
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
A Kraftszer Kft. kérelemmel fordult hivatalunkhoz, melyben a Budapest, XI. ker.           
Bertalan L. – Budafoki út DN 150- DN 250 távhővezeték rekonstrukció           
munkakezdési engedélye határidejének hosszabbítását kéri. 
  

A Bertalan Lajos utcában a távhő-és gázvezeték rekonstrukciót a Kraftszer Kft. végzi,            
(alvállakozója a BEGO-Gáz Kft.) a szolgáltatók megrendelésére. A munkavégzésre         
aug. 31-ig kaptak hozzájárulást. 
A kivitelező és a szolgáltató közötti szerződés határideje 2017. október 31. A            
munkakezdési hozzájárulás kiadásának feltétele az eredeti ütemterv megváltoztatása        
volt, Önkormányzatunk valamint a Budapest Közút Zrt. is jelezte, hogy a 17. FINA             
Világbajnokság Budapest és a területet érintő felújítási munkák, valamint a          
szeptemberi iskolakezdés miatt a távhővezeték rekonstrukció csak több ütemben         
engedélyezhető. A Bertalan Lajos utcában a Gárdonyi iskola megközelítése miatt a           
tervek szerint szeptember 1-től ideiglenesen helyreállított útburkolatra kell a         
forgalmat visszaengedni. A Budafoki úti munkálatokat 2017.08.01-től engedélyeztük        
az eredeti tervektől eltérően. Itt is várhatóan az útburkolat végleges helyreállítása           
szintén október 31-ig történik meg. 
A Budafoki út – Bertalan Lajos utca csomópontban, illetve a Bertalan Lajos utca –              
Kende utca kereszteződésben a tervtől erősen eltérő közműhelyzet került feltárásra a           
távhő és gázvezetékek kivitelezése során. 
A távhő vezeték kivitelezése jelen pillanatban is újratervezés alatt áll a Bertalan Lajos             
utcában (Budafoki út és Bertalan Lajos utca 19. szám közötti szakaszon) a közmű             
helyzet miatt, melyet augusztus elején jeleztek a megrendelőjüknek. Az újratervezést          
követően a tervtől eltérően további egyedi anyagrendelések váltak illetve válnak          
szükségessé, melyek beszerzését még a megrendelővel is engedélyezteti kellett. Az          
egyedi, eddig nem tervezett gyári anyagok gyártása időbe telik a gyártó részéről, ezen             
időszakban a kivitelezés nem tud az ütemterv szerint haladni. 
A mély és közmű építésben az előre nem látható és tervezhető okok miatt a              
kivitelezési munkákat nem tudják befejezni 2017. szeptember 1.-ig a Bertalan Lajos           
utca Budafoki út és Kende utca közötti szakaszán, ezért kérték a burkolatbontási            
engedély meghosszabbítását a Bertalan Lajos utcára 2017. szeptember 30-ig. 
A távhő vezeték építése csak a nyári időszakban végezhető, a fűtési időszak kezdetére             
már készen kell lenni, valamint a távhő ellátás biztosítása az Mötv. szerint kötelező             
önkormányzati feladatok közé tartozik. 
A kivitelező vállalja, hogy a tanítási napokon 7:15- 8:30 között biztosítja az egyirányú             
forgalmat a Bertalan Lajos utcában a Budafoki út irányából a Bartók Béla út irányba. 
  
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt határozati javaslatot fogadja el. 
  
Budapest, 2017. szeptember 5. 
  
 Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
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