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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése

A FUTUREAL New Ages Ingatlanfejlesztő Kft. a Budapest VIII. kerület, Corvin sétányon létesiilő,
Bókay János utca és Tĺjmő utca által határolt teriileten (C 5 tömb)' több összevont ingatlanon lij iroda-
hźnat szándékozik ép íten i.
A MOBILTERV Mérn<jki Szolgáltató 2000 Kft.. (cégegyzékszźlm:01 09 672374, 1112 Budapest,
Zó|yomi ifi 44/a. fsz. f,) a C 5 tömb érintett, Budapest VIII' kertilet, Tömő utca f4-f6. szám a|atti
ingatlan gźzza| való ellátását biztosító közteľületi |eźryaző gáze|osztő vezeték kiviteli tervének elkészĹ
tésével a MULTI Ipari Kereskedelmi Szo|gá|tatő Kft.-t (cégjegyzékszám: 01 09 064055; székhely:
1 03 7 Budapest, Laborc utca f l a.) bína meg.
A MULTI Kft. a benffitott teľvek a|apjźn kéri a közerĹileti munkák elvégzéséhez a Budapest Főváľos
VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat (a továbbiakban: onkormányzat) tulajdonosi hozzźljźlru|ását
(1. számú melléklet).

A benyújtott kiviteli tervdokumentáciő arocdz FöldgázelosztásiKft. által kiadott há|őzat csatlako-
zási szerződés és gźnhá|őzati nyi|vántaľtás alapján készült. A |eágaző gázvezeték ingatlanra történő
beállásának helyét a beépítés belső gépésztervezője, a G&B Plan Kft. adta meg.

A Tömo utca 24.-26. szám a|atti ingat|an korábbi gáz-,łezetékei megszüntetésre kertilnek, a tervezett C
5 tömb sztlmáraűj \eágaző elosztó vezetéket építenek ki (2. számű melléklet).

Az ingat|an gźne||átását a Tömő utcában haladó, dn 315 PE kisnyomźsű gáze|osńő vezetéWo|bino-
sítják, azépitendő vezetékátmérője és anyaga dn 110 PE 100/G SDR 17,6.
A |eágaző gázvezetéket a járda alatti területen beépített elzárő szerelvény után - fali átvezető idom
a|ka|mazásźpa| - pincei beállásig alakítják ki, ahol karimás kötéssel a csővéget |ezátják (3. sztmtl
melléklet).

A bekotés kivitelezését nyílt munkaáľokban teľvezik, a bontási munkák az ingat|an előtti aszfalt bur-
kolatu járdźt és nagy kockaő buľkolatú úttestet érintik. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a
I034/f015. (X.12.) szźtműhatározatźxal már megadta tulajdonosihozzájźlru|ását a MOBILTERV 2000
Kft. által készített Tĺjmő utca átépítésének tervéh ez. A tervezett |eágaző gáze|osztő vezetéket a Tömő
utca átépítését megelőzen, vagy azza| egyidejrĺleg lehet kiépíteni, az építési engedélyben foglaltak
figyelembe vételével.
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A kérelemben és a dokumentációban ľészletezett Tömő utca (hrsz: 36|62/2) az onkormányzattlilaj-
donában á||, így a |eágazó gáze|osztővezeték építés közterületi munkáihoz szükséges a tulajdonos
onkormány zat hozzáj ár ulźsa.

II. A beteľjesztés indoka
Az előterjesúéstárgyttban a döntés megjlozata\aa Tisztelt Bizottság hatásköre.

m. A dtintés célja, pénzĺigyi hatása
Az engedé|yezéshez, illetve a kĺjzterületi kivitelezések megindítźsához szükséges a tulajdonos
o nkorm ány zat hozzáj áru|źsa.
A döntésnek onkormányzatot érintő pénzugyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi köľnyezet
A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi Önkormányzat
vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakor|ásárő| sző|ő 66lf0l2' (KI.13.) önkormányzati
rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat Képviselőtestiilet és Szervei Szewezeti és Működési Szabźiyzatáról szóló 36lf0l4,
(xI.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

Fentieka|apjźtnkéľemaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájĺárulását adja_ aköz-
műbekötések generálteľvezojének, a MoBILTERV 2000 Mérnoki Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszźtm:
01 09 672374, 1112 Budapest, Ző|yomi ii 44/a, fsz. 2.) megbizása a|apjttn _ a MULTI Ipari Kereske-
delmi Szolgá|tatőKft. (cégsegyzékszám: 01 09 064055; székhely: 1037 Budapest, Laborc utca2la.)
á|ta| készitett, Budapest V[II. kerĹilet, Tömő utca 24-26. szám a|atti ingatlan (C 5 tömb) gáze||źtásźt
biztosító kisnyomású |eágazó gáze|osztő vezeték kiviteli ter,léhez, kiépítesének közterületi munkáĹ
hoz. az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosihozzź|árulás aberuhźzőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez sziiksé-
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzájáru|ás a Tömő utca (hľsz: 36I6f/2) út és járdaszakasztlraterjed ki,

c' aberuházónak (építtetőnek) a közútkeze|ói és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájá.
rulást a vonatkozó rendelet (I9l1994. (V.31.) KHVM rende|et) szerinti mellékletek csa-
tolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági IJgyosztá|y
Építésiigyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul
be kell tartani,

d. a leźryaző gáze|osztő vezetéket a tervezett Tömő utca źttépitését megelőzen, vagy azza|
egyidej iĺleg lehet kiépíteni,

e. kötelezi a kivitelezot a Tömő úcai járda- és útszakaszon a bontási helyek (és járda sze-
gélykő) megfelelő minőségben toľténő helyreállításáľa, melyre aberuháző és kivitelező
közösen 5 év gaľanciátváL||a|,

. A bontással érintett Tömő utca útpá|ya burkolatát _ a Tömő utca átépítését
megelőzen - az a|ábbi rétegrenddel kell helyreállítani szerkezeti rétegenként 20-20
cm átlapolással:

- nagykockakő
_ 5 cm vtg.ágyazőztza|ék
_ f0 cm vtg. C8/l0-3f/F stabi|izált útalap
_ 20 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics źęyazat Trq 95%o (más anyaggal nem he-

lyettesíthető)

. A bontással érintett Tĺjmő utca járda buľkolatát - a Tömő utca átépítését megelőzen .
az a|ábbi rétegrenddel kell helyreá||ítani szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolás-
sal:



_ 3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfa|t kopóréteg

- 15 cm vtg. C8/10-3f/F stabi|izźl|ttta|ap

- 15 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics éryyazatTrq91%o (más anyaggal nem he-
lyettesíthető)

f. jelen tulajdonosihozzźĄĺárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. október 05.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Gazdá|kodási Ügyosztály

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén j avas|ata a közzététe| mődjára
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2016. szeptember 28.

honlapon

Ł.
dr. ambos Eszter
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Tárgv: Tulajdonosi hozzájáru|ás kéľés
Budapest, Vll|. kerü|et Tömő utca 24-26 sz. (C5-ös t<ĺmb)
Kisnyomású leágazó gázelosztó vezeték:
Kiviteli terv

Tĺsztelt Cím !

A melléke|t kivite|i terv a|apján ezúton kérjÜk, hogy a Tulajdonosi
Hozzé$ár u|ásu kat mega d n ĺ szíveskedje ne k.
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