
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

Előterjesztő: Gazdálkodási Gazdálkodási Ügyosztály sz. napirend 

ELŐ TERJESZTÉS 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  július 03-ai ülésére 

Tárgy:Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, a  Budapest  VIII. kerület, Szigony 
utcában kisnyomású gázvezeték építéséhez 

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető 
Készítette: Szabó Endre ügyintéző 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
Melléklet: 
1. Átnézeti rajz 
2. Kérelem 
3. Helyszínrajz  (2  oldal) 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a tulajdonában és kezelésében 
álló Szigony utca  Prater  utca és Baross utca közötti szakaszának felújítását tervezi.  A  közmű-
egyeztetések kapcsán az NKM Földgázhálózati Kft. szükségesnek tartja a tervezett útfelújí-
táshoz kapcsolódóan az érintett szakaszon az acél anyagú kisnyomású gázvezetékek kiváltá-
sát, rekonstrukcióját.  (1.  számú melléklet). 

Az NKM Földgázhálózati Kft.  (1081 Budapest,  II. János Pál papa tér  20.)  megbízásából a 
N+F Mérnökiroda Kft. (cégjegyzékszám:  10 09 021227;  székhely:  3300  Eger, Vörösmarty út 
17.)  elkészítette a  Budapest  VIII. kerület, Szigony utcában új kisnyomású gázvezeték építés 
kiviteli tervét (Msz:  T28/19),  mely alapján a kivitelezéshez kérik a  Budapest  Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi hozzájárulá-
sát  (2.  számú melléklet). 

A  benyújtott kiviteli terv szerint a Szigony utca érintett szakaszán mindkét oldalon tervezett 
az acél kisnyomású gázvezeték és a leágazó elosztóvezetékek cseréje. 

Szigony utca páros oldala:  A  Baross utca és  Prater  utca között meglévő DN  200  acélvezeték 
helyett dn  200 PE  vezeték épül.  A  gázvezeték a  Prater  utca felől indul, kapcsolódva a  Prater 
utcai cserélt szakasz csonkjához  (Cs 1). A  nyomvonal az  fit  közepén halad az Egyetem épület-
tel párhuzamosan, attól  8,7  m-re, majd a csatorna aknák kikerülésével  after  az épülettől  3,0  m-
re a járdába.  A  parkolót elérve, a vezetékbe T idomot építenek (Cs2), majd ezt az ágat a par-
koló alatt vezetik, a szegélytől  1,5  m-re. Az orvosi rendelő magasságában keresztezve az út-
testet, a szegéllyel párhuzamosan, attól  0,8  méterre halad a Baross utca előtti, meglévő dn  200 
PE  vezetékig, melybe visszakötik (Cs3). 

Szigony utca páratlan oldala:  A Prater  utca — Baross utca közötti szakaszon a jelenleg DN  80 
acélvezeték üzemel, aminek a Práter utcától a Szigony utca  11-13a  közötti szakasza megszün-
tetésre kerül, a további szakasza pedig kiváltásra kerül.  A  tervezett szakasz az induló ágba 
épített T idomtól (Cs2) kezdődik, majd iránytörésekkel az úttest alatt, a szegélytől  1,0  m-re 
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vezetik a Baross utcában meglévő dn  110 PE  vezetékig, melyhez szerelvénnyel csatlakoztat-
ják (Cső). 

A  tervezési szakaszon az acél anyagú leágazó vezetékek telekhatárig  PE  anyagúra kiváltásra 
kerülnek.  A  vezeték építés ideje alatt a fogyasztók gázellátásának biztosítására ideiglenes ye-
zetéket építenek ki. 

A  gázvezeték kiváltása és bekötések kivitelezése nyílt munkaárkos fektetéssel történik, az 
NKM Földgázhálózati  KR  vezetéképítésre vonatkozó technológiai előírásai szerint.  A  közte-
rületi munkák aszfalt burkolatú járdát és úttestet érintenek  (3.  számú melléklet). 

A  kivitelezéssel érintett Szigony utca az Önkormányzat tulajdonában áll, így a gázvezeték 
építés közterületi munkáihoz szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása. 

II. A  beterjesztés indoka 

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre. 

HI. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
Az engedélyezéshez, illetve a közterületi kivitelezések megindításához szükséges a tulajdonos 
Önkormányzat hozzájárulása. 
A  tulajdonosi döntésnek Önkormányzatot érintő pénzügyi hatása nincs. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló  66/2012.  (XII.13.) 
önkormányzati rendelet  17.  §  (1)  bekezdés e) pontján alapul. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja — 
az NKM Földgázhálózati Kft.  (1081 Budapest,  II. János Pál pápa tér  20.)  megbízásából az 
N+F Mérnökiroda Kft. (cégjegyzékszám:  10 09 021227;  székhely:  3300  Eger, Vörösmarty  tit 
17.)  által készített,  Budapest  VIII. kerület, Szigony utcában új kisnyomású gázvezeték építés 
kiviteli terv (Msz:  T28/19)  szerinti kiépítésének közterületi munkáihoz, az alábbi feltételekkel 
és kikötésekkel: 

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szük-
séges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

b. a hozzájárulás a  Budapest  VIII. kerület Szigony utca (hrsz:  35728/46)  érintett út- és 
járdaszakaszára terjed ki: 

c. a gázvezeték építést a Szigony utca tervezett felújítását megelőzően kell elvégezni, 

d. a beruházónak (építtetőnek) — a Szigony utca vonatkozásában — a közútkezelői és 
munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet  (19/1994. (V.31.) 
KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell 
kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, 

e. kötelezi a kivitelezőt az érintett területen lévő fák védelmére, a bontási helyek megfe-
lelő minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen  5  év 
garanciát vállal: 
• a bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállíta-

ni, szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 
- 4 cm  vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg 

7 cm  vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg 
20 cm  vtg.  C8/10-32/F  stabilizált útalap 
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KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 

SZABÓ ENDRE 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL:  /7-

 

ELLENŐRIZTE: 

OE r/ 
DR.  MÉSZÁR  ERIKA 

ALJEGYZÖ 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 

DANA N  EDINA SOÓS GY 
A  VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉV ÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

—) 
dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 

20 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal 
nem helyettesíthető) 

• a bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, 
szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 
— 3 cm  vtg.  MA-4  érdesített öntött aszfalt kopóréteg  15 cm  vtg.  C8/10-

32/F  stabilizált útalap 
15 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal 
nem helyettesíthető) 

• ahol a munkaárok széle a kiemelt szegélytől  80  cm-re, vagy annál kisebb távol-
ságra van, akkor az útpályát a kiemelt szegélyig teljes szerkezettel újra kell épí-
teni 

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásai-
nak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított  1  évig érvényes, azzal, 
hogy a Szigony utca Baross utca és  Prater  utca közötti szakaszának tervezett felújítását 
megelőzően vagy azzal egyidejűleg kezdhető meg a munkálat. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  július  03. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára 
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon  

Budapest, 2019.  június  26. 
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I. számú melléklet 
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Szigony utca 

Jelmagyarázat 

Tervezett kisnyomású gázvezeték 

Meglévri kisnyomású gázvezeték 

Meglevő középnyomású gázvezeték 

PST: B/19-3074 
DIN+F KONZORCIUM 

1141 Budapest,  Szugló  u. 176. 
Megbizó: 

NKM Földgázhálózati Kft. 
::,:::•::::::: 

N+F Mérnökiroda Kft. 
Vörösmarty  u. 17. Építtető: 

NKM Földgázhálózati Kft. UUI  3300  Eger, 

ISO 9001 
Tárgy: 

BP.  VIII. SZIGONY UTCA 
(Práter  u.  - Baross  u.  között) 

kisnyomású gázelosztó vezeték epités 
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2019 JúN 12. 
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itzsErvÁRovnukimgsalu 
in N+Fhlernökiroda Kft. 

3300  Eger, Vörösmarty  17. 
Tel./fax:  (36) 319-483 
Mobil: (30) 965-51-21 

e-mail:  nIgazterv@t-online.hu 

2.  számú melléklet 

Budapest  VIII. kerület Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal 

1082 Budapest 
Baross  u. 63-67. 

Tee: Budapest  VIII. SZIGONY UTCA 
(Práter utca — Baross utca között) 

kisnyomású gázvezeték építés 

T-28/19 

Tisztelt Cím! 

A  tárgyi közterület jelzett szakaszán az NKM Földgázhálózati  KR  a meglévő acél 
anyagú kisnyomású gázelosztó vezetek felújítását tervezi. 

Mellékelten megküldjük a tárgyi tervet és kérjük Önöket,  bogy  a közútkezelői és 
tulajdonosi hozzájárulást megadni szíveskedjenek. 

'fervezönk Szödémi Csaba a  06/20/412-6233  telcíonszámon érhető el. 

N  +  F  Kft. 
Köszönettel: 3300  Eger, Vörüsmany Út T 

Nikolov István 
ügyvezet6 

Eger, 2019. junius 4. 

Melléklet:  2  pld lervdokumcncíciő 
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3.  számú melléklet I. oldal 
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