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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. február 01-i ülésére

Táľgy:Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerÍi|et Kaľácsony Sándoľ atcálbanvíz-
v ezeték ľekonstrukció elvégzéséhez

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn igyosztáIyvezető
Készítette: Szabó Endľe
A napirendet nyilvános ülésen kell targyalni.
A dönté s el fo gadás áh o z e gy szeríi szav azattobb sé g szfü s é ge s
Melléklet:
l. Kérelem
2. Helyszínľajz (7 o|da|)

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Fővarosi Vízművek Zrt. e|készítette a Budapest VIII. kerület, Karácsony Siíndor utca (hľsz:
34917) vízvezeték rekonstrukciós tervét, a közterületi munkĺĺk elvégzéséhez kérik a Budapest
Fővaľos VIII. kerület Jőzsefvźrosi onkormźnyzat (továbbiakban: onkormányzat) tulajdonosi
hozzájáľu|ását ( 1 . számu melléklet).

A Fővárosi Vízmúvek Zĺ. saját beľuhĺázásk ént tervezí a vízvezeték rekonstľuk ciőját, melynek
keretében a Budapest Vn. keriilet, Karácsony Sándor utca teljes hosszúságábaĺr a DN100-
125 mm átmérőju elöregett, 100-130 éves, gyakĺan meghibásodó ĺintĺittvas anyagú gerincve-
zeték, és az arra csatlakozó hazibekotések, valamint tűzcsapok cseréjét e|végzik.
A tervezési teľület két szakasztavan osńva, a Budapest VIII. kerület, Magdolna utcai, koráb-
baĺ e|végzett csomópont źLtépítésnek, vezetékág bekészítéseknek megfelelően. A teruezett
vezetékek főbb paraméterei:

Kar- ívóvíz vezeték első szakasza
Tervezési szakasz ho ssza 200 fm
T erv ezett v ezetékszakasz át-
mérőie; aÍIyaga

D160 PE100 SDRl1 16 bar-os üzemi nyomást elvisęlő
rugalmas falú KPE cső (MSZ 7908-1.,MsZ EN 12201-2)

Tervezési szakasz indulási
pontja

A Teleki téri útkeľesztezodésben, útburkolat a|att kiépĹ
tett,felttrarldó csomópont Szerdahelyi utcai D160 KPE
vęzetéktolőzálrja 11357 hrsz; aBauer Sándor utcairźnyá-
ba kiépített DNl00 öv. vezeték csatlakozó pontja, és a
Lujzautcairtnyźha kiépített Dl60 KPE vezeték csatlako-
ző pontja,3512318hrsz

Tervezési szakasz vé gpontj a
A Kaľácsony Sĺĺndoľ utcában a Magdolna utcai útkeresz-
tezodés közelében, a |9. sz. előtt lévő csőanyag váltás
DNl 50 GoV csomópontia, 3 5344 htsz



K, mdsodík szakflr- ivljvíz vezeték asza
Tervezé si szakasz ho s sza 201fm
Tervezett v ezetékszakasz át-
méľőie: aÍLyaga

D160 PE100 SDRl1 16 baľ-os iĺzemi nyomást elviselő
rugalmas falú KPE cső (MSZ 7908-|; MSZ EN I220I-2)

Tcrvczćsi szakasz indulási
pontja

A Karácsony Sándor utcában a Magdolna utcai útkeľesz-
tezódés kĺizelében, afI. sz. előtt lévő csőanyag váltás
D160 KPE csomópontia. 35455 hrsz

Tervezési szakasz végpontj a
A Karácsony Sandor utcában aKá|váriatéri útkeľeszte-
ződés közelében, a37. sz. előtt lévő csőanyag váltás
DN150 GoV csomópontia' 35455llrsz

A munkálatok során az a|źbbi anyagok beépítését tervezik:
o 4I7 fm Dl60 PEl00 SDRl1 16 bar-os üzemi nyomású rugalmas falú KPE cső;
. GoV idomok (MSZ EN 545:2011) külső-belső epoxi bevonattal (MSZ EN 545:2011),

vagy eľősebb epoxi bevonattal (MSZ EN 14901:2006), átméro és daľabsziím csomó-
ponti rajzok szerint;

o KPE idomok PE100 SDRl1 PN16 (MSZ 7908-1; }ĺ4SZ EN 12201-2), átméró és da-
r abszźm csomóponti r ajzok szerint ;

. Szerelvények PN16 (EN 1074), źúméro és darabszám csomópontirajzok szerint;
o 12*2:f4 fmD200 KG PVC SN4 védőcső, arajzokon jelĺilt helyen;
. 4 fmD2|9x6,3 acél védőcso, arajzokon jel<ilt helyen;
o 10 fm D133x4,0 acél védőcső, arĄzokoĺjelölt helyen;
. 39 fmD57x2,9 acéI védőcső, arajzokonjelölt helyen;
o 19 fm D90 PE100 PN16 SDRlI tíizcsap, és bekötő vęzęték a ľajzokon jelölt helyen;
o 9 fm D63 PE100 PNl6 SDRl1 bekc'tő vezeték arajzokon jelĺilt helyen;
o 227 fmD32 PE100 PN16 SDRl1 bekötő vezetékarajzokoĺ jelĺilt helyen.

A tervek készítése során a tervezési területen lévő közművek nyomvonala és magassági aďataí
a közműtulajdonosok, Ĺizemeltetők adatszo|gáItatásaí és lefolytatoÍt egyeztetések alapján lett
ťrgyelembe véve' a kivitelezéshez az e|oírt szakfelügyeletet biztosítják.
A csőfektetés nvíltárkos kivitelezésselkészül' a munkálatokaz alábbi köZterületeket érinti:

Budapest VIII. keriilet Tęleki tér
Budapest VIII. kerĹilet Szerdahelyi utca
Budapest VIII. kerÍilet Karácsony Sándor utca
Budapest VIII. keľület Kaľácsony Sándor utca

A gerincvezeték a Kaľácsony Sándor utcapáratlan oldali parkolósáv aIatthiződik, a munka
kapcsán felmeľĹilő úthelyreállításnál a kopóľéteg félpályás cseréjét tervezik, tekintettel aľra,
hogy a hosszú _ paľos _ oldali bek<jtések átfirrással kivitelezve kęrülnek kiépítésre.
Aházi bekötések és trĺzcsapok nyíltárkos cseréje, átépítése kapcsán érintett jfuđaszakaszokon
_ játdaszegélyek javítása mellett _ az aszfaltburkolat sávos helyľeállítása tervezett.
Az aszfaltburkolatú út- és játdszakaszok helyľeállításának javasolt rétegrendjét a kiviteli teľv
tartalmazza.

A kérelemben és a dokumentációban rész|etezett fenti közteľületek az onkormányzat
tulajdonában á|I, így az engedéIyezéshez sztikséges a tulajdonos onkoľmányzathozzétjtrulása.
A Szerdahelyi utca, a Teleki tér és a Karácsony Sandor utca éľintett íltszakasza, mint köz<js-

ségi közlekedésben is érintett gyűjtőút a 432120I2.(XII.29.) Korm. rendelet alapjtln a Fĺĺvaľosi
onkormĺányzatkeze|ésében źi|, így a rendęlet értelmezése szeľint azuttestre vonatkozó köz-

F{rsz : 3512318
Hrsz : 35345
Hrsz : 35344
Hrsz : 35455



útkezelői feladatokat a BKK Budapesti Közlekeđési Központ Zrt. Iátja e|, a jtrđa vonatkozá-
sában, pedig az onkormźnyzataz illetékes.

il. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a döntés megJĺozatala a Tisztęlt Bizottság hatáskĺjre.

ilI. A diintés célja' pénzügyi hatása

A kivitelezések kĺizteruleti megindításához szfüséges a tulajdonos onkormányzat
hozzźljźlru|ása.

A tul aj dono si dönté snek onkoľm ány zatlnkat éri ntő p énnlgyi hatása ninc s.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

Budapest Józsefüĺĺrosi onkoľmźnyzat vagyonárőI és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 6612012, (KII.13.) önkormanyzati rendęlet 17. $ (1) bekezdés e) pontján'
valamint a Budapest Fővĺíros VIII. kerülęt Józsefuaľosi onkoľmányzat Képviselőtesttilet és
Szervei Szervezeti és Működési Szabźiyzatélrő| sző|ő 3612014. (XI.06.) önkormiínyzati
rendelet 7. számt mellékletének l.4.5. pontján alapul, a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság hatásköľe.

Fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosi hozzájarulásľa vonatkozó
döntését meghozni szíveskedj en.

Határozati javaslat

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi bizottság úgy dĺint, hogy tulajdonosi hozzajźlru|ását aďja a
Fővarosi Vízművek Zrt. tészére' a Budapest VIII. keľĹilet, Kaĺácsony Sandor utcában (hľsz:
35344 és 35455) saját beruházźskéntterłezettvímezetékrekonstrukciós munkákhoz, azaláb-
bi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás abeĺuhź.zőt (építtetőt) nem męntesíti az építéshez
szĹikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzájźna'lás a munkálatokkal érintett alábbi köZterületekľe is kiter-
jed:
o Teleki téľ
o Szerdahelyi utca

c. a beruhźnőnak (építtetőnek) a koz,űtkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájáru|ást meg kell küldenie a közteľiilet tulajdonosiínak, a Budapest Főváľos
VIII. kerület Józsefuáros onkormányzatnak, majd a munkák (helyreállítás) elkészül-
téről írásban kell éľtesítést kiildeni.

d. kéri a jaľdák megbontott helyein - a rétegľendek helyreá||ításźt követően - lega-
|ább a jáĺđa széIességének megfelelő hosszúságban ij aszfaItburkolat megfelelő
minőségben történő kiépítését, melyre abenlhźző és kivitelező kĺjzösen 5 év ga-
ranciźúváI|a|

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészĹilt&ó| a közteľĺilet fulajdo-
nosát írásban értesíteni.

Hrsz: 35123/8
Hľsz : 35345



f. jelen tulajdonosi hozzájarulás csak az eĺgedé|yező szervek, szakhatóságok elő-
ításainak maľadéktalan betartásáva|, a döntés napjátőI számított 1 évig éľvényes.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. február 01.

A dĺjntés végrehajtásźtvégző szęwęzęti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügy-
osztźiy

A lakosság széles kĺirét érintő döntésęk esetén javaslata a kozzététe|mőđjára
nęm indokolt hirdetőtáblĺán

Budapest, 2016. január 25 .
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F6váĺosi Vízművek Zľt.
ĺ'j|éĺnrkszo|gä|aii osztály
Ügyintézó: Kovács ZoItán
Telefon: 465-2514
Fax 349-1996
E-ĺĺai|: zoltan'kovacs.rnszo@vizmuvek'hu
lkiatószám: FV/591 01201 5/3 1 64.1

Tárqy: Budapest, Vl||. keľĹi|et Karácsony sándoŕ utca (Teleki tér - Kálvária tér} vízvezeték

ľekonstľukciója {Tsz': FV"33í2015) - tulajdonosi hozzájáru|ás

Tiszte|t Szabó Endrel

A řővárosi VĺzmÜVek zrt. saját beruházásként a tárgyi vĺzvezeték reKonstrukcĺóját teľvezi.

Kěrjük. hogy a meiĺékeit tervdokumentácio alapján a vonatkozó tulajdonosi hozzájáru|ásukat kiadni

szĺveskedjenek.

Budapest, 2015. decembeĺ 9'
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A leeon Íęł|ÜĐlęteu neg|éVé ktim|jvek adatai

táJékoila leĺegletc A ł(tvitelgés megkęzdése eičtt

a.éiy|es€ kózm0hri}fdt6| helygzíli íéllárás3aĺ keil

n3gg}.ó.5dni. Áf érĺntétt szolgállaiÓk

ffikÍ9ic!ye|6tét minđ9n eselbén mEg łell kdmi 6s a

tęryłe v@a|kozc tyĺlBlk*ab]kal |igyoĺem! koi|

vennl. Az 6gyéb engédélyekben íos| t1akét

maBdôkta|anu| ba k6t| tarian|.

Jeĺon leN a kamolÓdT |grydokwéntáclśkka|

egyúB k@elendô.

A tď/bén fultÜn|6łetl hagEŚságck BE'ii älapfiiiltÍe

WaalkoĐäk,

A he|ys?inEiz EcV holytE, é6 á íoujnĺeloĺt

k@Íd|ná|ák a|spJán a nyowcna| kitozhett.' A
feltÚnieteit EoV k@idjbá{äk a ábŕázo,t. az ||le!ékes

kőfmÜszotgáltatiJRtÓl adabrclgáltaiágként

boszEtett' dś ogyEs be|yckgĺ íe|tárásęal pontosĺtoĺ

kizm|]he|ue|hoz taŕomak' Ha az ěpĺléskoÍi

!őzm leltáľás 6i|ér a ábťđoĺt lGznÚejlondąěstól.

e t tÁŔzoĺt k@Ídicálák.ráIttásái vonhatj8 maga

ukiÓ.

Arennyib n a jáÍdában hizodé kábslc$rda

kÖzmÜhelyzeie lęh6:Ó9é ĺ'sgł. af albieji tizsapok
felgzĺn ĺeletti tlĺf$apoftra áoítéodők ál.

B

D

2. számt melléklet 4. |ap

, 417 Ín D16Đ PE100 sDR1,l .16 bar.os ljzemi nyomás n'rgalmas 1'a|, KPĚ csó;
. GtV ĺdomok (MsZ EN 545:2011) kulso.be|só epoxi bevonatta| (MsZ EN 545:2011),

vagy erósebb epoxi bevonattal {Í\4sz EN 14s0í:2c06), átrnéĺo és Ciaräbszám

csomÓponti rajzok szerĺnt;

KPE idomok PE1o0 sDR11 PN.16 (Msz 7908-ĺ; MsZ EN 1220'ĺ.2), áfnéró és

darabszám csomÓpontĺ rajzok sze inti

Szeľelvények PNi6 (EN 1074)' álmérÓ és darabszám csomÓponii rajŽok s7erlnt;

12-2=24 tm D200 KG PVC SN4 védócsŐ. ä íaj2okon je|o|t heiyeni

4 fm D219x6'3 acěl Védôcsó. a iajzokon jelÖ|i helyen;

10 fm D133x4'0 acé| véd csÓ, a rajzokon jelÖĺt he|yen;

39 fĺn D57x2'9 acé| VédŐcső, a rajzokon jeiÖlt h6lyen;

19 ftn Đ90 PE100 PN1 6 sDR,l 1 t zcsap, és bekrtÖ Vezeték a rajzokon je|Ö|t he|yen;

g fm D63 PE,l00 PN16 SĐR11 bekÖtÓ vezelék a ľajzokon jelÖ|t heĺyen;

227 Ím D32 PE10c PN,16 sDR1 .! bekÖtŐ VeÍeiék a Íajzokon jelÖlt helyen.
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2. számímelléklet 5. lap
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2. szttm melléklet 6.Iap
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A lwen ŕ6liÜEleteilt ř66'év6 kórnÖvok adatsi
láiékc.latá jel!eo06k' A klljtqlefés msgkezdéśs e|i'tt

6 iś.nŕegeg kÔeoheĺ.fetŕÓĺ he|ysfĺnĺ fe|tanással k6|l

meggy6fijdai' Áf átiĺtetl 9ro|gäIt6tÓk

säk'e|Ęyelelét ft|ndofi egEľJen meg kB|| kémi ds a
leMq vonatkąÓ ny;ĺaťiozéluk6t łgy jembe keli

Vęnn,. Af egryěb engedétyekbon fogĺrĺíakat

naĺađékb]anuĺ b9 ke|| tarlani

J len tery a kaosajóiÔ torydokumsÉcíÖkk.|

cŚyôĘ kezeleldći.

A (oryb6n íeltiirteteä.neg3ssátok Baili 3lapsint.q
vona*oznak.

A he|ys2íni6jz.ov héiy6' éB ä foĺtijntotéil

k9o.đinátäk a|ápián a ńyomvonél kju1zhel6' A
Ítĺiĺlnlđett EcV kŃŕd|nétżk az ábťázoli, * |llg-iékes

R moszoĺgáitatÓĺ{Ól adatszcigáita!áEkénl

besreŹet. do egy$ |ieiyeken Í9lĺárá6sa| pcn,i6ĺto$

kłiímÚhelr.ętie. la.iozlek. Ha 12 i'pÍłéskoli

kiirmĺj, 
'łźľás 

eltér e ábnŁolt k zmÖotEndezéstÓl.

a a tgďcÉtt kocrdináták vá[@ás'äl vonhala frggą
0ĺan.

Amennyibén a ĺ*rdában h zć{d kábs|coidt
kÓnłheÍyzelB |ehetěÝé !e*i' t aihĺaii ti.6apok
ÍeiszÍn ĺel6ť|i ĺozsaplj(c éFŔ6iděk ét.

,9
s

E

F 652924.28

238552.77

i;'Di'tiL-.1 \,r I

23838+.31

z csöE.đ

ł 417 tm D1e0 PE'i00 sDR,t1 16 bar-os Üzemi nyomás rugalmasla|ťl KPE cso;
. GoV ldomok (ÍvĺSZ EN 545:2011) kulsc-belsó epoxi b.evon3tta| (fulsz EN 545:2011),

vagy erósebo epoxi bevonatta| {MsZ EN 1a9O1:2l06). átméró és cíarabsziim
csomlponli Íajzck szeÍint;

r KPE idomok PE100 sDR11 PN,16 (Msz 7908.1; MsZ EN 1220í.2). átmérő és
c.arabszém csomlponti rajzok szeľint;

. Szerę|vények PN16 (EN 1074), áimérd és iarabszám csoaipontĺ Íajzok szerint;

ł 1?"2=24 im D200 KG PVc sN4 VécŐcsŐ' a íajzokon je!Ö|t heĺyen;
. 4 fm D219x6.3 acé| VécÖcsô, a rajzckon je|tlt he|yen;

l 10 fm Dí33x4,0 acé| Vécőrsó, ä ra|čokon jelolt he|yeni

. 39 fm D57x2.9 acél véděcso, a ĺajzokon jelÖlt helyen:

. ,19 fm D90 PE100 PNj6 sĐRí 1 tĺizcsap. ěs bekÖtó vezeték a rajzokon jel |l he|yen;
ł 9 Írĺ D63 PE100 PN16 SĐRÍ i bekŐtö vezetek a rajzokon jelÖIt helyęn;
ł 227 Ím D32 P=100 PN16 soR1 1 bekÖto Vezetěk a Ía'lzokon jeiÖ|t heiyen.
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