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Tisztelt Yáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés ťarta|mának ľészletes ismeľtetése

ĺrocŁz Földgázelosztási Kft. (1081 Budapest, II. János Pźipápatéf 20) megbizásábő| a
HELYSZIN Epítőipari Kft' elkészítette a Budapest VIII. kerĹilet, Déľi Miksa ltca 7. szám
alatti ingatlarl gazbekĺjtés kiviteli tervét és a kcizteľületi munkfü elvégzéséhęzkérik a Buda-
pest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat (továbbiakban: onkormanyzat)
tulaj dono s i ho zzźĄ áru|ását ( 1 . szttmu mel l ékl et).

Jelen kiviteli tervdokumentáció az utcai gáz e|osztővezetéki |eágazás csonkjának meghosz-
szabbítását, a nevezett ingatlan telekhatarĺín , fa|i fę|á||ás kialakítás át taÍta|mazza. A Budapest
VIII. keľület, Déri Miksa utcában futó DN400 HA kisnyomásu gázvezeték gerincről, a mźtr
meglévő DN80 HA méretű |eágazás fe|haszná|ásával építik ki _ PEl00 SDR11 műanyag cső-
ből és DN50 méľetti' polietilén szigetelésrĺ acélcsőből _ a felállást, amit egyelőre dugózással
Ieztmak (2. szźlmű melléklet).

A bektités kivitelezése mintegy 2,5 m hosszban nyílt munkaarokban tĺjrténik, a bontási mun-
kák aszfalt buľkolatú parkolósávot és aszfalt buľkolatú jardát érintęnek (3. számű melléklet).

A kérelemben és a dokumentációban rész|etezett Déri Miksa utca (hľsz: 3494I) az
onkoľmanyzat tulajdonában éi|, így a gázbekiltővezeték építés kĺiĺerületi munkáihoz
s züks é ge s a tul aj dono s o nkormányz at ho zzáj árulás a.

il. A beteľjesztés indoka

Az e|óterjesztés tárgyában a dtjntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

ilI. A diintés célja, pénzĺigyi hatása

A kivitelezések kĺizterĺileti megindításához szükséges a tulajdonos onkormányzat
hozzájźtulása.

A tul aj dono si dönté snek onkorm ány zatunkat érintő p énzngyi hatása ninc s.



Iv. Jogszabályi kiiľnyezet

Budapest Józsefuarosi onkoľmźnyzat vagyonáról és a vagyon feletti fulajđonosi jogok
gyakoľlásĺáľő| szőIő 6612012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján,
valamint a Budapest Főváros VIII. keľĹilet Jőzsefvárosi onkoľmtnyzat Képviselőtęstiilet és
Szervei Szervezeti és Mfüödési SzabályzatźrőI sző|ő 3612014, (XI.06.) önkoľmĺínyzati
rendelet 7. számll mellékletének 1.4.5. pontján alapul, a Vaľosgazdálkodási és Pénztigvi
Bizottság hatásköľe.

Fentiek a|apjtn kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozó
döntését meghozni szíveskedj en.

Határozati javaslat

AYźnosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáruIását adja -
aFoGAZ F<ildgázelosztási Kft. megbízásźlből a terveket készító HELYSZIN Epítőipaľi Kft.
részére - a Budapest VI[. kerület, Déri Miksa utca (hľsz: 3494I) 7. sztlm alatti ingatlan gźne|-
|átástú. biĺosító kisnyomás-Ĺt gázvezeték leágazás kiépítésének köztęrĹilęti munkáihoz, az
alábbi feltételękkel és kikötésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzájáruIás aberuházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szfüséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyekbeszęrzése alól,

b. a bervházőnak (építtetőnek) a kozutkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozztĄaľu|ást a vonatkozó rendelet (1911994. (v.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Polgármesteľi Hivatal
Hatósági Ügyosztá|y Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kéľni, és az ab-
ban fo glalt akat mar adéktal anul b e kel l tartani,

c. kötelezi a kivitelezőt a Déľi Miksa utcu jźltda- és útszakaszoÍL a bontási hely ré-
tegrendjének (és járda szegélykĺĺ) helyreáL|itásźú követőęn |ega|źlbb a járđa szé-
lességének megfelelő hosszúságban új aszfaltburkolat megfelelő minőségben
történő kiépítéséľe, melyľe abenlhźnő és kivitelező közösen 5 év gaľanciźftváI-
IaI,

d. az engeđé|yes köteles a munkfü (helyreállítás) elkészü|térő| a közteľĹilet tulajdo-
nosát írásban értesíteni,

e. jelen fulajdonosi hozzájnu|ás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok elő-
írásainak maľadéktalan betaľtásźnal, a döntés napjźúő| számitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgiírmesteľ
Határidő: 2016. február 01.

A dönté s vé gľehaj tás źú v é gző szerv ezęti e gy s é g : G azđtiko dási Ü gyo s ztály

A lakosság széles köľét érintő dĺlntések esetén javaslata a kozzététel mőđjźra
nem indokolt hiľdetőtáblán

Budapest, 20| 6. janlár 25 .
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1. szám,űmelléklęt
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Budapest
Baross utca 63-67.
1082

Táľgy : 1084 Budapest Đéri Miksa utca 7., 34943 helyrajzi szám aĺattí ingatlan
gázvezet ék ép ít és kivite I i te rve, tu I a j d o n osi hozzájár u|ás ké rése

Tisztelt onkormá nyzat l

A FőGAZ Foldgázeĺosztási Kfľ. (1081 Budapest, ||. János Pá| pápa tér 20.)
f<iĺdgázeĺosztói engedélyes nevében és megbízásábó| az aĺábbiakkal keressük meg
Önöket.

Je|ezztik, hogy a bányászatról szó|ó 1993. évi XLV|I|' törvény {Bt') 38/A. š {5a)
bekezdése érte|mében a közterü|eten e|he|yezett elosztóvezetékre vagy a Bt. 38/D' $
{1) bekezdésében meghatározott |étesítményre {együtt: |étesítmény) és ezek idegen
ingatlant érintő biztonságĺ övezetére vezetékjogot vagy haszná|ati jogot alapítanĺ
neľn lehet,

Erre figye|emme| a jelen megkeresésĺinkke| kérjük, hogy a tárgyi (34941 hrsz.),
onkormányzatuk tulajdonában lévő kcĺzterületre elheIyezendő elosztóvezeték
|étesítésére ieĺhelyezésére) kártalanítás ígénylése né|kü|i tulajdonosí
hozzájáru|ásukat megadni szíveskedjenek.

A ĺétesítmény biztonsági övezetére vonatkozó előĺrásokat a Bt' és a végľehajtásáró|
szó|ó 2o3ĺt998. (X|l'19.) Korm' r. (Vhr'), kti|önösen a Bt' 32' $-a és a Vhr. 19lA. S-a
tartalmazzák.
A je|en megkeľesésiinkre megadott tu|ajdonosi hozzájárułásuk a T. onkormányzat és
arőełz Fö|dgáze|osztási Kft. közĺjtt létrejött, a Bt' 32' $ (5} bekezdése, i||etve 38/A.
5 {5a) bekezdése szerinti, a fenti közterÍ.iľet igénybe véte|éře kötött megá|lapodásnak
minőstjl.
A kiviteli tervet a FőGÁz Fö|dgázelosztási Kft. megbízásábó|, részére készítettük'
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2. szám melléklet
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