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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság!

L Tényállás és a dtintés tarta|mának részletes ismertetése

A Fővaľosi Vízművek Zrt. (szé|ďle|y: II34 Budapest, Váci út 23 _ 27.; cégtregyzékszám: 01-
10-042451) elkészítettę a Budapest VIII. keľĹilet, Festętics György utca vízvezeték rekonst-
rukciós tervét, ezért a közteriileti munkak e|végzéséhezkénk a Budapest Fővaros VIII. kerii-
let Józsefuáľosi onkormányzat (a továbbiakban: onkormźnyzat) tulajdonosi hozzájźlru|ását
(I. száműmelléklet).

A benffitott terv a Budapest VIII. kerület, Festetics György utcai DN80-100 mm źńméÍiĺjíi,
cintĺittvas, illetve azbesztcement ellátó vizvezeték rekonstrukcíőját tarta|mazza. Az ęIosztő
há|őzat részeként üzemelő DN100 öntĺittvas, illetve DN80-100 acé|vezetékek elöľegedtek, a
szakaszonilzemzavarok fordultak e|o, ezért ahozzźxętőleg 50-70 éves gerincvezetékek, és az
a"lľa csatlakoző hźni bekötések, valamint hizcsapok cseréjét saját beruhźz;źs keretében tervęzi
e|végezni a Fővarosi Vízmúvek ZÍL A helyi adottságok miatt _ villamos pályatest közelsége _
a csőcseľe során az emelt biztonságot nyújtó, teljes pórusmentes passzív külső bevonatos
GoV csőanyag kerül a|ka|mazásra.

A tervezési tertilet két szakaszra osztott:

Í,Es- ti ivlÍvíz vezeték elso szakasza

Teľvezési szakasz ho ssza 73 fm

T ęrv ezętt v ęzetékszakasz
źúm&óje, arLyaga

MSZ EN 545:20l1-nek megfelelő DN100, GoV anyagú
cső, C40 nyomásosztály, kívül passzív' teljes pórusmentes,
belül ivóví z engedéIyes cementhabarcs bevonattal, standaľd
tokos-gumieyiĺnĺs kotésekkel.

Teľvezési szakasz indulási
oontia

A Festetics Gyöľgy utcai (hĺsz 34580) villamos végállo-
másnál kiépített ftjld feletti tűzcsapnak a iárdabuľko|at a|att



kiépített T idoma, tizemelő DN100-as GoV vezeték feltá-
ľandó csomópontia (1. csomópont).

Tervezési szakasz végpontj a

A Festętics György utca - Mosonyi utca kereszteződésében,
a Festetics György utca (hľsz 34580) Baross tér felé eső
torkolati részén, a 3-5. szám ęIőtt 20}7-bęn kiépített GoV
anyagiĺ csomópont feltárandó anyagvá|tási szelvénye (2.

csomópont).

F.'ES- ĺi ivovĺz vezeték músodik szakasza

Tervezési szakasz ho ssza 101 fm

Teľvezett v ezetékszakasz
átméróje; aÍIyaga

MSZ EN 545:20l1-nek megfelelő DN100, GoV anyagú
cső, C40 nyomásosztály, kívĹil passzív, teljes pórusmentes,
belül ivóví z eĺgedé|yes cementhabaľcs bevonattal, standaľd
tokos-zumisyűnĺs kötésekkel.

Tervezési szakasz indulási
pontja

A Festetics György utca _ Mosonyi utca keresztezőđésé-
ben, a Mosonyi utca (hĺsz 34582) torkolati tészén kiépített
GoV aĺyagű csomópont feltlĺľandó aĺyagvtitási szelvénye
(3. csomópont).

Tervezési szakasz végpontj a

A Festetics György utca _ Fiumei út keresztezőđésében, a
Festetics György utcában (hĺsz 34588) K-NY iranyban
keresztbę hűződő DN300 tjv. ivóvíz vezeték (feltćÍandő,7.
csomóoont)

A tęrvęzett DNl00 GoV vęzeték a megszijntetett öv _ ac. közcső ktizmiĺsávj ában, vízszintes
attól 30 cm távolságra, valarlint fliggőlegesen közvetlen a meglévő ft'lött épül. A bekotés
kialakítások, illetve a frizcsap csatlakozások a csomóponti rujz szerint megvalósíthatóak. A
két túzcsap esetében, amennyiben a jźnđábaĺ talźihatő kĺizmúvek tényleges, feltźnt e|he|yez-
kedése nem teszi lehetővé a felszín feletti kiépítést, űgy a tűzcsapok vá|tozatlanul a foľgalmi
sávban, a ktizcső ftilött, altalaj tiĺzcsapként kenilnęk kialakításľa.
A munkálatok során az aIábbi anyagok beépítését tervezik:

. I74 fm DNl00 gömbgraf,rtos cjntcjttvas (Gov) csővezeték,6 m-es beépítési hosszúsá-
gú csőszálak, standaĺd tokos-gumigyÍínĺs kötés, C40 vagy erősebb nyomásosztály
(MSZ EN 545:2011), ktilső passzív, teljes pórusmentes bevonat, belső élelmiszeripari
cementhabarcs bevonattal (ISO 4179:2005\ .

. GoV iđomok (MSZ EN 545:2011) külső-belső epoxi bevonattal (MSZ EN 545:2011),
vagy erősebb epoxi bęvonattal (MSZ EN 14901:2006),

o KPE idomok PE100 SDR11 PNl6 (MSZ 7908-1 }ĺĺ.SZ EN 12201-2),
o Szerelvények PNl6 (EN 1074)'
. 3 fm D32 PE100 PN16 SDRl1 bekötő vezeték,
o 14 fm D63 PE100 PN16 SDRl1 bektitő vezeték,
o f6 fm D90 PE100 PNl6 SDRl1, bekĺjtő- ttizcsap-, valamint védőcső vezeték,
o 10 fm D140 PE100 PN16 SDRl1 védőcső vezeték.

A tervek készítése során atervezési területen lévő közművek nyomvonala és magassági adaÍai
a közműtulajđonosok, tizemeltętők adatszolgźitatásai és lefolytatott egyeńetések alapján lett
figyelembe véve, a kivitelezéshez az előíľt szakfelügyeletet biztosítják.
A csőfektetések - a Festetics Gytiľgy utca páros oldali bekötővezetékek kivételével_ nyi|tár-
kos kivitelezéssel készülnęk' a munkálatok az a|źhbi ktjzteriileteket érintik:
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Budapest VIII. kerület, Festetics Gyöľgy utca
Budapest VIII. keľület, Festetics Gyĺirgy utca
Budapest VIII. kerület, Mosonyi utca

Hrsz : 34580
Hrsz : 34588
Flrsz : 34582

A gerincvezeték a Budapest VIII. kerület, Festetics György utcapźratLan oldali paľkolósávja
a|att htződik, a munka kapcsrán felmerülő úthelyreállításnál a kopóľéteg félpályás cseľéjét
tervezik, tekintettel arľa,hogy a hosszú - páros - oldali bekötések átfurással kivitelezve kerül-
nek kiépítésľe.

Ahtzi bękĺjtések és ttĺzcsapok nyíltárkos cseľéje, átépítése kapcsán érintett járdaszakaszokon
_ járdaszegélyek javítźsa mellett _ az aszfa\tburkolat sávos helyreáIlítźlsa tervezett. Az asz-
faltburkolatu út- és jaľdszakaszok helyreállításának javasolt ľétegrendjét a kiviteli terv lartal-
mazza.

A kéľelemben és a dokumentációban Ész\etęzętt fenti közteľületek az onkotmźnyzat
tulajdonában vannak, így aZ engeđéIyezéshez szĹikséges a tulajdonos onkormányzat
hozzájáruIása. A Budapest VIII. kęľĹĺlet, Festetics György utca, mint a kdzösségi közlekedés-
ben éľintett gyqtőilt a Fővárosi onkormányzatkezelésében lévő főútvonalak, közutak és kĺjz-
tęriiletek kijelölésérőI szőLő 432|20I2.(XII.29.) Korm. ľendelet (a továbbiakban: Koľm. ľende-
let) alapján a Főváľosi onkormányzatkezelésében á||, így a Koľm. rendelet éľtelmezése sze-
ĺintaz úttestľe vonatkozó koztltkezeIői feladatokat a Budapesti Kĺjzlekedési KözpontZrt.|źúja
el, a Budapest VIII. kerĹilet, Mosonyi utca, valamint a jańák vonatkozásában, pedig az
onkorman yzat az illetékes.

il. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztés taľgyélbaĺa d<intés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköľe.

ilI. A dtintés célja' pénzügyi hatása

A közteľtileti kivitelezési munkfü megindításához szfüséges a fulajdonos onkoľmányzat
tulajđonosi hozzájaru|ása.A tulajdonosi đöntésnek onkormányzatunkatérintő pénzngyihatása
nincs.

Iv. Jogszabályi kiiľnyezet

Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuiíľosi onkormányzat
vagyonĺĺľól és a vagyon felętti tulajdonosi jogok gyakorlásĺĺľól szóló 66l201f. (Xn.13.)
onkotmtnyzati rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapęst Fővaros VIII.
kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Miiködési
Szabá|yzatálrő| szőIő 36120|4. (XI.06.) önkormĺínyzati renďelet 7. mellékleténęk |.4.5.
pontjan alapul.

Fentiekalapjánkéremazalábbihatfu ozati javaslate|f ogađźsźú.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájźru|ásat ađja a
Fővaľosi Vízmiĺvek Zĺt. részéte, a Budapest VIII. keľĹilet, Festetics Gyĺirgy utcában (hĺsz:
34580 és 34588) saját beruházásként tervezett vizvezeték rekonstľukciós munkákhoz, az aláb-
bi feltételekkel és kikötésękkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez
szfüséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyekbeszerzése alól,

b. a tulajdono sihozzźĄáľulás a munkálatokkal érintett a|ábbiközteľtiletľe terjed ki:
oBudapest VIII. kerület, Mosonyi utca úttest és járda (hľsz : 34582),
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c.

d.

oBudapest VIII. kerület, Festetics Gyöľgy utca jaľdaszakasza (hľsz: 34580 és
34588),

a Mosonyi utca esetében az úttest és járda, a Festetics György utca tekintetében
a jttrda vonatkozásában a beruházónak (kivitelezőnek) a k<izutkezelői és munka-
kezdési (burkolatbontási) hozzáiérulást a vonatkozó rendelet (|9lI994. (v'31.)
KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest Fővaĺos VIII. kę-
rület Polgáľmesteri Hivatal Hatósági LJgyosńily Építésügyi Irodajátő| előzete-
sen meg kell kéľni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell taľtani,

a jańźk.megbontott helyein _ a rétegrendek heiyreál|ításátkövetően _a jarďate|-
jes szélességében új aszfaltburkolat megfelelő minőségben, valamint a Mosonyi
utca érintett forgalmi sávjának (a kereszteződésben, a Festetics György utca 5'
számíg terjedően) teljes szélességben új aszfaltburkolat keľüljön kiépítésľe. Az
e|végzetthelyrcáI|ításokéĺt benůláző és kivitelező ktjzösen 5 év gaľanciźńvá|Ia|,

az engedéIyes köteles a munkfü (helyreállítás) elkészüItérő| a közterĹilet tulajdo-
nosát írásban értesíteni'

jelen tulajdonosi hozzájáruIás csak az engedéIyezo szewek, szakhatóságok elő-
írásainak maradéktalan betaľtásáva|, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

polgármester
2016. marcius 21.

f.

Felelős:
Határidő:

A dtjntés végrehajtás źi v égző szerv ezetí egység: Gazđálkodási Ugyosztály

A lakosság szélęs körét éľintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjaĺa
nem indokolt hiľdetőtáblan

Budapest, 2016. március 16.
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E-mail: attila.jenei@vizmuvek.hu
Iktatószám: w l 591 0120161461 -2

Tárqv: Budapest' V|||. kerü|et Festetics György utca (KerepesÍ út * Fiumei út) vízvezeték
rekonstrukciója (Tsz.: FV-09/20í6) - tulajdonosi hozzájáru|ás

Tiszte|t Szabó Endľe!

A FőVárosi VÍzművek Zrt' saját beruházásként a tárgyi vízvezeték rekonstÍukcióját tervezi.
KérjÜk' hogy a melléke|t tervdokumentáció alapján a Vonatkozó tu|ajdonosi hozząáÍu|ásukat kiadni
szĺveskedjenek.

Budapest, 2015. február 11'
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