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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság!

I. Tényállás és a dłintés taľtalmának részletes ismeľtetése

a. ľĺÉLyÉPTERV KOMPLEX Zrt. - a Fővaľosi Csatomázźlsi Művekkęl kĺltĺitt szerződés
alapjźn- kéľelmet nyújtott be Budapest VIII. kerület Karácsony Sándoľ utcában (hĺsz: 35344
és 35455) lévő (Kálváriatér - Teleki téľ közĺjtti szakasz) csatornák rekonstrukciójahoz sziik-
séges tulajdonosi hozzájaru|ásmegszerzése érdekében (l. szźlm,űmelléklet).

A Főváľosi Csatornázźsí Múvek Zrt. a füvárosi csatoľnaľekonstrukciós munkák keľetében
tervezi a Teleki tér és Magdolna utca k<jzötti (60190 T b CS1 jelű), valamint a Magdolna utca
és Kálvária tér közotti (63195 T b CS2 jelű) csatornák felújítását, amelyhez a Mélyépterv
Komplex Zrt. kívitę|i teľvet készített. A csatorna csatlakozások kiépítésénél éľintett terület
még a Szerdahelyi utcai, valamint a Magdolna utcai toľkolatok (2. sztműmelléklet).

A tojás szelvényű beton csatomák felújítása üvegszálerősítésű poliészteľ oPE) cső behÍ'zźr
sával tervezet., a béléscstivezés megtöľténte után a tervezett és a meglévő csatorna kĺizotti
inj ektálásra keľĹil nagyszilárdságú cementhabarccsal.

A ľekonstrukcióval érintett szakaszoĺ a meglévő aknák is átépítésre kerĹilnek. A meglévő ak-
nakiosztás nem megfeIe|ő, ezért a meglévő ktizmű elhelyezkedést figyelembe véve aknák
megsziintetéséľe, illetve új ak kialak itásfu a keľĹil sor.

A rekonstrukciós szakaszon a meglévő viznye|ők is átépítésre kerülnek. Ahol nincs járdai
akađá|y, ott oldalbecimlős víznyelőket építenek ki, a tĺibbi helyen ak<nára épített, terhelési osz-
tź;Jy r a mér etezett, v izny e|ó ráccs al keľül me g o l dásra.

A csatornákra csatlakozőházi bekotések és ereszbekĺjtések felújítása is a rekonstľukció része.
A meglévő bekötések egy része nyílt arkos építési móddal, míg a továbbiak csőbehúzással
lesznek átépítv e, felúj ítva.

A tárgyi munka kapcsán felmenilő úthelyreállítás kiterjed a nyíltárkosan épülő csatornaszaka-
szokĺa, a megsztintetendő és újonnan kialakítandó akna helyekĺe, avíznye|ő bekcitések átépí-
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tési szakaszaira. Ajárdaburkolatot a htr;ibekotések (csatorna és eresz) nyíltárkos átépítésével
érintett szakaszairĺ ke l 1 helyre áů|ítani'

Az aszfaltburkolatú út- és jrírdszakaszok helyreállításáta a kiviteli terv tartalmaz eIőírtsokat.

A kérelemben és a dokumentźrciőban részIetezett Kaľácsony Sándoľ utcai (hĺsz:36770) sza-
kasz a Józsefuaľosi onkormányzat tulajdonában áII, így az engedé|yezéshez szfüséges a
tulajđonos onkormányzathozzájárulása. Aziĺtszakasz, mint közösségi közlekedésben is érin-
tett gyiĺjtoút a 432/2()|2.(Xll.29.) Korm. rendelet a|apjźn a ľ.ováľosi Unkormanyzat kezę|ése-
ben ál1, így a ľendelet értelmében a kozutkeze|ői feladatokat a Budapesti Közlekedési Köz-
pontZrt.IátjaeI.

il. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztés tźtgyában a d<lntés meghozatala aTisztelt Bizottság hatásk<jľe.

III. A dtintés célja' pénzĺigyi hatása

A kivitelezések kcjzteľiileti megindítźsához sztikséges a tulajdonos onkormányzat tulajdonosi
hozzájáľulása.

A tulajdonosi dĺjntésnek onkormtnyzatlnkat érintő pénzngyí hatása nincs.

ľ. Jogszabályi kiiľnyezet

Budapest Józsefuarosi onkormtnyzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 6612012. (XII.13.) ĺinkoľmányzati rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján,
valamint a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Képviselőtestiilet és
Szervei Szewezeti és Műktjdési Szabá|yzatátő| sző|ő 3612014. (XI.06.) önkormányzati
rendelet 7. számu mellékletének 1.4.5. pontján alapul, ani aYárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság döntését lehetővé teszi.

Fentiek aIapjtn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosi hozzájźtrulásľa vonatkozó
döntését meghozni szíveskedj en.

Határozati javaslat

/2015'év (.........hó..'......nap). szźtmű Yárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági
határozat..

A Varosgazdálkodási és PénzÍigyibizottsźq úgy dönt, hogy tulajdolosi hozzájaru|ását adja _
a Fővárosi Csatorĺrź.zźtsi Művek Zrt' megbizźsaa|apján_ azMELYEPTERV KOMPLEX Zrt.
által, Budapest VIII. kertilet Karácsony Sándor utca (Kálvźría t& - Teleki tér közötti) szaka.
szźn (hrsz: 35344 és 35455) tewezett csatoma rekonstrukciós munkáh'hoz az a|ábbi feltéte-
lekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajđonosi hozzájárulás abervházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szfüséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyekbeszeruése alól,

b. a benlhtzőnak (építtetőnek) a kozutkezelői és munkakezdési (buľkolatbontási)
hozzájáruIást meg kell küldenię a koztęrĹilet tulajdonosának, a Budapest Főváros
VIII' kerület Józsefuáros onkormányzatnak, majd a munkák (helyľeállítás) elkészül-
téről íľásban kell értesítést küldeni.

c. a tulajdonos kéľi akozutkeze|ojét, hogy a bontásokkal érintett Kaľácsony Sán-
dor utcai helyľeállításoknál ajárdaszakaszok teljes szélességben kapjanak uj asz-
faltburkolatot, aziftpáIyák a foľgalmi sáv teljes szélességében és teljes ré-



tegľendjében kerĹiljenek helyľeállításľa. A csatlakozási munkálatokkal éľintett
Szeľdahelyi utcai és Magdolna utcai torkolatok az étintett szakaszon teljes útszé-
lességben töľténj en burkolatfelújítás.

d. kötelezi a kivite|ezőt a burkolat megfelelő minőségben tĺjrténő helyreáI|ításétra,
melyre abenlháző és kivitelező kĺizösen 5 év gaľancitńvźilal,

e. jelen tulajdonosi hozztjá'ru|źls csak az engedé|yező szeruek, szakhatóságok elő-
írásainak maľadéktalan betartásáva|, a döntés napjátőI számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. máľcius 09.

A dönté s vé greh aj tás át v é gző szerv ezetí e gys é g : G azdá|ko dási Ü gyo s zt ály
A lakosság széles ktjľét érintő döntések esetén javaslata a közzétételmőd1áĺa

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon
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Bp' YĺIl. ker. Kaľłicsony Sándoľ utľai csaÍorna ľekonstľukciója
{Kálváľił tér _ Teleki tóľ közötti szakĺsz}
Kiviteli úerv

1s.07-17Ĺf

Tiszteł Cím!

Táľgy'i csatomarekonstľukciós munkát az F-CSM Zľt'-vęl kĺjtött keľeĺnegállapođásos
tęľvezési szeľzőđés keretében Társaságunk készítęttę.
Jelęn kiv.iteli teri' a VIII. ker. Karácson;' Sándoľ utcában lćvő (Kálváľia tér - ].eleki iér közol'ii
szakasz) 60i90 tb. 11l. 63195 tb' csatoruák rei,ĺonstľukciój tĺt |arĺa1rc,:azza.
.Ą. meglévő 60/90 T b. itl. 63/95 T b. csatornák felĺijítását csőbehúzásos Íechnolĺĺgiávat
terveztĺik' Meglél'ő rojásszelvényű betonosatornákba 50175 és 40i60 ,ľ ÜPE keľtilnek
tlelrťlzásľa.
A ineglévő 60i90 1'b csatoľnába behuz.ott csatornák által \'ezetętt rĺizeket egy lrel1..en D 400
P\-C-U csatoĺnár'ai átkoiöttiik a meglévő 266i266 P1 kb főg-Yiĺjto csatornára. A D 400 PVC-LT
csatoma (a 10-es számú hĺŁ előtt) 1,36 m-es buj<ással köt rá a ?66i266 I,1 kb fógyťljto
szeivén'léľe.

ĺ\z eđdig meglévő 50 x 50 cm-es tisztíĺónyíiások funkoiójrrlĺat vesaik, r'issz.trbontźlsla
keľülnek. Hei;'g11iję az l'CSt\.{ Zľt. Ĺizemeltetćsei igén.veinek megtblelö új lrelyekcll o l rrr

belső tisaít'5 aknák késziilnek.

ĺ\ rękonstrukcióval érintett szakaszon a meglévó bekÓtések (r'íznyelő- lrázi- és állván-vcsĺi
bekötések) egy rćsze nyíltárkos építési rnóddal egy'ľésze pedig csőbehťlzással lesz átépírve i11.

feiújíĺva.

Az ađott ťltszakaszon a 99-es busz köżekedik. íg1'. a rekonstrukciós ten'ekei ťltĹizemeltetői
véleméllyre ili. közútkezelóí b,ozzájáĺulásľa a BKK K<jzťrt Zrt.-|lęz és a tsI(K Budapesti
Kozlekcdési Központhoz nyĹij dtlk be'

Ä teľr.czeit csatorna rekonstĺuĺĺció az a1'ábbi lreiyrajzi számokat ćrinii: 35t23/síSzeĺđalrel-ľi
u.)' 35344 (Kaľácsclny Sánđoľ u.), 35396 (},íagdoina u.). 35455 (Kaľácson.v Sálcloĺ rt.)'



Kéłjtik. hogy a ľnellékelt tervdokumentácíő átvizsgźl\ása után az onök ťeriiletét éľinÍő
csatornaľekonstrukčiłĺľa vonztkoz(l tulajdonosi hoz.zájr{rulĺĺsukaf kiadni szíveskedjenek.
Fiłľadozásukat és gyoľs intezkedesüket ezüton rs köszön;ük

Üdvözleĺtel: .},Ť }iÍ vĐrf'T' p; ĺłY í{á3 t.ĺ ä} ł., iĺX fu? 0 ĺE Ę{i ä{ ]

z Ä.w,r r""<sa'ť:{i3i eä{: í{{} ł'}{}

íd lłSł'v s..ą T-ľÁ ľ{ s Ą s Á fi

j-,* ĺ;,j,
Dr. Tóŕh László

eIniĺk-vezéľi gaz gatĺÍ

łÍel1ékietek:

- 1 pld' Ten'dokumentácíó



2. szám,űmelléklet
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H - 1012 Budapest, Váđok utca 14'

Te|efon: (36.1)214.0380 Fax: (36.'1)375.46,15 E-maiĺ: komplex@me|yepteN,hu
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