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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bĺzottság!

L Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

AF}GAZ Földgázelosztási Kft. (l081 Budapest, II. János Pál pźĺpatér 20.) megbízásából a RENoVo
Ter:vező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. kérelmet nyujtott be Budapest VIII. kerület, Szentkirályi
utca 4. sz' ingatlan gázbekötés közterületi munkáihoz szükséges tu|ajdonosi hozzájáru|ás
megszeruésének érdekében. ( 1 . szźmű melléklet)

Az érintett ingatlan gáze||źttsa a Szentkirályi utcában lévő DN 400 acél kisnyomásli gázvezetéWő|
biztosítják. A bal o|dali telekhatáľtő| I7,I m távolságra van egy DN 80 mérettĺ acél anyagú |eágaző
vezeték, ami a telekh atźÍtő| 3 ,2 m tźxo|ságban le van zárva. Ehhez csatlakozna _ a vezeték |ezźrt vé-
gének levágása után _ a tervezeĺt' dn 90 PE műanyag vezeték' A bekĺjtővezeték járdai szakaszába
gömbcsapot építenek, majd fali ttŃezető idomon keresztül vezetik az épületbe, ahol karimás kötéssel
zárják|e.

A bekotés kivitelezése mintegy 3,5 m hosszban,kézi mllnkavégzéssel kialakított nyílt munkaárokban
töľténik, a bontási munkák aszfa|t burkolatú parkolósávot és aszfalt burkolatú járdtlt éľintenek. (2.
számű melléklet)

A kérelemben és a dokumentációban részletezeÍt Szentkirályi utca (hrsz: 365f2) a Józsefuárosi
onkormányzat tu|ajdonźtban á|1, így a gánbekotővezeték építós közterületi munkáihoz szĺikséges az
onkoľmány zatunk tu l aj do no s i ho zzáj áru|ása.

II. A beteľjesztés indoka

Az előteľjesztésttrgyź.ŕan a döntés meghozatala a Tiszelt Bizottság hatásköre.

ilL A döntés célja, pénzügyi hatása

A kivitelezések közterületi megindításához szükséges az onkormányzattu|ajdonosi hozzájárulása.

A tulajdonosi döntésnek az tnkormányzatot érinto pénzi'igyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi kłirnyezet

A Bizottság hatásköľe a Budapest Józsefi'áľosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6612012. (XII.13') önkormányzati rendelet l7. s (l) bekezdés e)
pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselőtesttilet és
Szeľvei Szervezeti és Működési Szabá|yzatárő| sző|ő 36/f0|4. (XI.06.) ĺĺnkormányzati ľendelet 7.
számű mellék|etének 1.4.5. pontján alapul.

Fentiek alapján kérem a Tiszte|t Bizottságot, hogy a tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozó döntését
meghozni szíveskedjen.



Határozatijavaslat

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja _ a Fo-
GAZ Földgáze|osztźsi Kft. megbízásából a terveket készító RENovo Kft' részére _ a Budapest VIII.
kerület, Szentkirályi utca (hrsz: 3652f) 4. szttm alatti ingatlan gáze||áttásátt biaosító dn 90 PE kisnyo-
mźtstl gźlnezetékkiépítésének közterületi munkáihoz, aza|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

' a. jelen fulajdonosi hozzájáľulás aberuházőt (építtetőt) nem mentesiti az épitéshez szüksé.
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése a|ó|'

b. aberuhźtzőnak (építtetőnek) a közutkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájá-
rulást a vonatkozó rendelet (19/|994. (V.31.) KHVM rendelet) szeľinti mellékletek csa-
tolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági lJgyosztá|y
Építésügyi kodźĘátći előzetesen meg kell kéľni, és az abban fogla|takat maradéktalanul
be kell tartani,

c. kötelezi a kivitelezőt a _ a téli munkavégzés fe|tételeinek biztosításával _ a Szentkirályi
utcai járda- és útszakaszon a bontiási hely rétegrendjének (és járda szegélýő) helyľeállĹ
tását követően, a járda teljes szélességében, legalább 1 m hosszúsźryban új aszfaltburko-
lat megfelelő minőségben történő kiépítésére, me|yre aberuháző és kivitelező közösen
5 év garanciátvźi|a|,

d. az engedé|yes köteles a munkák (helyreá|lítás) elkésztiltéró| a közterület tulajdonosát
írásban éľtesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájrĺrulás csak az engeđé|yező szeľvek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított l évig érvényes.

Felelős:polgármesteľ
Határidő: 2015. november 23.

A döntés végľehajtását végzó szervezeti egység: Gazdźikodási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataakózzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2015. november 1 8.
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Tel: (36-1)-4874112; Fax: (36-1)-214-97-62

1. számú melléklet

l suaapest Fóváľos vlII. kerulet Józs€Ít,áľost
l önkormányzat Polgármesteri Hirrata|a
! Gazdátkodási Ügyosztály
l szahí Endre úr
l 1082 Budapeś' Baross ub 63{7.

Táľgy: Budapest VIII., szentkirályi utca 4' dn 90 PE kisnyomású gázvezeték építés
kiviteli terue

Tu|ajdonosi hozzájárulás kérése Teruszám:188(F1

T.iszte|t onkormányzatl

A FőGĺ,a. Fö|dgázeloszĘási Kft. (1081 Budapest II' János Pá| pápa tér 2o') fd|dgáze|osztói
engďé|yes nevében es megbĹzásabo| az a|ábbiakka| keressük meg Önöket'

Kérjük T' Címet hogy a me||éke|t dokumentáció alapján az Önkoľmányzatuk tuĺajdonában |évő -
36522 he|yrajA sámú - közterĺjleti ingatlanon elhe|yezendő eĺosztó-vezetéki |eágazźs |étesítésére

e|he|yezésére ąs üzemeltetéséľe a tu|aJdonosĺ hozzájáruĺásukat térítésmentesen megadni

szÍveskedjenek.

A kivite|i tervet a RAMIco Kft' megbízásábó|, a ńGi'z Fóldgázelosztási Kft' részére készílettük.

A létesíbŤény biztonsagi <ivezetére vonatkozó e|őíÉsokat a bányászatľól szóIó 1993. éVi XLVIIL
tĺirvény (Bt') es a v{]rehajkĺsáró| szóló zo3ĺt998' (xI' 19.) Korm. rend. (Vhr'), kĺ.i|önosen a Bt. 32'

5=a és a Vhr. 19/A. $-a tarta|mazzák.

Jelezzük, hogy a Bt' 38lA. $ (5a) bekezdése éľte|mében a közterĺi|eten e|he|yezendő

e|osztóvezetékre és ezek közterÜletet érintő biaonsági ĺlvezetére vezetékjogot a|apítanĺ nem lehet' Az
e|osztóvezeték közterü|eten töŕénő elhelyezését a közterÜ|et tulajdonosa tűrni köte|es.

Mellék|et:

1 p|d. dokumentáció
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