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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

aĺÓcaz FöldgázelosztásiKft.. (cégjegyzékszám: 01 09 878954: székhely: 1081 Budapest, II. János
Pál pápa tér f0') megbizásźtból a Dinamika Kft. (Cég1egyzékszám: 01 09 902535; székhely: 1141

Budapest, Szugló u 176.) elkészítette a Budapest VIII. kerület,Práter utca73' sz. ingatlan gázbekötés
kiviteli tervét, me|yhez kérik a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat (a továbbĹ
akban : onkormányzat) tulaj don osi hozzźýtrulását ( 1' számű melléklet).

A benyrijtott kiviteli tervdokumentźrciő szerint az ingat|anon tervezett épület számára új nyomvonalon
építenek ki|eágaző elosztó vezetéket. A régi DN 80 méretű, járdátban elhelyezkedo e|zárő szerelvéný
kiemęlik és a dn 90 PE |eágazást csóvég|ezárással megszüntetik.

AtervezeÍt|eágaző elosztó vezeték a Práter utcában - azűttestpárat|an oldal felé eső ľészén _ futó, dn
160 PE kisnyomású gźn e|osztővezetéV.hez kapcsolódik. A kisnyomásű gźnvezeték gerincľó| |eágaző
vezeték átmérője és anyaga dn 90 PE 100/G SDR 1 1, mely a telekhatáľtól (hľsz: 36|1f) 8,0 m-re kerül
kiépítésre. A gázvezeték kivitelezési munkáit csak tervezett épĹilet utcafronti falának megépítése után
kezdik meg(2. számű melléklet).

A kérelemben és a dokumentációban ľészletezettPráter utca (hrsz: 361O0/f) az Önkormányzattu|aj-
donában á||, igy a gźn bekotóvezeték építés közterületi munkáihoz szükséges a tulajdonos onkoľ-
mányzathozztĘáru|źsa.

il. A beteľjesztés indoka
Az előterjesztésttrgyában a döntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatásköre.

ilI. A dtintés célja' pénziigyi hatása
Az engedé|yezéshez, illetve a köztertileti kivitelezések megindítźsthoz sztikséges a tulajdonos
onkorm ány zat hozzáj áru|ás a.

A tulajdonosi dontésnek onkormányzatot érintő pénzügyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi kiirnyezet
Yźľosgazđálkodási és Pénzllgyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi Önkormányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66lf0l2. (XII.13') önkormányzati

1

Ą



rendelet 17. $ (l) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat Képviselőtesttilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabźiyzatárő| sző|ő 36lfo|4.
(XI'06.) önkormányzati rendelet 7. számű mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

Fentiek a|apjźn kéľem az a|źtbbihatározati javas|at elfogadását.

Határozatijavaslat

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja_ a FŐ-
GAZ Fĺildgźze|osztási Kft. megbízásából a Dinamika Kft. által készített, Budapest VIII. keľület, Práter
utca 73 , szám a|atti ingatlan gźae||ttását biztosíto |eágazó kisnyomású gáz-,lezeték tervéhez, kiépítésé-
nek közteľi'ileti munkáihoZ, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosihozzájélrulás a beruházőt (építtetőt) nem menteslti az épltéshez szüksé-
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

b. ahozzźýźtrulás a Budapest VIII. keľület' Práter utca (hrsz: 36100/2) érintett út- és jrárda-

szakaszára terjed ki,

c. aberuházőnak (építtetőnek) a közutkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájá-
rulást a vonatkozó rendelet (I9l1994. (v.31.) KI{VM rendelet) szerinti mellékletek csa-
tolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály
Építésĺigyi Irodájától előzetesen meg kell kéľni, és az abban foglaltakat maľadéktalanul
be kell tartani.

d. kotelezi a kivitelezőt a Práter utcaijrárda- és útszakaszon a bontási helyek (ésjárda sze-
gélykő) megfelelő minőségben toľténő helyreállítására, me|yre aberuháző és kivitelező
közösen 5 év garanciátvá||a|,

. A bontással érintettPráter utcajárdaburkolatát aza|ábbi rétegľenddel kell helyľeállĹ
tani szerkezeti ľétegenként 20-f0 cm átlapolással :

- 3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg (a jźrda szélességének
megfelelő hosszriságban)

- 15 cm vtg. C8/10-32lF stabi|izált útalap

- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazatTrq91oÁ (más anyaggal nem he-
lyettesíthető)

. A bontással érintett Práter utca útpálya burkolatát aza|ábbi rétegrenddel kell helyre-
źú|itani szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

- 4 cm vtg. AC 1 1 jelű hengere|t aszfa|tbeton kopóréteg (a jźtrda javitźs fo|ytatá-
sában)

- 6 cm vtg. ACll jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg

- 20 cm vtg. C8/10-32/F stabi|izźllt útalap

- f0 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazatTrq9í%o (más anyaggal nem hę-
lyettesíthető)

e. jelen tulajdonosihozzájárulás csakaz engedélyező szeľvek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásával, a dcintés napjźtő| számított 1 évig érvényes'

Felęlős: polgármester
Határidő: 2016. december 05.
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A döntés végrehajtásĺĺt végző szewezeti egység: Gazdá|kodźtsi Ügyosztály

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

Budapest, 2016. november f9.
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I. számumelléklet

Tdrąa : TúIaj dono si hozzdj druĺds kérelem

M etté ke|te n me g |ct7ĺájt1k a

Tenlszóm: 2016/92
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Bp. WE., Prdter u. 73. sz. 36772 hrsz.
ingat\anhoz dn 90 PE kisrryomd.sllleđgazi eĺosztó uezeték építése

tdrgý kiuiteĺi teruet.

Ké,jal,' hogg a 36100/2 hrsz. kíuett Isözteríitet jogdĺIasú ingatlanra
u onatkazô tulajdonosi hozzdjdru'l,đ'sukat m.egadni szíueskedjenek!

Kérjíżk, hogg válaszukat,leae|ezési eímiinkre (7748 Bp. (5rs lrezér
tere 17. I/6.) szhreskedjenek negküldenźl

Budapest, 2 O L 6. nouember 22.

Mellékĺet:

1 pld. terudokumentdciô

Kopd.csg Zoltdn
ĺigguezetö
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1141 BuđapesŁ sagió u. 176'
Lerelezési cím: 11lĺ8 Budap€st'

Ôs rezér tere 17.

Szla.sz.: L1774OO6-2O247764
Adószá.Et: Lo455oas-2-42
Cégieryzekszám: oi-o9-902535
Tel./Fax 264-32-96
E-maíl: dinamíka@taíl. externet.hu
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2. szźnrľĺmelléklet
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