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Tisztelt Váľos gazdálkodási és Pénzü gyi Bizottság!

I. Tónyállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

AFÓGAZ Földgazelosztási Kft. (cégiegyzékszám: 01 09 878954; székhely: 1081 Budapest, II.
János PáIpápatér 20.) megbízásźĺból a Dinamika Kft. (cégsegyzékszźlm..0l 09 902535; székhely:
114l Budapest, Szugló u 176') elkészítette a Budapest VIII. keľület, Nap utca 16. sz. ingatlan
gazbekötés kiviteli tervét , melynek alapján a kĺjzteľÍileti munkak elvégzéséhezkérték a Buda-
pest Fővĺíľos VIII. kerĹilet Józsęfuĺáľosi onkormźnyzat (a továbbiakban: Önkoľmányzat)
tul aj dono s i ho zzáj aĺulás át.

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 495lf0l6. (v,23,) számuhattnozatábarl a gźnbeko-
tés e|végzéséhez _ 1 év érvényességgel _ tulajdonosi hozzájáruIását megadta.

AhozzźĄaľulás 2OI7. O.5. z3-aÍI|ejćrt, apocĺz Földgázelo sztási Kft. feté töľténő további tigy-
intézés érdekében az Epittető - Speciál Zrt. (cégegyzékszźlm: 01 10 048496; székhely: 1089
Budapest, Vajda Péter u. 10/b.) _ kérelmet nyújtott be a Varosgazđźůkodási és Pénzügyi Bizott-
ság korábbí, 495lf0l6, (v '23.) szźlmthatźrozatának 2017.08.31-ig töľténő meghosszabbitástra
(1. számú melléklet).

A benyújtott kiviteli tervdokumentáció szerint aziĺgat|arlon tervezett épület számźlra új nyom-
vonalon építenek ki|eágaző elosztó vezetéket' melynek soriín ańgí DN 50 acéI arlyaguleágazás
megsztintetésre kerül . A tervezeIt. |eágaző elosztó vezeték a Nap utcában _ az iĺttest pĺíľatlan ol-
dal felé eső ľészén _ futó, dn200 PE kisnyomásiĺgáz elosztővezęté|dlez kapcsolódik. A kisnyo-
másu gázvezeték gerincről építendő vezeték átméroje és anyaga dn 60 PE 100/G SDR 11, melyet
a te|el<határig (hľsz: 35620), a jobboldali telekhatĺíľtól 3,0 m-re, DN50 méretii felállással építe-
nek ki, amit a további bekötésig lezźrnak (2, számi: melléklet)'

A bektjtés kivitelezését nyílt munkaárokbantervęzik, a bontási munkak az ingat|arl e|őtti aszfa|t
burkolatú jźLtdát, és aszfa|t buľkolatu úttestet teljes szélességben éľintik. Avezeték építéshez csa-
toltak forgalomkorlźttozási helyszínĺaj zot é,s műszaki leírást.

A kérelemben és a dokumentációban rész|etezett Nap utca (hľsz: 3564412) az onkoľmányzat
tulajdonában á||, igy a gázbekotóvezeték építés közterületi munkáihoz sztikséges a tulajdonos
onko ľmĺĺny zat ho zzáj źnul ás a.



il. A beteľjesztés indoka
Az előterjesńés tźlrgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

IIL A diintés célja, pénziigyĺ hatása
Az engedélyezéshez, illetve a közteľületi kivitelezések meginđításźiloz szfüséges a tulajdonos
Önkoľmany zat ho zzźĄźrulása.
A tulajdonosi dcintésnek Önkoľmanyzatot érintő péĺ:zngyi hatása nincs.

w. Jogszabályi ktiľnyezet
Varosgazdálkođási és Pénztigyi Bizottság hatásköľe a Budapest Józsefuaĺosi onkormźnyzat
vágyonaľól és a vagyon feletti fulajdonosi jogok gyakorlásaľól sző|ő 6612012, (XII.13.)
önkormanyzati rendelet 17 . $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Fővaros VIII' kerület
Józsęfuarosi onkoľmányzat Képviselőtestület és Szervei Szervezetí és Működési Szabá|yzatźrő|
szőIő 3612014. (XI.06.) önkormanyzati rendelet 7. mellékletének 1.4.5. pontjĺĺn alapul.

Fentiek a|apj źn kérem az a|źhbi hatfu o zati j avas lat el fo gadás át'

Hztározati javaslat

A Viíľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájtru|ásźĺt adja az
Epíttető Speciál Zrt. (cégsegyzékszźlm: 01 10 048496; székhely: 1089 Budapest, Vajda Péter u.

10/b.) részére a _ Dinamika Kft. źitaI tetvezett _ Budapest VIII. kerĹilet, Nap utca (hĺsz:
3564412) 16. sztlm a|atti ingat|an gáze||atását biztosítő Ieágaző kisnyomású gázvezeték kiépíté-
sének közteľülęti munkáihoz, az alttbbi feltételekkel és kikötésekkel:

a, jelen tulajdonosi hozzájáruIás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez szüksé-
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyekbeszerzése alól,

b. aberuhźzőnak (építtetőnek) akoziúkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru-
lást a vonatkozó renđelet (I9lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolá-
sáva| a Budapest Főváros VIII. keľtilet Polgáľmesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Épí-
téstigyi lrodájátő| előzetesen meg kell kérni, és az abbarl foglaltakat maradéktalanul be
kell tartani,

c. kötelezi a kívíte|ezőt a Nap utcaí jźxďa- és útszakaszon a bontási helyek (és jaľda sze-
gélykő) megfelelő minőségben tĺlrténő helyreá|Iitására, melyre a beruházó és kivitelező
kcizösen 5 év gaľanciátvéLl|al,

. A bontással éľintett Nap utca iltpźiya buľkolatát az a|ábbi rétegrenddel kell helyreállíta-
ni szerkezeti réte genké nt 20 -20 cm átl apo lás s al :

_ 4 cm vtg. ACll jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (a jarda szélességével meg-
egy ezó méretben, telj es szélességben)
_ 6 cm vtg. ACl1 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
_ 20 cm vtg. C8/l0-32lF stabilizá|ttĺa|ap
_ 20 cmvtg. fagyá|ló homokos kavics ágyazatTtq91%o (más anyaggal nem helyettesít-

hető)

. A bontással érintett Nap utca járda burko|atźlt az a|ábbi rétegľenddel kell helyľeállítani
szerkezeti rétegenként 20.20 cm átlapolással :

_ 3 cm vtg. MA-4 éľdesített öntött aszfalt kopóréteg (a jarda szélességének megfelelő
hosszúságban.
_ 15 cm vtg. C8/l0-32lF stabL|izá|tútalap
_ 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazatTrq91oÁ (más anyaggal nem helyettesít-

hető)



d. jelen fulajdonosi hozzájaruIás csak az engeđéLyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartás áv a| 2017 . augusztus 3 1 -ig érvényes.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017 . mźĄus 29.

A dĺintés vé grehaj tás át v é gzo szerv ezeti e gysé g : Gazdálkodási Ü gyo sztály

A lakosság széles körét érintő d<intések esetén javaslata a kozzététel módjara
nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 2017. május 24.
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I. számtmelléklet

Tárev: Tulajdonosi hozzájárulás meghosszabbítása a Budapest V|||. kerÜ|et, Nap utca 1.6.

9zámú ingatlanra leágazó gázvezeték építéséhez

Tíszte|t dr. Galambos Eszter Ügyosztá|yvezetőI

A|u|Írott Szolyka János, mint a Speciá| Zrt. (1089 Budapest Vajda Péter utca 10/b)
vezérigazgatója kérem a Józsefvárosi tnkormányzat Képvise|ő:testületének
Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsága 495/f0t6. (V'23) számú határozatáva| megadott
tqIajdonosi hozzájárulás 2017.08.31^-ig történő meghosszabbítását.

Köszönettel

Speciál Zrt.

1089 Budapest

Vajda Péter utca 10/b.

Budapest, 2o77. május 24.

Budapest Főváros V|||. Kerület

Józsefu árosi Polgáľmesteri Hivatal

Gazdálkodási Ügyosztá|y

SPECIAL ZRT.
1089 BudaPest'

Vaida Péter u. 1OiB
Adósżám: 1a731486-2-42

Szolyka János

Speciál Zrt.
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2. szár melléklet
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MeglévÓ kisnyomás gáłezelék

Tervtett kisnyomás gázvezeték LPE burokcsöve|

Teruezetl PE g mbcsap

PE vezeték PE gÖmbeppa|' acél anyagÚ ŕa| előtti i
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Dlnamlka KIL
1141 Bud'apest' Sztlglôu, 1

LMhá'l ctfi 1t4' Bld,lalĺ
ěB vü{f e 17.,I8

Bp. WII., Napu. 16. sz.
35620 hrsz.

źngatlanhoz dĺ 63 PE kísngomó.sti
Ieágazô elnsztÓ uez.eték építése
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