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Tisztelt VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Blrcĺapest VIII' keľület' Práter utca és a Bókay János utca sarkán lévő ingatlanon a CoRVIN 122A
ELSO UTEM INGATLANFEJLESZTO Kft. (cégjegyzékszźtm: 0l 09 271389; telephely: 1082
Budapest, Futó utca 47.53. VII. em.) új _ több funkciós _társashźzat épít (Corvin sétány I22lAtomb
II. ütem). A generáltervező MOBILTERV 2000 Kft. (cégegyzékszźtm: 0| 09 672374,1112 Budapest,
Zô|yomi iÍ 44la. fsz. 2.) megbízása alapján a MULTI lpari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft.
(cégsegyzékszám: 01 09 064055; székhely: 1037 Budapest, Laboľc utcafla.) elkészítette a Budapest
VIII. kertilet, Práter utca 49. szämű ingatlan gźnza| való ellátását bizosító közterületi |eágaző gázel'-

osztő vezeték kiviteli tervét, melyhez kérik a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefrárosi onkoľ-
mányzat (a továbbiakban: Önkormźnyzat) tulajdonosi hozzájźru|ását (1' száműmelléklet).

A benýjtott kiviteli tervdokumentáciő a rocez Földgázelosztási Kft. (cégegyzékszám: 01 09
878954; székhely: l08l Budapest, II. János Pál pźlpatér 20.) á|ta| kiadott há|őzat csatlakozási szerző-
dés és gźzhá|őzati ny i|v ántartás a alapj án kés zült.

Azingatlan korábbi gázvezetékei megszĺintetésľe kert'iltek, atervezett épület számára új nyomvonalon
ép ítenek ki tĄ |e źęazó e l o sztó v ezeÍéket (2. számű mel léklet)'

Az ingat|an gáze||átását aPrźúer utcában haladó _ az iĹ1est páros oldal felé eső részén _ futó, DN 300a
kisnyomásúgźz e|osztővezetékĺől biĺosítják. A kisnyomásű gázvezeték gerincről építendő vezeték
átmérője és anyaga dn 110 PE 100/G sDR 17,6.
A |eźryazó gázvezetéket a járda alatti területen beépített e|zárő szeľelvény után _ fali átvezető idom
a|ka|mazásával _ pincei beállásig alakítják ki, ahol karimás kötéssel a csővéget |eztlrják (3, számtl
melléklet).

A bekötés kivitelezését nyílt munkaárokban teľvezik, a bontási munkák az ingat|an előtti aszfalt bur.
ko|atu járđźt, és aszfalt burkolatú rittestet éľintik. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a
989/2015. (Ix.28.) szźtmí hatźrozatában már megadta tulajdonosi hozzájárulását a MOBILTERV
2000 Kft. á|ta| készitett, Práter utca (hrsz': 36|0012) átépítésének tervéhez, ezért a tervezett |eágaző
gźne|osztő vezetéket aPráter utca átépítését mege|ozően' vagy azza| egyídejűleg lehet kiépíteni.

A kérelemben és a dokumentációban részletezettPráter utca (hrsz: 36|00/2) az onkoľmányzathl|aj-
donában á||, igy a|eágaző gázbekötővezeték építés közterĹileti munkáihoz szükséges a tulajdonos on-
kormányzathozzájáru|ása.

il. A beteľjesztés indoka
Az előterjesztéstárgyá'ůan a döntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatásköre.
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uI. A dtintés célja, pénzĺĺgyĺ hatása
Az engedé|yezéshez, illetve a közterületi kivitelezések meginditásźthoz szükséges a tulajdonos
onkormány zat hozzźĄ źtrulrźłsa.

A tulajdonosi döntésnek onkormány zatot érintő pénztlgyihatása nincs'

Iv. JogszabáIyi köľnyezet
Yátosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság hatásk<jre a Budapest Józsefuárosi onkormányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól szőlrô 6612012. (xI.13.) önkormányzati
rendelet 17. s (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefrárosi
Önkormányzat Képviselőtestiilet és Szervei Szervezeti és Míĺködési Szabályzatźrő| sző|ő 3612014.
(XI.06.) önkormányzati rendelet 7. męllékletének 1.4.5. pontján alapul.

Fentiekalapjánkéremaza|átbbihatźrozatí javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzájźtrulását adja _ a gene-
tá|tervezo MOBILTERV 2000 Kft. (cég1egyzékszám: 0l 09 67f374,1112 Budapest, Zólyomitlt44la.
fsz.2.) megbizäsa a|apjźn _ a MULTI lpari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. (cégiegyzékszám: 0I 09
064055; székhely: 1037 Budapest, Laboľc utcaŻla') áůta|készitett' Budapest VIII. kerĺ'ilet, Pľáter utca
49. szám alatti ingatlan gáze||átásźLtbiztosító kisnyomású |eágaző gáze|osztő vezeték kiviteli tervéhez,
kiépítésének közteľületi munkáihoz, az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

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

b. a tulajdonosihozzájáru|ás a Pľáter utca (hĺsz: 36|00/f) út és jĺárdaszakaszárateľjed ki

c. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkeze|oi és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájá-
rulást a vonatkozó ľendelet (19/1994. (V.31') KIIVM ľenđelet) szerinti mellékletek csa-
tolásával a Budapest Főváros VIII. keľület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály
Építésügyi Irodájától előzetesęn meg kell kérni' és az abban foglaltakat maradéktalanul
be kell tartani,

d. a |eágaző gáze|osztő vezetéket a tervezett Práter utca átépítését mege|ózóen, vagy azza|
egyidej űleg lehet kiépíteni,

e. kĺjtelezi a kivitelezőt aPrźúer utcaijárda- és útszakaszon a bontási helyek (ésjáľda sze-
gélykő) megfelelő minőségben töľténó helyreállításźlra, me|yre aberuháző és kivitelező
közösen 5 év garanciátvźů|a|,

. A bontással éľintett Práter utca útpálya burkolatát az a|ttbbi ľétegrenddel kell helyre-
á||ítani szerkezeti ľétegenként f0-f0 cm átlapolással:

_ 4 cm vtg. ACll jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
_ 7 cm r.tg' ACl1jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
_ f0 cm vtg. C8/10-32/F stabil'izźtlt útalap
_ 20 cm vtg. fagyái|ó homokos kavics ágyazatTrq95%o (más anyaggal nem he-

lyettesíthető)

. A bontással érintett Práter utcajárda burkolatát az alźtbbi rétegľenddel kell helyreállĹ
tani szerkezeti réte genk ént 20 -20 cm átlapo| áss al :

_ 3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfa|tkopóľéteg
_ 15 cm vtg. C8/10-32lF stabi|izált útalap
_ 15 cm vtg. fagyźi|ő homokos kavics ágyazatTrq95%o (más anyaggal nem he-

lyettesíthető)

f. jelen tulajdonosihozzájáľulás csakaz engedélyező szeľvek, szakhatóságok előíľásainak
maľadéktalan betaľtásával, a döntés napjától számitott 1 évig éľvényes.
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Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. július 04.

A dontés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdá|kodási Ügyosztály

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

Budapest, 2016. június 28.

KÉszÍrprrp: Gaz'ĺÄĺKoDAsI ÜcyoszľÁry
LpÍtľe: SzesiENDRE
PÉNzÜcvl FEDEZETET IGÉ}IYEL /ľBlr,ĺ IcÉNyBl, IGAZoLÁS: t.ĺ-- ŕ=----.]
JoGI KoNTRoLL: tĺvíJĺ.{
ELI-pľoRrzrB:

/{,*,,kVą,
pĺ-r.łcyzo 7Ü1fi jÚi'ł / ü.

BpľBRĺBszľÉSRE ALKALMAS :

lpcyzo l, A VÁnoscazoÁrrooÁsI És PÉNzÜcvl BlzoľľsÁc prNorp

/
cŕ,Í ĺ,r



|. szám,űmelléklet

BUDAPEST FőVÁRos V|lI. KER. JózsEFvÁRos oNKoRMÁN'trzAT
Gazdálkodási Ügyosztály
1082. Budapest,
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Íá.zdzi.-ł,.;:;1 l. ll'kłł.ił'l'r.éĺ*{ ťliśai;ílÍi !g|ěÍ; íÄj,ł i,ą&Lt
.i'r:;pł:nť |:;ĺł:..1 .+.

;-;l^r.;;-,,;..-,,:-"'-'"*ti--
.,.'..ťłli ' .' 

'.jl. 'ián- 
ĺ,ł;isu 

!

r il:;l::. ,,r * ,-,!rtir: ,-, - it,ri.r;*,* 
*'-':

i tl *btC.rbtY..-i.. * Q :

łi--,2ła ls6
Jo--

zž
aP

?ĺ jŁ{ Úž,.TJ *'

u-t

Tárgv: Tulajdonosi hozájárulás kérés
Budapest, V|||. ker. Práter utca 49.szám,Hrsz.:36242 ingatlan
Cordia Park Resĺdence kft
Kisnyomású |eágazó gáze|osztó vezeték.
Kivite|ĺ terv

Tiszte|t Cím !

A mellékelt kiviteIi terv alapján ezúton kérjük, hogy a Tu|ajdonosi
Hozzájáru|ásukat megadni szÍveskedjenek'

Budapest, 2016-06-09.
Tisztelettel:

Me||ék|et: -1p|dtervdokumentáció

H.1300 Budopest, Pf.84. TeI: (3cl) 43ó.7450,25044ó7 Fox: (3G1) 43ô-7458 HungoryIJngorn
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