
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testületének

Y átrosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottsága

Előterjesaő: Gazdálkodási Ügyosztály 3 3.'....",.napirend

ELŐTERJEszTEs
AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 2017. ápľilis 10-i ülésére

Táľgy: Tu|ajdonosihozzájárulás Budapest VIII. keľület, Gyulai Pál utca 2-4. számű ingatlanra
leágaző gáz e|osztőv ezeték kiépítéséhez

Előteľjesĺő: dr. Galambos Eszter llgyosztá|yvezeto
Készítette: Szabó Endre ugyintéző
A napirendet nyilvános ülésen kell táľgyalni.
A döntés e lfo gadásáh oz e gy szeru szav azattöbb s é g szĹiks é ge s
Melléklet:
1. Kérelem
2. Helyszinrajz
3. Hossz szelvénv

Tisztelt Y ár osgazdállkodási és Pénzügyĺ Bizottság !

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése

AF}G,^Z Földgrízelosztási Kft' (1081 Budapest, II. János Pál pźryat& 20') megbízásából a FIELY-
SZIN Epítőipaľi Kft. (céĄegyzékszám: 01 09 861432; székhely: 1031 Budapest, Nánási út5-7. A ép.
l. lph.l14.) elkészítette a Budapest VIII. keľtilet, Gyulai Pál utca f-4. szám alatti ingatlan (Szent Ró-
kus Kóľház és Intézményei) gázbekötés kiviteli tervét, mely alapján a közterületi kiépítéshezkérika
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat (a továbbiakban: onkormányzat)
fu laj dono s i hozzź| źtr u|ását (|' szźtmű me l lék l et).

A benyújtott tervdokumentáció a rocĺz Földgázelosztźsi Kft. által kiadott elosztói csatlakozási
szer zó dés é s gázhá'|őzat i nyi lvántaľt ts a|apj án ké szült.

A Szent Rókus Kőrház és Intézményei kapacitásnövelési gźnigényét a Stáhly utcában haladó DN 150
mm méretíĺ acé|_ nĺjvelt kisnyomású - gáze|osztóvezetékľől biĺosítják. A|eágazás kialakítását kove-
tóen to|őzárat építenek be, ehhez csatlakozik az űj |eágaző a I|0 PE 100 SDR 1 1 vezeték. A jétrda

alatti szakaszon védőcsőben vezetik, majd összekötő idom a|ka|mazásźxal a homlokzat e|otti felállást
már acélcsővel alakítják ki (f . szám,6 melléklet).

A bekötés kivitelezését - -10 m hossztiságú _ nyílt munkaárokban tervezik, a közterületi munkák az
ingatlan előtti aszfalt burkolatu járda és aszfa|t burkolatri úttestet megbontásáva| jár (3. számű mellék-
let).

A munkálatok éľintik a Jőzsefvárosi tnkormányzat tulajdonában źiirő Stáhly utcát (hrsz: 36450), igy a
|eźęaző gánlezetékköztertileti kiépítéséhez szükséges a tulajdonos tnkormányzathozzájáru|ása.

u. A beteľjesztés ĺndoka

Az előteľjesztéstárgyában a döntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatásköľe.

ilL A döntés célja' pénzůĺgyi hatása

A kivitelezések kozterületi megindításához szi'ikséges a tulajdonos Önkormányzathozzáljéru|ása.

A tulajdonosi döntésnek onkormányzatunkat érintó pénztigyi hatása nincs.



Iv. Jogszabályi köľnyezet

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi onkormányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról sző|ő 66lf0I2. (KI.13.) önkoľmányzati
rendelet 17' $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatáľól szóló 3612014.
(xI.06.) önkormányzati ľendelet 7' mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

Fentiek alapján kérem az a|ábbihatározati javaslat e|fogadását.

Határozatijavaslat

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzájźrulását adja _ a Fo-
GAZ Földgáze|osztási Kft. megbízásából a terveket készító HELYSZIN Epítőipari Kft. (cégjegyzék-
szám: 01 09 86I43f; székhely: l031 Budapest, Nánási tÍ5-7. A ép' 1. lph.lI4') részére - a Budapest
VIII. keriilet Gyulai Pál utca 2-4' szźtm alatti ingatlan (hrsz: 3643411) gáze||źńását bizosító növelt kis-
nyomású gázvezeték |eágazźs kiépítésének közteriileti munkáihoz, az a|ábbi feltételekkel és kiköté-
sekkel:

a. jelen tulajdonosihozzäjtlrulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesiti az építéshez szüksé-
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzájátru|ás a Stáhly utca (hľsz: 36450) érintett út ésjárdaszakaszáratęr-
jed ki,

c. aberuhźnőnak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzźĄźr
rulást a vonatkozó ľendelet (19/|994. (V'3l.) K}ryM rendelet) szerinti mellékletek csa-
tolásával a Budapest Főváľos VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály
Építésügyi Iľodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maľadéktalanul
be kell tartani,

d. kĺitelezi akivite|ezőt a Stáhly utcaijárđa- és útszakaszon a bontási helyek (ésjáľda sze-
gélykő) megfelelő minőségben történő helyreállítására' melyre a beruházőlkivitelező
közösen 5 év garanciźLtvá||a|i

. a bontással érintett Stáhly utca ritpálya buľkolatát aza|ábbi rétegrenddel kell helyre-
á||ítani szerkezeti rétegenként f0-20 cm átlapolással:

_ 4 cm vtg. ACll jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (legalább a jźtrdaszé-
lességével megegy ező hosszban)

_ 7 cmvtg. ACl 1 jelű hengerelt aszfaltbeton kotőréteg
_ 20 cm vtg. C8/l0-3f/F stabi|izált útalap

- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazatTrq95%o (más anyaggal nem he-
lyettesíthető)

. a bontással érintett Stáhly utca járda burkolatát az a|źtbbj rétegľenddel kell helyreállĹ
tani szerkezeti rétegenként 20-f0 cm átlapolással:

_ 3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg (legalább a járda szélessé-
gével megegyező hosszban)

- 15 cm vtg. C8/10-32/F stabi|izált útalap
_ 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazatTrq95oÁ (más anyaggal nem he-

lyettesíthető)

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyľeállítás) elkészültéró| a kozterÍilet tulajdonosát
írásban éľtesíteni.



f. jelen tulajdonosihozzájarulás csak az engedé|yezó szervek, szakhatóságok előíľásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjźtől szźtmitott 1 évig érvényes.

Felelős:polgáľmester
Határidő: 2017. április 10.

A d öntés v é g ehajtását v é gzó szerv ezeti e gys é g : G azdä|ko dás i Ü gyo sztály

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

Budapest, 20|7. ápri|is 04.

^. 
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dr. Galambos Eszter
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Budapest
Baross utca 63-67.
1082

Tárgy : 1085 Budapest Gyulai Pál utca 2.4,3uul1 helyĘzi szám a|atti ingatlan
gázvezeték építés kiviteIi terve, tuIajdonosi hozzájáru|ás kérése

Tisztelt onkormányzat!

A FlG,ltz FöIdgáze|osztási Kft. (1081 Budapest, l|. János Pá| pápa tér 20.}

földgázelosztói engedélyes nevében és megbízásából az alábbiakka| keressük meg
Önöket.

Je|ezzük, hogy a bányászatról szó|ó 1993. évi XLVI||. törvény (Bt.) 38/A. 5 (5a)

bekezdése érte|mében a közterületen elhelyezett elosztóvezetékre vagy a Bt. 38/D. 5

{1) bekezdésében meghatározott |étesítményre (együtt: létesítmény) és ezek idegen
ingatlant érintő biztonsági övezetére vezetékjogot Vagy használati jogot a|apítani
nem lehet.

Erre figye|emme| a je|en megkeresésÜnkke| kérjük, hogy a tárgyi (36450 hrsz.),

onkormányzatuk tuIajdonában |évő közterületre eIheIyezendő eIosztóvezeték
|étesítésére {elhe|yezésére) kártalanítás igénylése nélkü|i tu|ajdonosi
hozzájáru|ásukat megad n i szíveskedjenek.

A |étesítmény biztonsági övezetére vonatkozó előírásokat a Bt. és a végrehajtásáról
szó|ó 2o3/t998. (X|ĺ'19.) Korm' r' (Vhr.), kÜlönösen a Bt' 32. 5-a és a Vhr' 19/A. 5.a
tartalmazzák.
A je|en megkeresésünkre megadott tu|ajdonosi hozzájárulásuk a T. onkormányzat és

arőc.Łz Földgáze|osztásiKft. közöľt |étrejött,aBt.32. $ (5} bekezdése, i|letve 38/A.

5 (5a) bekezdése szerinti, a fenti kozterü|et igénybe véte|ére kötött megál|apodásnak
minősül.
A kivite|i tervet a FőGM Fö|dgáze|osztási Kft. megbízásábó|, részére készítettük.
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2. szćmnsmelléklet
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3. szźlmumelléklet
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MEGJEGYZTS:

A kőzmtjkeresztezésekné| kézi fô|dmunkc szÜkséges!
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