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A  döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: 

Városüzemeltetési Bizottság, 

Az SZMSZ szerint véleményezi: 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tényillás és  a  döntés tartalminak részletes ismertetése 

A Budapest  VIII. kerület,  Leonardo  da  Vinci 38.  szám alatti ingatlanon új társasház épül.  Az  új épület 
gázigényének biztosítása érdekében az MVM  RS&  Földgázhálózati Kft.  (1081 Budapest, 11. Janos 
Pál pápa tér  20.)  részére  a  Kalor-Terv Kft. (cégjegyzékszám:  01 09 688832;  székhely:  1125 Budapest, 
Galgóczy  u. 37/a.)  elkészítette  a Budapest  VIII. kerület,  Leonardo  da  Vinci 38.  szám alatti ingatlan 
gázbekötés kiviteli tervét (Msz:  6444/2021),  mely alapján  a  létesítéshez, kivitelezéshez kérik  a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  (a  továbbiakban: önkormányzat) 
tulajdonosi  es  közútkezelői hozzájárulását  (I.  számú melléklet). 

A  kiviteli tervdokumentáció  a  MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. által kiadott műszaki utasítások és 
gázhálózati nyilvántartás alapján készült. 

A Leonardo  da  Vinci  utcában  mär  kiépült  a  növelt kisnyomású dn  200 PE  gázvezeték, melynél  most 
készül egy közel két méteres kiváltás, melynél az  nj  dn  160 PE  leágazást alakítanak ki az új épület 
számára  es  ezzel együtt  a  kivágott gázvezetéken megszűnik  a  ledugózott dn110 és  a  dn6 vezetékcsonk. 

A  gázvezeték kiváltás  a Leonardo  da  Vinci  utcában  a  mär  korábban kiépített dn200-as tizemelő 
gazvezetéknél történik az ingatlan előtt, csatlakozási pont  a  kiváltás elején  es  végén dn200 elektro 
kannantyú  Worn,  élőre kötési munkagödör kialakításával, az ingatlan számára dn  160.  leágazást 
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építenek dn200/dn160 elektro redukált T idom beépítésével és közben megszűnik  a  kiváltott vezeték 
szakaszon  a  ledugózott dn1I0 és dn63 vezetékcsonk. 

A  tervezett leágazó vezeték  a  terven feltüntetett nyomvonalon halad, figyelembe véve  a  meglévő út 
nyomvonalvezetését, és magassági elrendezését, valamint  a  kiépített közművek nyomvonalait.  Az 
építési technológia: nyíltárkos.  A  meglévő gázvezeték gerinc  a  meglévő aszfaltút alatt halad, az 
ingatlan leágazó vezetéke korábban ledugózásra került, melyet  most a  kiváltással megszüntetnek.  Az 
Új leágazó vezeték annak közelében kerül kialakításra. 

Az  ingatlanra az ingatlanhatáron belül ledugózott beállással  a  terv szerinti helyen dn63 méretű 
elektrosapkával lezárják. (2 sz. melléklet) 

A  bekötés kivitelezését nyílt munkaárokban tervezik,  a  munkálatok az ingatlan előtti aszfalt burkolatú 
úttestet és járdát érintik. 

Az  érintett  a Leonardo  da  Vinci  utca (hrsz:  36270/2)  az Önkormányzat tulajdonában  áR,  igy  a 
közterületi munkák elvégzéséhez szükséges az Önkormányzat hozzájárulása. 

H. A  beterjesztés indoka 

A Budapest  VIII. kerület  Leonardo  da  Vinci 38.  szám alatti ingatlan gázbekötés építéséhez szükséges 
a  döntés meghozatala. 

HI. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  közterületi kivitelezések megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása.  A 
tulajdonosi döntés pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV.  Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014,  (Xl.  06.) 
önkormányzati rendelet  7.  melléklet  5.1.1.  alpontja értelmében a Városüzemeltetési Bizottság dönt a 
közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott tulajdonosi döntést igénylő ügyekben. 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  478/2020. (XI. 3.)  Kormányrendelet  1.  §-a értelmében a 
Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges tnegbetegedést okozó SARS-CoV-2 
koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, 
a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 
területére veszélyhelyzetet hirdet ki. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat-  es  hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés 
meghozatalára a polgármester jogosult. 

A  közút nem közlekedési célú igénybevételét  es  a közút melletti ingatlan használatát a közúti 
közlekedésről szóló  1988.  évi I. törvény (a továbbiakban Kkt.) szabályozza.  A  Kkt.  2013.  január 1-től 
hatályos  46.  §-a alapján a közutak kezelője a helyi közutak tekintetében a helyi önkormányzat 
Képviselő-testülete. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását. 

Mellékletek: 
1. sz. Kérelem 
2. sz. Helyszínrajz és bekötési keresztszelvény 
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Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének  ..../2021. (IV. 8.)  számú 
határozata 

a 
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról  Budapest  VIII. kerület,  Leonardo  da  Vinci 38.  szám alatti 

ingatlanra kisnyomású leágazó gázvezeték építéséhez 

A  Képviselő-testület úgy dönt,  bogy  tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja  a  Kalor-Terv 

(cégjegyzékszám:  01 09 688832;  székhely:  1125 Budapest,  Galgóczy  u. 37/a.),  által készített,  a 

Budapest V111.  kerület,  Leonardo  da  Vinci 38.  szám alatti ingatlan gázbekötés kiviteli terv (Msz:  644-

2/2021),  szerinti közterületi munkáihoz, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel: 

• jelen tulajdonosi hozzájárulás  a  beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges 
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól; 

• a  tulajdonosi hozzájárulás  a  Bacsó Béla utca (hrsz:  34842/2)  munkálatokkal érintett területére 
terjed ki; 

• a  beruházónak (építtetőnek)  a  közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást  a 
vonatkozó rendelet  (19/1994.  (V.  31.)  KliVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával 
előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul  be  kell tartani, 

• kötelezi  a  beruházót/kivitelezőt  a  bontási helyek megfelelő helyreállítására, melyre  a 
beruházó/kivitelező  5 6v  garanciát vállal: 

• a  bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti 

rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 
- meglévő kockakő burkolat 
- 3 cm  vtg. ágyazat 
- 20 cm  vtg. C8/10.32/F stabilizált útalap 
- 20 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 

helyettesíthető) 
• a  bontással érintett aszfalt járda burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, 

szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 
- 3 cm  vtg.  MA-8  érdesített öntött aszfalt kopóréteg 
- 15 cm  vtg.  C8/10-32/F  stabilizált útalap (járműterhelés  20 cm) 
- 15 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 

helyettesíthető); 

• az engedélyes köteles  a  munkák (helyreállítás) elkészültéről  a  közterület tulajdonosát írásban 

értesíteni. 

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan 

betartásával,  a  döntés napjától számított  1  évig érvényes. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2021.április  31. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Kerületgazdálkodási Iroda 

Budapest, 2021.  április 
OE 
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flkő András 
polgármester 
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