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Tisztelt Y ár osgazdálkodási és Pénzü gyi Bizottság !

L Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A coRDIA Ingatlanbefektetési Alap a Budapest VIII. kerület, Corvin sétány |22lB je|lltömbben két
ütemben _ I. ütem: Leonardo da Vinci utca 40. számű, valamint II. ütem: Bókay János utca 45' számtl
ingatlanokon - új, több funkciós (lakások, iľodák, tizletek) táľsasházakat épit.
A generáltervező MOBILTERV 2000 Mérnöki Szolgáltató Kft. (cégiegyzékszźtm: 0I 09 672374,I||2
Budapest, Ző|yomi tÍ 44/a. fsz. f ,) a Budapest VIII. kerület, Corvin sétány I22/B je|u tömb II. ütem-
hez ĺartozó ingatlan gázza| va|ő e||átásźt biĺosító közterületi |eźryaző gźne|osztő vezeték kiviteli ter-
vének elkészítésével a MULTI Ipari Keľeskedelmi Szolgáltató Kft-t (cégiegyzékszám:01 09 064055;
székhely: 1 03 7 Budapest, Laborc utca f l a') bizta meg'
A MULTI Kft. a benyújtott tervek alapjan kéri a közterületi munkźk e|végzéséhez a Budapest Főváľos
VIII. kerÍilet Józsefuárosi onkormányzat (atovátbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi hozzájárulását
(l. számú melléklet).

A benýjtott kiviteli tervdokumentáció arocÄzFöldgázelosztási Kft. által kiadott hźiőzatcsatlako-
zásí szerzódés és gázhá'|őzati nyi|vántaľtás a|apján készült. A |eágaző gázvezeték ipgatlanra történő
beállásának helyét a beépítés belső gépésztewezője, a Körös Consult Kft. ađta meg.

Az ingat|an korábbi gtzvezetékei megszüntetésre keľĺiltek , a tervezett épület szźlmára tĄ |eágaző elosz-
tővezetéket építenek ki (2. szźtmű melléklet).

Az ingatlan gáze||źúását a Bókay János utcában haladó, dn 200 PE kisnyomźsű gáze|osztó vezetékről
biztosítják, az épitenđő vezeték átméróje és anyaga dn 1 10 PE 100/G SDR 1 7'6.
A|eágazó gázvezetéket a jźrda alatti területen beépített e|zźtő szerelvény után _ fali áwezető idom
a|ka|mazźsźxal _ pincei beállásig a|akitják ki, ahol karimás kötéssel a csővéget |ezźrják (3. számú
melléklet).

A bekötés kivitelezését nyílt munkaáľokban tervezik, a bontási munkák az ingat|an előtti aszfalt bur-
kolatú járdźt, és aszfalt burkolatu úttestet érintik. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a
5f|/20|5. ry.27.) száműhatźrozatźpal már megadta tulajdonosihozzájźru|ását a MOBILTERV 2000
Kft. által készített, Bókay János utca átépítésének tervéhez. A tervezett |eágaző gź.;c|osńő vęzetéket a
Bókay János utca átépitesét megelőzen, vagy azza| egyidejiĺleg lehet kiépíteni, az épitési engedélyben
foglaltak fi gyelembe vételével'

A kérelemben és a dokumentációban részletezett Bókay János utca (hrsz: 36f1l) az onkoľmányzat
tulajdonában á||, igy a|etęaző gáze|osztóvezeték építés köĺerületi munkáihoz sziikséges a tulajdonos
onkormány zat ho zzźtj ár u|ása.
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tr. A beteľjesztés indoka
Az előterjesrtés árgyźhan a dĺjntés meghozata|a aTiszte|t Bizottság hatásköre.

m. A döntés célja' pénzügyi hatása
Az engedé|yezéshez, illetve a közterĹileti kivitelezések megindításźthoz szükséges a tulajdonos
onkormány zat hozzáj áĺu|ása'
A döntésnek Önkormányzatot érintő pénnlgyihatása nincs.

w. Jogszabályi köľnyezet
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi onkormányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaról szóló 66lf01f' (KI.l3.) önkormányzati
rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuárosi
onkormányzat Képviselőtesttilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014,
(XI.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1'4'5. pontján alapul.

Fentiek a|apján kérem az a|ábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzź!źlrulását ađja_ a gene-
rźůtervező MOBILTERV 2000 Mérnöki Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszám:0I 09 67f374,I|I2 Buda-
pest, Zólyomi tú 44la, fsz.2.) megbízása a|apjźtn _ a MULTI Ipari, Kereskeđelmi, Szolgáltató Kft.
(cégsegyzékszám: 01 09 064055; székhely: 1037 Budapest, Laborc utca2la.) á|ta|készrteft, Budapest
VIII' kerület, Bókay János utca 45, szźlm alatti ingat|an gáze||átásźt biztosító kisnyomású |eágaző gáz-
elosztó vezeték kiviteli tervéhez, kiépítésének közterĺileti munkáihoz, az a|ábbi feltételekkel és kiköté-
sekkel:

a. jelen tulajdonosihozzź$árulás a beruhźuőt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez szüksé-
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

b. a tulajdonosihozzájáĺulás a Bókay János utca (Ilrsz:36fI1) út és járdaszakaszźraterjed
kir

c. aberuházőnak (építtetőnek) a kozutkeze|oi és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájá-
rulást a vonatkozó rendelet (19lI994. (V.3l.) KřIVM renđe|et) szerinti mellékletek csa.
tolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivata| Hatósági Üryosztály
Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul
be kell tartani,

d. a|eágaző gáze|osztő vezetéket atervezett Bókay János utca átépitését megelőzen kell
kiépíteni:

. a bontással éľintett Bókay János utcajárda burko|atát ideiglenesen helyre kell állĹ
tani a vonatkozó úttigyi műszaki eloírásoknak megfelelően. Biztosítani kell a biz-
tonságos közlekedésre alkalmas á'||apotät a 36211 hrsz. telket teljes egészében érin-
to végleges útépítésig

e. jelen tulajdonosi hozzájáľulás csak az engedélyező szeľvek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számítottZ évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. aususztlls29.

Ę
,é,Cź-

ĺ,.



Adöntésvégrehajtásátvégzószetvezetiegység:Gazđźĺ|kodźtsiÜgyosztály

A lakosság széles körét érintő đöntések eseténjavaslataakozzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 20 16. auguszns f3.
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Tiszte|t önkormányzat!

A mel|éke|t kivite|i terv aIapján ezúton kérjük, hogy a Tu|ajdonosi
Hozzájárulásukat megad ni szíveskedjenek'

Budapest, 2016-08-08.
Tisztelettel:

Schnabe| György
műszaki igazgató
06/30/3s0-13s1

Mel|ék|et: - 1. p|d tervdokumentáció

H-l300 Budopest, Pi. 84. Tel: (3c-,l) 4367450,250-4467 Fax: [36-l) 43ó.7458 HungoryllJngom

multĺ@multĺ-kft,hu
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