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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának részletes ismeľtetése

1'poc,dz Földgázelosztási Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápatér f0') megbízásźbő| a řIELY-
SZIN Epítőipari Kft. (cégegyzékszám: 01 09 861432; székhely: 103l Budapest, Nánási tń5-7 . A ép,
1. lph.l Í4.) e|készítette a Budapest VIII. kerület, Práter utca 35. sz. ingatlan gázbekötés kiviteli tervét,
mely alapján a kĺjzterületi kiépítéshez kérik a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi Önkor-
mányzat(a továbbiakban: onkormźnyzat) tulajdonosi hozzájáru|ásźt(I. számű melléklet).

A benyújtott kiviteli tervdokumentáció az utcai gán elosztővezeté|<rő| új elosztóvezetéki |eźęazás pin.
cei beállásos kialakítását tarta|mazza a tárgyi ingatlan telekhatárán belüli. A Práter utcában futó
DN300 [ĺA kisnyomásil gázvezeték gerincen DN50 mérehĺ kaľimás csonkot a|akítanak ki, majd
PE100 SDRll míĺanyag csőből és DN50 mérehĺ, polietilén szigetelésű acélcsőből _ fali ätvezető
idommal _ építik ki a pincei beállást, amit egyelőre kaľimákka||ezźmak. Az e|zárő szerelvéný a jźtrda

alatti területen helyezik e| (f . számű melléklet).

A bekotés kivitelezése mintegy 3,8 m hosszban nyílt munkaárokban történik, a bontási munkák aszfa|t
buľkolatu úttestet és aszfalt burkolatu járdát érintenek (3. számri melléklet)'

A kérelemben és a dokumentációban ľészletezett. Pľáteľ utca (hľsz: 3610012) az onkoľmányzat
tulajdonában á||, igy a |etryazó gźn-,ĺezeték kĺizteľtileti kiépítéséhez szükséges a tulajdonos
onkormány zat hozzźlj áru|źsa.

il. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztéstárgyźlban a döntés megbozata|a a Tisztelt Bizottsághatásköre.

m. A dtintés célja' pénziigyi hatása

A kivitelezések közterületi meginditásához szĺikséges a tulajdonos onkormányzat tu|ajdonosi
hozzájźru|ása.

A tulaj dono s i dĺjnté snek Önkoľmány zatltnkat érintő pénzu gy i hatás a ninc s.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatásköľe a Budapest Józsefuárosi tnkormányzat
vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól szóló 66lf0|2. (xII.l3.) önkormányzati
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rendelet 17. $ (l) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Miĺkodési Szabźiyzatárő| sző|ő 36lf0I4.
(XI.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

Fentieka|apjtnkéremaza|ábbihatźlrozati javaslatelfogadását.

Hatátozatijavaslat

A Vrárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdon9;si\ozz.á!ĺárulását adja _ a FŐ-
GAZ Földgźne|osztási Kft. megbízásźbő| a terveket készítő }DLYSZIN Epítőipaľi Kft. (cégjegyzék-
szám: 01 09 86I43f; székhely: 103l Budapest, Nánási iÍ5-7 . A ép. 1. lph.1 I4.) részére _ a Budapest
VIII. keľület, Práter utca 35. szám a|atti ingatlan (Ivsz:3632f) gáze||átźsźú biĺosító kisnyomású gaz-
vezeték |eágazźs kiépítésének közterületi munkáihoz, az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosihozzź|źtrulás a beľuházőt (épittetőt) nem mentesíti az építéshez szüksé.
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzájáru|ás a Práter utca (hĺsz: 36100lf) út és jĺáľdaszakaszźłrateľjed ki,

c. aberuházőnak (építtetőnek) a közutkezę|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzźjá-
rulást a vonatkozó rendelet (I9lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csa-
tolásával a Budapest Főváľos VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály
ÉpíÉsügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul
be kell tartani"

d. kĺjtelezi a kivitelezőtaPráter utcaijárda- és útszakaszon a bontási helyek (ésjárda sze-
gélykő) megfelelő minőségben történő helyľeállításźra, me|yre a beruhźnőkivitelező
közösen 5 év garanciátvá|la|:

. A bontással érintett Práter utca útpálya buľkolatát az a|źtbbi rétegľenddel kell helyľe-
állítani szerkezeti rétegenként 20-f0 cm átlapolással:

_ 4 cmvtg' AC1l jelti hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
_ 6 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
_ 20 cm vtg. C8/l0-3fĺF stabi|izźllt útalap
_ 20 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem he-

lyettesíthető)

. A bontással érintettPráter utcajźtrdaburkolatát aza|ábbirétegrenddel kell helyreállĹ
tani szęrkęzeti ľétegenk ént 20-20 cm átlapolássa| :

_ 3 cm vtg. MA-4 érdesített öntĺjtt aszfa|tkopóréteg

- 15 cm vtg. C8/10-3fE stabi|izált útalap
_ 15 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics źtgyazatTrq9í%o (más anyaggal nem he-

lyettesíthető)

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyľeállítás) elkészültéro| a közteľĹilet tulajdonosát
írásban értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzź|Láľulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előíľásainak
maradéktalan betartásźxa|' a dontés napjźttő| számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. június 20'
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A lakosság széles köľét éľintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára
nem indokolt

Budapest, 2016. június 14.
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Budapest Főváros V||l. kerĺi|et
Józsefvárosi önkoľmányzat

\i'ĺ i .j :ľolgármesteri Hivatala
Városgazdá|kodási és Üzeme|tetési tjgyosztá|y

Budapest
Baross utca 63-67.
1082

Tárgy: 1083 Budapest Pľáter utca 35.,36322 helyľajzi szám a|atli ingat|an gázvezeték
építés kiVĺteli terve, tulajdonosi hozzájáru|ás kérése

Tiszte|t onkormányzat!

A FőGÁz Földgáze|osztási Kft. (1081 Budapest, l|. jános Pál pápa tér 20.)
fö|dgázeĺosztói engedé|r7es nevében és megbízásából az a|ábbiakka| keressük meg
tnöket.

Je|ezztjk, hogy a bányászatról szóló 1993. évi xLV|l|' törvény (st') 38/A. 5 (5a)

bekezdése érte|mében a közterületen elhelyezeťt e|osztóvezetékre vagy a Bt. 38/D. s
(1) bekezdésében meghatározott létesítményre {egyritt: létesítmény) és ezek idegen

ingatlant érintő biztonsági övezetére vezetékjogot vagy haszná|ati jogot a|apítani
nem lehet.

Erre figyelemme| a je|en megkeresésĹinkke| kérjük, hogy a tárgyi (36í00/2 hrsz.),

onkormányzatuk tulajdonában |évő közterületre elheIyezendő eIosztóvezeték
|étesĺtésére (elhelyezésére) kárta|anítás igény|ése nélküli tulajdonosi
hozzájáru|ásukat megadni szíveskedjenek.

A létesítrnény biztonsági övezetére vonatkozó e|őírásokat a Bt. és a végrehajtásáró|

szóló 203/1998. (x||.19') Koľm. r. (Vhr'), kĺilönösen a Bt. 32. ś-a és a Vhr. 19/A. s-a
tartalmazzák.
Ajelen megkeresésünkre megadott tu|ajdonosi hozzájáru|ásuk a T. önkormányzat és
arőeÁz Földgáze|osztásiKft. között |étrejött, a Bt' 32. $ (5)bekezdése, i|letve 38/A.
5 (5a) bekezdése szerinti, a fenti közterü|et igénybe véte|ére kotĺitt megá||apodásnak
minősü|.
A kivite|itervet a tőG/Źto|d1ázelosztási Kft. megbízásábó|, részére készítettük'

ügyvezető
okleveIes gépészmé;nök
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2, számtmelléklet
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MEGJEÔl2ÉS:

A kiizm kereszlezésekné| kézi fô|dmunko sfÜkséges!

JELlr/AGYARÁfAT:

P+G KONZORCIUM
1 022 EUđ3po 3i LÖíA. tiIy z!Úz!aĺ.a Utc. z

Teryezett g zvezeték (kisnyom6s)

í083 BUDAPEST, PRÁTER UTCA 35.

HRSZ.: 36322

utÓ|agos |eágazÓ e|osziÖ vezeték



3. sztm melléklet
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