
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
A Fővárosi Vízművek Zrt. kérelemmel fordult hivatalunkhoz, melyben a Budapest,          
XI. ker. Budafoki út (Szent Gellért tér- Október huszonharmadika utca között)           
ivóvízhálózat rekonstrukció tervéhez tulajdonosi hozzájárulást kér. 
A gerincvezetéken történt meghibásodások (5db), az elosztóvezeték öntöttvas        
szakaszán (8db) és a roncsolásmentes vizsgálatok, valamint az elöntés modellezés          
eredménye alapján a vezeték cseréje a fővárosi útrekonstrukció előtt indokolt. A           
hidraulikai méretezés alapján a területen található DN500 gerincvezeték és a DN           
200-as illetve DN150-es elosztóvezeték összevonható. 
A kivitelezés a Budafoki úton kívül kis mértékben érinti a Csíky, Zenta, Bertalan             
Lajos, Kruspér és Lágymányosi utcákat. 
  
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt módosított határozati javaslatot          
fogadja el. 
  
Budapest, 2017. november 14. 
  
 Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
 jegyző megbízásából: 
  

                                                                                                     Büki László 
                                                                                                         igazgató 

 


