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Tisztelt Y á'r osgazdálkodási és Pénzü gyi Bizottság !

I. Tényállás és a döntés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

A kivitelező MultĹGent Kft' (cégjegyzékszám:0I 09 976598; székhely: 1037 Budapest, Laborc utca
2. A. ép.) megbizźsa a|apján Kovács Lźsz|ő tervező (CAESAR KER BT. cégjegyzékszám: 0I 06
017238; székhely: 1l94 Budapest, Ujvidék utca 1'', továbbiakban: Kéľelmező) elkészítette a Budapest
VIII. kerület, Horváth Mihály tér 7 . szám alatti ingatlan leágaző gźnvezeték kiváltásának teľvét, me|y-
hez kéri a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat (atovábbiakban: onkormány-
zat) tulaj don osi hozzáj źtulását ( 1' számú melléklet).
A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 6|7lf015. (u.15.) számű határozatával közterület-
haszná|ati hozzájáru|ttst adott tźtrgyi ingatlanon (Józsefuárosi Szent József Római Katolikus Plébánia)
akadálymentes rámpa elhelyezéséhez.
Az épület rendelkezik gáz |eágaző vezetékkel, de a szuterén szint akadálymentes megkozelítése érde-
kében szi'ikséges a |eágaző gánlezetéket kiváltani és 1,0 méterrel odébb helyezni' Az i$ vezeték a
meglévő _ a térburkolatba beépített _ fogyasztői ę|ztrő akna csatlakozástól indul és fa|źtŃezetéssel jut
az épi|etbe (f . számű melléklet).

II. A beteľjesztés indoka

Az előteľjesztéstźrgyában a döntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatásköre.

ilI. A döntés célja' pénzügyi hatása

Az engedé|yezéshez, illetve a közterületi kivitelezések meginditźsŕhoz szükséges a tulajdonos
onkormány zat ho zzźĄ źru|ás a.

A tulajdonosi döntésnek onkormányzatot érintő pénzügyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi kłĺrnyezet

Yźlrosgazđźtlkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi onkormányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáról szóló 66lf0l2. (XII.l3.) onkormányzati
rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján' valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkoľmányzat Képviselőtesttilet és Szeľvei Szervezeti és Működési Szabá,|yzatárő| sző|ő 3612014.
(XI.06.) önkormányzati ľendelet 7. mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

Fentiek a|apjźn kérem az a|źlbbihatározati javaslat elfogadását.

/ďfĺr



Hatáłrozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy tulajdonosihozzájárulását adja a kivitele-
ző Multi -Gent Kft. (cégsegyzékszám: 01 09 976598; székhely: 1037 Budapest, Laborc atcaf. A. ép.)
megbizása a|ap1án Kovács Lász|ő tervezó (CAESAR KER BT. cégjegyzékszźtm: 01' 06 017238; szék-
hely: i194 Budapest, Ú3vidék utca l.) részére, a Budapest VIII. kerület, Hoľváth Mihály tér 7. szźtm
alatti ingatlanteágaző gázvezetékkivá|tásához, a gźnvezeték źltépltésének kĺjztertileti munkáiho4 az
alábbi feltételekkel és kikcjtésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás aberuhźzőt (építtetőt) nem mentesiti az építéshez szüksé-
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól'

b. aberuhźnőnak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájá-
rulást a vonatkozó ľendelet (I9l1994. (V.31.) K}ryM rendelet) szerinti mellékletek csa-
tolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági IJgyosztá|y
Építésügyi Iľodájától előzetesen meg kell kérni' és az abban foglaltakat maradéktalanul
be kell tartani-

c. kötelezi a kivitelezőt/beruhäzőt a jźrdabuľkolatok eredeti állapotának (a téren
téľkőburkolat, a jźlrdźn aszfaltburkolat) megfelelő helyreállítására, amelyre aberuháző-
nak és kivitelezőnek közosen 5 év garanciát kell vállalnia,

d. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásźwa|' a döntés napjźtő| szźlmitott 1 évig érvényes'

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016. április 18.

A dönté s vé grehaj tás át v é gzó szew ezeti e gy s é g : G azdźůko dźts i Ü gyo sztály
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára

nem indokolt

Budapest, f016' źtpr1|is 12.

hirdetőtáblán honlapon
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I. szám,Úmelléklet

Vlĺl. $ĺerĹllet józsefuáľosi 0nko

Po|gár*iesteri !.'| ivatal

l.Ü82. sudapest, Baľoss ĺ*tca 53-67

Tárgy: Józsefvárasi Plébárłla Ep. Vltl. Horváth Mihály tér 7

Łlrsz 35544 kisnyoĺnású leágazó gáe vezeték kivá|tása

Tisztelt Círn!

,Ąlulíľoťt Kovács László t.ervező { x3.94. Et,ĺdapest. Ú;vi*e* utca 1. }

kérem Đnoket, ľrogy a tárgyi ľnułnka kivite|ezéséhez tu|ajdonosi
hozzájáru|ásukat rnegad ni szíveskedjenek.

Mel|ék|etř<ént kii|döm a leivitełiterv kozműegyeztetett példányát és a

forgalomtechnikai tervet.

Kérésem teljesítését várva

Tisztelettel

Budapest, 2ŰL6, ĺnárcius 24.
/,Łs^n.L}
Kovács László
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2, szálnu melléklet
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