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4.  
Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottsága 

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály sz. napirend 

ELŐ TERJESZTÉS 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  július 15-ei ülésére 

Tárgy:Javaslat tulajdonosi hozzájárulás módosítására a  Budapest  VIII. kerület, Szentkirá-
lyi utcában  es  a Trefort 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: — 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a TÉR_KÖZ pályázat keretében 
2019-ben tervezte elvégezni a tulajdonában és kezelésében álló Szentkirályi utca felújítását.  A 
közműegyeztetések kapcsán a NKM Földgázhálózati Kft. szükségesnek tartja a tervezett útfelújí-
táshoz kapcsolódóan a kisnyomású gázvezetékek kiváltását, rekonstrukcióját. 

A  benyújtott kiviteli terv szerint a Szentkirályi utcában a Rákóczi úttól a Krúdy utcáig tartó sza-
kaszon, a Trefort utcában teljes hosszon történik a gázvezetékek kiváltása, melyeket a meglévő 
vezetékek nyomvonalán építenek ki. 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  1244/2018.  (XII.17.) számú határozatával megadta 
a közterületi munkák elvégzéséhez a tulajdonosi hozzájárulását. 

Tekintettel arra, hogy a TÉR_KÖZ pályázat feltételei módosultak, így a Szentkirályi utca felújí-
tására csak 2020-ban kerül sor.  A  Palotanegyedben, a Vas utca  es Brody  Sándor utcákban meg-
kezdett kisnyomású gázvezeték építés is az azt követő útfelújítás valamint a Rökk Szilárd utcát 
érintő útfelújítás miatt a Szentkirályi utcában a gázvezeték építés időbeli feltételeinek a módosí-
tása szükséges. 

A  Szentkirályi utcában 2020-ban kerülhet sor a kisnyomású gázvezetékek rekonstrukciójára, 
mely munkálatok a fűtési időszak végét követően kezdhető meg, és — a gázellátás biztonságos 
helyreállítása érdekében — szeptember végéig kell elvégezni. 

II. A  beterjesztés indoka 

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre. 

III. 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. 
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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 az  1244/2018.  (XII.17.). számú hatá-
rozatában megadott tulajdonosi hozzájárulás  c)  pontját az alábbiak szerint módosítja: 

c. a Szentkirályi utcában a gázvezeték építést a Szentkirályi utca tervezett felújítását meg-
előzően,  2020.  évben a fűtési szezon végét követően kell elvégezni  2020.  szeptember  30.  napjá-
ig. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  július  15. 

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.  július  12. 

(OE 
dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 
LEÍRTA: SZABÓ ENDRE 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 
JOGI KONTROLL: L 
ELLENŐRIZTE: 

DR.  MÉSZÁR  ERIKA 

ALJEGYZŐ 

DANADA-RIMÁN EDINA 
JEGYZŐ 

SOÓS ÖRGY 
A  VÁROSGAZDÁLKODÁSI  FS P  NZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

2 


	Page 1
	Page 2

