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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényátlás és a dtintés tarta|mának ľészletes ĺsmeľtetése

A CORDIA Ingatlanbefektetési Alap a Budapest VIII. kertilet, Corvin sétány IffĺB je|ti tömbben két
iitemben _ I. titem: Leonardo da Vinci utca 40. szám,(l, valamint II. ütem: Bókay János utca 45' szźtmtl
ingatlanoko.'_ új, több funkciós (lakások, irodák, üzletek) társas|läzakat épít.
A generáltervező MOBILTERV Mérnöki Szolgáltató 2000 Kft. (cégegyzékszám: 01 09 672374,III2
Budapest, Ző|yomi iÍ 44ĺa. fsz. f ') a Budapest VIII. keriilet, Corvin sétány |fZlB je|ú tömb I. ütemhez
tartoző ingatlan gázza| való ellátását biaosító közteľületi |eágaző gźne|osztó vezeték kiviteli teľvének
elkészítésével a MULTI Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft{ (cégjegyzékszźtm:01 09 064055; szék-
hely: 1 03 7 Budapest, Laboľc utca 2l a.) bina meg.
A MULTI Kft. a benyújtott tervek a|apján kéri a közterületi munkák e|végzéséhez a Budapest Főváros
VIII. kertilet Józsefuárosi Önkoľmányzat (a továbbiakban: Önkoľmányzat) tulajdonosi hozzájárulását
(1. számú melléklet).

A benyújtott kiviteli tervdokumentáció apocĺz Földgázelosztási Kft. által kiadott hźt|őzat csatlako-
zási szerzódés és gźnhá|őzati nyi|vźtntartźs a|apján készült. A |eágaző gázvezeték ingatlanľa történő
beállásának helyét a beépítés belső gépésztewezóje, a Kĺjrös Consu|t Kft. adta meg.

Azingat|an koľábbi gázvezetékei megszüntetésre kerültek, atervezett épĺilet számtratĄ|eágaző elosz-
tó vezetéket építenek ki (f . szźtmű melléklet).

Azingat|an gáne||źtźsát a Leonardo da Vinci utcában haladó, dn 200 PE kisnyomásű gźne|osztő veze-
tékről biztosítják, az épitendő vezeték átmérője és anyaga dn 1 10 PE 100iG SDR 17,6.
A |eágaző gźn-,lezetéket a járda alatti tęrületen beépített e|zárő szerelvény után _ fali átvezető idom
alka|mazásźlval - pincei beállásig alakítják ki, ahol karimás kötéssel a csővéget |ezárják (3. számú
melléklet)'

A bekötés kivitelezését nyílt munkaárokban tervezik, a bontási munkák az ingat|an előtti aszfalt buľ-
kolatú jźtrdát, és aszfa|t burkolatri úttestet érintik. A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a
1781120|1. (XI. 30.) számú hattrozatźxal már megadta tulajdonosi hozzźĘárulását a MOBILTERV
2000 Kft. źůtalkészitett Leonaľdo da Vinci utca átépítésének tervéhez. AtervezetÍ.leźłgaző gáze|osztő
vezetéket a Leonaľdo da Vinci utca źÍépítését megelőzen, vagy azza| egyidejűleg lehet kiépíteni, az
építési engedélyben foglaltak fi gyelembe vételével.
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A kérelemben és a dokumentációban ľészletezettLeonardo daVinci utca (hľsz: 36270/2) az tnkor-
mányzat tulajdonában źń|, igy a|eágaző gáze|osztővezeték építés közterületi munkáihoz szükséges a

tulaj donos onkormány zat hozzájttru|źsa.

il. A beteľjesztés indoka
Az előterjesztéstźtrgyában a dĺjntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatásköre.

m. A diintés célja' pénzügyi hatása
Az engedé|yezéshez, illetve a közterületi kivitelezések megindításához szükséges a tulajdonos
onkormány zat hozzáj áru|tsa.
A döntésnek onkoľmányzatot érintó pénziigyi hatása nincs.

Iv. Jogszabálý ktiľnyezet
A Váľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi onkormányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról sző|ó 66lf012. (KI.13.) onkormányzati
rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat Képviselőtestiilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatáról szóló 36lf014.
(XI.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

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

Határozatijavas|at

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzájárulását adja _ a gene-

rźitervező MOBILTERV 2000 Méľnoki Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszźtm..01' 09 67f374,lIIf Buda-
pest, Zólyomi ilt 44la. fsz. f .) megbizása a|apján_ a MULTI Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (cég-
jegyzékszám: 01 09 064055; székhely: 1037 Budapest, Laboľc utca2/a.) źůta|készített, Budapest VIII.
kerüle! Leonaľdo da Vinci utca 40. szźtm a|atti ingatlan gázel'|źttását bizosító kisnyomásri |eágaző

gáze|oszló vezeték kiviteli tervéhez, kiépítésének közterületi munkáihoz, az a|źtbbi feltételekkel és

kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosihozzájźtrulás a beruházőt (építtetót) nem mentesíti az épitéshez szĺ'iksé-
ges eryéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzźĄáru|ás a Leonardo da Vinci utca (hrsz: 36f70l2) rit és járdaszakaszá-
ra terjed ki,

c. aberuhźuőnak (építtetőnek) a közutkezeloi és munkakezdési (burkolatbontási) hozzźĘá-

rulást a vonatkozó ľendelet (I9l1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csa-
tolásával a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály
Építési'igyi Lrodźtjźtől előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul
be kell tartani,

d. a|eágaző gáze|osztő vezetéket atervezettLeionardo da Vinci utca átépítését megelőzen,
vagy azza| egyidejűleg lehet kiépíteni,

e. kötelezi a kivitelezőt a Leonardo da Vinci utcaijárda- és útszakaszon a bontási helyek
(és jáľda szegélykő) megfelelő minőségben töľténő heýeállítására, melyre a beruhĺázó

és kivitelező közösen 5 év garanciźLtvźL||a|,

. A bontással érintett Leonardo da Vinci utca útpálya burkolatát az a|źhbi rétegrenddel
kell helyreáll ítani szerkezeti rétegenként f0 -f0 cm átlapo lással :

_ 4 cm vtg. ACl1jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
_ 7 cmvtg. ACl1 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
_ 20 cm vtg. C8/l0-32lF stabi|izźllt útalap
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- 20 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazatTrq91%o (más anyaggal nem he-
lyettesíthető)

. A bontással érintett Leonaľdo da Vinci utca jrárda buľkolatát az alźtbbi rétegrenddel
kell helyreállítani szerkezeti réte genként 20 -20 cm átlapo lással :

_ 3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg

- 15 cm vtg. C8/10-32lF stabi|izált útalap
_ 15 cm vtg. fagyźilő homokos kavics źryyazatTrq9íoÁ (más anyaggal nem he-

lyettesíthető)

f. jelen tulajdonosi hozzájrárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maľadóktalan bctaľtásával, a döntós napjától szźtmitott f évig ćľvónyes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. augusztllsZ9.

A döntés végrehajtását v égző szerv ezeti egység : Gazdálkodás i Ü gyosztály

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára
nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 20 16. augustrtts f3.
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Tárgv: TuIajdonosi hozzájárulás kérés
Budapest, VlI|. ker' Leonardo da Vinci utca 40.szám |!1

( coRDlA INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP )

Kisnyomású leágazó gáze|osztó vezeték. ' ,|

Kivite|ĺterv '

Tisztelt onkormányzat!

A me|léke|t kĺvitelĺ terv a|apján ezúton kérjĹik, hogy a Tu|ajdonosi
Hozzáiéłru|ásu kat mega d n i szíveskedjene k.
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Budapest, 2016-08-08.
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3. szémn melléklet
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