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Tisztelt Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság!

L Tényállás és a diintés taľtalmának ľész|etes ismeľtetése

A Budapest'VIII. keľtilet, Práter utca és a Leonardo da Vinci utca sarkán lévő ingatlanon a CORVIN
122A ELSo ÜľBľĺ INGATLANFEJLESZTo Kft. (cégjegyzékszám:0| 09 f7I389; telephely: 1082
Budapest, Futó utca 47-53. VII. em.) új _több funkciós -tttrsasházat épít (Corvin sétány |f2ĺAtomb
I. titem). A generáltervező MOBILTERV 2000 Kft. (cégsegyzékszám: 07 09 67f374, 1112 Budapest,
Ző|yoni ift 44la. fsz, 2.) megbízása a|apjźtn a MULTI lpaľi, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft.
(cégsegyzékszám: 01 09 064055: székhely: 1037 Budapest, Laborc úcaf/a.) elkészítette a Budapest
VIII. kerület, Pľáter utca 47 . számű ingatlan gázzal va|ő e||átásźt biĺosító közterületi |eágaző gáze|-

osztó vezeték kiviteli tervét, melyhez kérik a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáľosi Önkor-
mtnyzat (a továbbiakban: onkoľmányzat) tulajdonosi hozzźjźtu|ásźÍ (1. számű melléklet).

A benyújtott kiviteli tervdokumentáció a rocĺz Foldgázelosztási Kft. (cégtregyzékszám: 01 09
878954; székhely: 1081 Budapest' II' János Pál pápatér 20') á|tal kiadott hźůőzat csatlakozási szerzó-
dés és gźnhá|őzati nyi|vźłntartása alapján készĹilt.

Az ingat|an koľábbi gázvezetékei megszüntetésre kerĺ.iltek, a tervezett épület számára új nyomvonalon
építenek kiűj|eźęaző elosztó vezetéket (f. számű melléklet).

Az ingat|an gáze||źúását aPráter utcában haladó _ az úttest páros oldal felé eső részén _ futó, DN 300a
kisnyomású gáz e|osztővezetékľől biĺosítják. A kisnyomásű gázvezeték gerincľől építendő vezeték
átmérője és anyaga dn l l0 PE l00iG SDR l7,6.
A |eágaző gázvezetéket a járda alatti teľületen beépített e|zärő szeľelvény után _ fali átvezető idom
a|ka|mazásźxal - pincei beá|lásig a|akitják ki, ahol karimás kotéssel a csővéget |ezárják (3. számú
melIéklet).

A bekĺĺtés kivitelezését nyíĺt munkaárokban tervezik, a bontási munkák az ingat|an előtti aszfalt bur-
kolatú jźrdát, és aszfalt burkolatú úttestet éľintik. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a
98912015. (IX.28.) szźtmű határozatátban már megadta tulajdonosi hozztýáru|ásáú a MOBILTERV
2000 Kft. á|ta| készitett, Práter utca (hrsz.: 36|00/2) átépítésének tervéhez, ezért a tervezett |eágaző
gáze|osztő vezetéket aPráúer utca átépítését megelőzen, vagy azza| egyidejűleg lehet kiépíteni.

A kérelemben és a dokumentációban részletezettPráter utca (hrsz: 361o0lf) az Önkormányzattliaj-
donában á||, így a |eágaző gáze|osztővezeték építés közterületi munkáihoz szükséges a tulajdonos
Onkoľmány zat ho zzáj ár a|ása.
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tr. A beteľjesztés indoka
Az előterjesztéstárgyában a döntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatásköľe.

m. A döntés céIja' pénzĺigyi hatása
Az engedé|yezéshez, illetve a közteriileti kivite|ezések megindítźstthoz szükséges a tulajdonos
Önkormány zat hozzźtj áłrulrása.

A tulajdonosi döntésnek onkoľmányzatot éĺintó pénzú,gyi hatása nincs'

IV. Jogszabályi ktiľnyezet
Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefrárosi onkoľmányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaľól szóló 6612012. (KI.13.) önkormányzati
rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi
onkormányzat Képviselőtestĺilet és Szervei Szeľvezeti és Működési Szabá|yzatárő| sző|ő 3612014.
(xI.06.) ĺinkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

Fentiek a|apján kérem az a|ábbihatfuozati javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

AYźtosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzźjźtrul'ásźú adja _ a gene-
rźútervezo MOBILTERV 2000 Kft. (cégiegyzékszám: 01 09 672374, 1 1 12 Budapest, Ző|yomi ift 44la.
fsz. f.) megbízása a|apján - a MULTI Ipaľi, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszźm: 0| 09
064055; székhely: 1037 Budapest, Laborc utca2/a.) á|ta|készitett, Budapest VIII. kerület, Práteľ utca
47 ' szám a|attiingat|an gź.;;e1'|á./rásttt biztosító kisnyomású |eágazó gźne|osztő vezeték kiviteli tervéhez,
kiépítésének közteriileti munkáihoz, az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás aberlhźnőt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez szüksé-
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzttjáru|áts a Práteľ utca (hľsz: 36100/2) út és járdaszakaszára terjed ki

c. a beruházónak (építtetőnek) a közútkeze|ói és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájá-
rulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.3 1 .) KHVM ľendelet) szerinti mellékletek csa-
tolásával a Budapest Főváros VIII. keľüIet Polgármesteri Hivatal Hatósági Üryosztály
Építésügyi Iľodájától előzetesen meg kell kéľni, és az abban foglaltakat maradéktalanul
be kell tartaĺi,

d. a |eágaző gtne|osztő vezetéket a tervezett Práteľ utca átépítését megelozen, vagy azza|
egyidej űleg lehet kiépíteni,

e. kötelezi a kivitelezot a Práteľ utcaijárda- és útszakaszon a bontási helyek (ésjárda sze-
gélykő) megfelelő minőségben történő helyreállításźra, me|yre aberuhź.z'ő és kivitelező
közösen 5 év garanciźńvá||a|,

. A bontással érintett Práter utca útpálya burkolatát aza|étbbi ľétegľenddel kell helyre-
źi|ítani szerkezeti ľétegenként 20-f0 cm átlapolással:

_ 4 cm vtg' ACl1 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
_ 7 cmvtg. ACl1jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
_ f0 cm vtg. C8i 10.32ĺF stabi|izźtlt útalap
_ 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ägyazatTrq9í%o (más anyaggal nem he-

lyettesíthető)

. A bontással érintett Pľáteľ utca járda burkolatát az a|ábbi rétegľenddel kell helyľeállĹ
tani szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

_ 3 cm vtg. MA-4 érdesített öntĺjtt aszfa|t kopóľéteg
_ 15 cm vtg. C8/10-32/F stabi1izźtlt útalap
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_ 15 cm vtg. fagyái|ő homokos kavics ägyazatTrq95%o (más anyaggal nem he-
lyettesíthető)

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yezó szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásźtva|, a döntés napjátő| szćtmitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2016. július 04.

A döntés végľehajtását végző szeľ,łezeti egység: Gazdáilkodźtsi Ügyosztály

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2016. június 28.
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I. szárrńmelléklet
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Tárev: Tulajdonosi hozzájárulás kérés
Budapest, V|l|. ker. Práter utca 47,szám,Hĺsz...36246 ingat|an
Cordia Park Residence kft
Kisnyomású |eágazó gázeI osztó vezeték.
Kivite|ĺ terv

Tisztelt Cím !

A me||éke|t kiviteli terv alapján ezúton kérjük, hogy a Tu|ajdonosi
Hozzáiáru|ásukat mega d n i szíves kedje nek.

Budapest, 2016-06-09.
Tisztelettel:

Melĺék|et: -1p|dtervdokumentáció
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Hą300 Budopest, Pf.84. Tel: (36-l) 43ó-7450,2504467 Fox: (3óJ] 4367458 HungorylUngorn

mulh@multi-kft.hv



2. szttmímelléklet
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3. számri melléklet
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