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I. Tényállás és a döntés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

Az N+F Mémökiroda Kft. _ apocĺz Fö|dgázelosztási Kft. megbizása a|apján_ kérelmet nyrijtott be
Budapest VIII. _ IX. kerĺilet Üllői út, Mária utca _ Szentkirályi utca közötti szakaszźn tervezett kis-
nyomású gáze|osztő vezeték építéséhez szükséges tulajdonosi łlozzájźlru|ás megszerzése iránt, melyet
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015.02.23-i ülésén tárgya|t.

A rekonstrukció éľintette a Szentkirályi utcát _ mely a Budapest Józsefuáľosi onkormányzat tulajdo-
nźúképezi - , ahol a meglévő DN400 acélcső helyett DN400 PE méretíĺ csőbekötést végeztek, ezért a
wB 155ĺ2015. (II.23.) számú határozatátban a tulajdoĺosi hozzáĄźtrulás megadásának feltételeként
többek között az a|źtbbiakat írta e|ő:

d. a bontassal érintett Szentkirólyi utcai útpálya szakgszt teljes ľétegrendjébenvéglegesen helyre
kell óllítani, az Uilőt tłti torkolati szakaszon teljes útpálya szélességben új aszfatt burkolatot
kell kialakítani,

A Budapesti Közlekedési Központ (a továbbiakban BI<K Zrt.) 20I5,02.|3-án kiadott kozítkeze|ői
hozzájźru|ásában előírta, hogy a gázvezeték építést a 2015 tavaszára tervezett Üll0ĺ ĺt (Kálvin tér -
József kĺjrut közötti szakasz) felújítását megelőzően kell elvégezni, a helyreállításra vonatkozó e|óiĺźy
sokat is ennek megfelően határozta me5, azaz a munkagödör helyreállitásźú írta eIő. A BI<K ZÍt.
2oI5.06'15-én ke|t levelében tájékoztatta arocazFö|gáze|osztási Kft.-t, hogy azM3 metró fe|űjltá-
sa kapcsán azĺllľlai út váľható fokozott igénybe vétele - a metľót pótló buszok forgalma - miatt a teľ-
vezet| ,,Wil-B. kerüIet ĺnaĺ t naglfelületű kopóréteg csere'' című projekt elhalasztásrakerii|. Ezze|
együtt ahe|yreźi|itźtsra vonatkozó előíľások is módosultak, az adott forgalmi sáv teljes szé|ességben
töľténő helyľeállítás źú írta e|o.

A gázvezeték építési munkálatokat követő źltadźsi eljáľás során kiadottközűtkezelői igazo|ásban (ikta-
tőszźlm: 08-L69/20|5) hiányosságként szerepel, hogy a Szentkirályi utca érintett Üllői ĺti torkolati
részén a kopóréteg helyľeállítása nem történt meg a teljes úęálya szélességében. A helyreállítás mér-
téke a mellékelt képeken |źúhatő (1' számú melléklet).

A kivitelező VULKÁN Kft. levélben kereste meg (2. számú melléklet) a Józsefuárosi onkormányza-
tot, hogy tekintsen e| azttpá|ya teljes szélességiĺ újraaszfaltozásának jelen időszakban történő elvég-
zésétő|, mert ez a javítás mértékéhez képest aľánýalanul nagy költséggel járna.

Tekintettel ana,hogy a Szentkirályi utca egyirányű utca, forgalmi sávokľa való megosztása nem lehet-
séges, csak a teljes toľkolati rész burkolat cseréje lehetséges, javasoljuk a kivitelező halasztó kérelmé-
nek elutasítását, és a kivitelező kötelezését, hogy a Szentkirályi utcagázvezeték építéssel éľintett, Bu-
dapest VIII. kerület Jőzsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő - Ülloĺ ĺt felőli torkolati _
szakaszán az{ftpá|ya teljes szélességű kopóréteg cseréjét 2015. november 15-ig vagy _ tekintettel arra,
hogy közútkezelői hozzájáru|ást és munkakezdési hozzájźtra|ást is kérni kell a kivite|ezéshez és a
munka kivitelezésére nyiwa álló határidő az őszi burkolatbontási tilalom kezdetéig szűkös - atavaszi
burkolatbontási tilalom feloldása (2016. március l5.) után 30 napon belülvégezze el.
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il. A beterjesztés indoka

A tulajdonosihozzäjárulás módosítástátrgyźlban a döntés meg)lozata|a a Tisztelt Bizottság hatáskoľe.

m. A diintés célja, pénzĺĺgyi hatása

A döntés cé|ja a I55/f0I5' (II.23.) számű VPB hatarozat kikötései és feltételei között meghatźrozott
teljes torkol ati rész burkolatcseréjének biztosítása.

A tulajdonosi döntésnek Önkormányzatlnkat &into pénnjgyi hatása nincs.

Iv. Jogszabálý kiiľnyezet

A Rizottság ĺ|ĺintése a RllĺJapest Józsęfuárosi onkormányz,at vagyonáról mętrĺivona| felŕljításáig és a
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (xII.13.) önkormányzati rendelet l7. $
(1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáľosi Önkormányzat
Képviselőtestiilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatźrő| szóló 36/2014. (XI.06.)
önkoľmányzati rendelet 7. mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

Fentiek a|apjźln kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosi |lozzäjáru|ás módosítástravonatkoző
döntését meghozni szíveskedj en.

Határozatijavaslat

A Vrárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dĺint, hogy a |55120|5. (II.23.) szźtműhatfuozatźlban
kiadott tulajdonosi hozzájźrulrźtst nem módosítja, és a kivitelezóha|asztő kérelmét elutasítva kötelezi a
kivitelezőt, hogy a Szentkirályi atca gźnsĺezeték építéssel éľintett, Budapest VIII' keľület Józsefuáľosi
onkoľmányzat tulajdonában lévő _ Ülloi út felőli torkolati _ szakaszán aztftpźl|ya teljes szélességtĺ
kopóréteg cseréjét 2015. november 15-ig, vagy atavaszi burkolatbontási tilalom feloldása (f0I6. már-
cius 15.) utáni 30 napon be|ü| végezze el.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. októbeľ 19.

A döntés végrehajtását végző szewezeti erység: Gazdźikodźlsi Ugyosĺály

A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javas|ata a kózzététe| mődjár?
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon / / / -

Budapest,20l5. október 12. / /T,-- /L-
ľ dr.HenczAdrienn
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Táŕgy: Budapest vIIl.Đ( ter. tlllői útĺ gázvezeték.ľekonstrukció

TÍszte It G esz I e r Sz i Iv ia

A tárgyĺ, Budapest VnI.x ker. Ü|lői titon 2O15'05.26-án a Vulkán kft gázvezeték
rekonstľukciós munkába kezdett a Főgáz megbízagábol. A gázvezeték épÍtésre azért volt
szükseg, mgrt a BKK 2014 őszén jelezte a közmű szolgáltatóknak,hogy az Üllői utat
átépítik. ( Újra aszfa|tozás, kerékpár út kiépÍtés stb). Szerződésünk szerint az aszfa|t
bur'kolat he|yreá||ítáąą neľn .szerepe|t a köttségvetésünkbe azt a BKK Strabag zrt..ve|
végezlette vo|na.2015.07.-hó második hetében a BKK értesítette a Főgáz-t, hogy a
'2016.ban kezdődô 2-es metró fe|újíĘísa miatt e|ha|asztják az Ü||ől tit átépítését.
A.gázvezeték megépítését követően a Vu|kán kft.t bíztiák meg aż aszfaltozási munkák
elvégzĺiséve|. trre A BKK egy aszŕaĺtozáśi tervet készíteľt számunkra me|yet külön
csatolok.
Ą gázvezeték építésse| párhuzamosan a Szentkirályi utca 51 számú házon homlokzatĺ
fe|újítási munkát végeztek, ezért az épü|et feľ vo|t ál|ványozva és a ba| oldalĺ parko|ó sáv
el vo|t a forgalom elöl kerítve anyagtáro|ás céĺjára.
A Szentkirá|yi utcai és az ul|ő úti aszfaltozast te$esen azért nem tudttlk elvégezni meřt a
BKK nem engedte a SzentkÍnĺlyi utcat lezárni a foľgaĺom e|ó|.

Tiszte|ette| kérném a T. i|letékes önkormányzatot a munkavégzés e|tekintésétől, mive| az
aszfa|tozás értéke fordÍtott arányban |enne az e|őkészületi munkákka| ( forga|om
technikai terv készítese, engedétyeztetése, aszfa|tmaĺ'ó kiszál|ítása, stb.). A BKK ígéretet
te$ az aszfęlto,zás elvégzésére az ullői út fe|újÍtásava|.átépítéséÝel párhuzamosan.

Kelt: Budapest, 2015.09.06.

Banka István
mrÍszaki lsyintézĺ

VULKAN Kfr.
( 06-30-982-81-48)


