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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzůĺgyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

A Nemzeti Közszo|gá|ati Egyetem Ludovika Campus beruházása kapcsán a létesülő épületekhez
távhőellátó vezetékhźůőzatot építenek ki. A nyomvonal nagy része azorczy-park Egyetemi területen
halad, de'a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca 38-40. szám a|atti ingatlanon lévő Speciális
Képzési,Epület csak a Diószegi Sámuel utca keresztezésével érhető el. A távhőe||áúő vezetékek létesĹ
tése a FoTAv ZÍt. fe|adata, megbizźsa a|apján a fóvállalkozó OTI-KKV Zrt. intézi a megvalósítást.

A jelen e|jrĺrás keretében benýjtott tervet a kivitelező Tena-2l Közmű- és Mélyépítő Kft.
(cégjegyzékszäm:13 09 070748; székhely: 2016Lettnyfalu, MóľiczZsigmond ift34.)megbizásaa|ap-
ján a Direkt Télvhővezetéképítő Kft. (cégjegyzékszám..0I 09 064785; székhely: 1036 Budapest, Bécsi
út 85. fszt.) készítette, meýhez kérik a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi Önkormányzat (a
továbbiakban: onkormányzat) tulajdonosihozzájárulását (1. szźtműmelléklet).

A kiviteli tervdokumentáció szerint a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca 38-40. számri in-
gat|an e|őtt, az utca tengeýonalára merőleges keresztezéssel, nyíltárkos technológiáva| tervezik a
távhőellátó vezetékek kiépítését (f. számű melléklet).

A2 db DN 100/o2f5 méreťu, előreszigetelt távhőellátővezeték kiépítése a 11 m szélességű útpálya és
a 8 m szélességiĺ járdák megbontásáva| jár (3. szźtmű melléklet).

A bekötés kivitelezését nyílt munkaárokban tervezik, a bontási munkák az ingat|an előtti aszfalt bur-
kolatujárdát, és aszfalt burkolatú úttestet érintik. A Diószegi utca keresztezésétkétfé|pźiyás átvágás-
sal tervezik, a nyomvonal nem érinti a meglévő, faveremben lévő fákat.

A kérelemben és a dokumentációban részlet'ezettDiôszegi Sámuel utca (hľsz: 35903) az onkormány-
zat tulajdonában á||, így atttvhóvezeték építés közterületi munkáihoz szükséges a tulajdonos Önkor-
mányzathozzájárulása.

il. A beteľjesztés indoka
Az előterjesńéstárgyźban a döntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatásköľe.

m. A diintés célja' pénzügyi hatása
Az engedé|yezéshez, illetve a közterületi kivitelezések megindításźůloz szükséges a tulajdonos
Önkormány zat hozzáj átu|ás a.

A tulajdonosi döntésnek onkoľmányzatot érintő pénzugyi hatása nincs.



Iv. Jogszabályi köľnyezet
Yfuosgazdátlkodási és Pénzügyi Bizottság hatásk<jre a Budapest Józsefuárosi onkormányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosijogok gyakorlásáról szóló 66lf0l2. (KI.13.) önkoľmányzati
ľendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerĺ'ilet Józsefuárosi
onkormányzat Képviselőtestiilet és Szervei Szervezeti és Működésí SzabáIyzatárő| sző|ó 3612014.
(XI.06.) önkormányzati ľendelet 7. mellékletének l.4.5. pontján alapul.

Fentiek a|apjáĺ kéľem az a|ábbihatźtrozati javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzájárulását adja _ a kivite-
lezóTerra.Zl Közmű- és Mélyépítő Kft. (cégjegyzékszäm: |3 09 070748; telephely:f0I6Leźnyfa|u,
Móricz Zsigmond tft 34.) megbiztsa a|apján _ a Direkt Távhővezetéképítő Kft. (cégiegyzékszźtm: 01
09 064785; székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 85. fszt.) źita|készitett' Budapest VIII. kertilet, Diósze-
gi Sámuel utca 38-40. szźtm a|attí épĺilet (Nemzeti Kozszo|gźúati Egyetem - Speciális Képzési ÉpüleQ
távhőellátásátbiztositő csővezetékek kiviteli tervéhez, kiépítésének kĺjzterületi munkáihoz, az a|źhbi
feltételekkel és kikötésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzájáľulás aberuházőt (építtetőt) nem mentesiti az épitéshez szüksé-
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosi hozzájáru|ás a Diószegi Sámuel utca (hľsz: 35903) út és járdaszakaszára
terjed ki

c. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkezelói és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzźĘźt-
rulást a vonatkozó rendelet (1911994' (V.3l.) KIIVM rendelet) szerinti mellékletek csa-
tolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgáľmesteľi Hivatal Hatósági Ügyosztály
Építés{igyi Lrodájttő| előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul
be kell tartani.

d. kötelezi akivite|ezőt a Diószegi Sámuel utcai járda- és útszakaszon a bontási helyek (és
jźrda szegélykő) megfelelő minőségben történő helyreállításáľa, melyre a beruházó és
kivitelező közösen 5 év garanciátvá||a|,

. A bontással érintett Diószegi Sámuel utca útpálya burkolatát az a|źhbi rétegrenddel
kell helyľeállítani szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

- 4 cm vtg. ACl1 jelű hengerelt aszfa|tbeton kopóréteg
_ 7 cmvtg, AC22 jeliĺ hengerelt aszfaltbeton kötőréteg

- 20 cmvtg. C|2/|5-32iF stabilizältita|ap
_ 20 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazatTrq95Yo (más anyaggal nem he-

lyettesíthető)

. A bontással érintett Diószegi Sámuel utca 38-40. járda burko|atát az alábbi réteg-
renddel kell helyreállítani szerkezeti rétegenként f0.20 cm átlapolással:

- 3 cm vtg. MA-4 éľdesített öntött aszfa|t kopóréteg

- 15 cm vtg. C12/|5-32lF stabilizá|ttÍa|ap
_ 15 cm vtg. fagyźi|ő homokos kavics ágyazatTrq95%o (más anyaggal nem he-

lyettesíthető)

. A bontással érintett Diószegi Sámuel utca páľatlan oldali járda buľkolatát az a|ábbi ré-
tegĺenddel kell heýeállítani szerkezeti rétegenként 20-f0 cm átlapolással:

- kockakő burkolat
- 15 cm vtg. C|2l|5-32lF stabilizá|ttÍa|ap
- 15 cm vtg' fagyálló homokos kavics ágyazatTrq9í%o (más anyaggal nem he-

lyettesíthető)
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e. jelen tulajdonosihozzź|árulás csak az engedé|yezó szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásáva|, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. augusztllsf2.

A döntés végľehajtását végző szewezeti erység: Gazdá|kodási Ügyosztály

A lakosság széles kĺjrét érintő döntések esetén javas|ata akozzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2016. augusztus 16.

uWč^,r-
dr. Gaĺdmbos Eszteľ

ugyosztźiyvezető
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lllBEKT rR. (-
Cím: 1036 Budapest' Becsi út 85.
Fax: l/4300328 .Mobil: 30/99 16949
Email direktkft @đrektlđ.hu

tląáÔ
Budapest Főr,árcs \'lII. keľütet Y { ý8el Í$,lđ Áľ$ ľ $.
Józsefo áľosi onko rmányzat

Gazd á|kodási Ügyosztáty
1082 Budapest,
Baross u.63-67.

A fęntiek és a mellékelt dokumentáció alapjan
szíveskedjenek.

FaradozásukaÍ eIőre is köszonitik.

Bp. f01.6. 07.21.

Melléklet: 2 pld' Atrekintő helyszínĺajz
2 pld. KozterÍileti helyszínrajz
2 pld. Keresztszelvény
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Tir|ajdonosĺ hozzáiárulás kére|em 
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Targy: Budapest, VTII. NKE Ludovika Campus távhőellá1asą kiviteli és engedélyezesi terv
Tervszám:1ó.401

A FŐTÁv 7.rt. megbiz;ása alapjan az OTI-KW Zrt. dvtlta|komjakéĺt a TERRÁ 21 Kft.
tervezőjeként a DIREKT Kft. készíti a táľgyi tervdokumentációt.

A tź!Ígyi tervezés keľetében az NKE létesulő épiileteit kíváljuk előreszigetęIt közvetlen
foldbefeltetett vezetékpárral hőeneľgiával ellátni. A.nyomvonď nagy ľészben azEgyetem terúletén
halaĄ azonban egyik épiiĺetrik (Speciális Kęzesi Epüet) a Diószeghy Sámuel utca (hĺsz. 35903)
keresztezesével érhető csak el. A keľesztezés nyíltárkos technológiával kozműeryeztetett tervekkel és
engedélyezett forgďomkorlátozási tervek birtokában épülne még a 20l6-os év őszén.

kérjrik tulajdonosi honÍljźtĺulasukat megadni
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2. szémímelléklet
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rrĺEoĺrcyzÉs:

BP. Vt||. LUDoV|KA cAMPUs ÉPÜLEÍE|NEK
TÁVHlELLATÁsA

KlvlTELl És ENGEoÉLYEZÉSI TERV

Tilgeu e|đíeśą|gđe|t táYíités| nyom\,ona|

- 

Tffiueĺ íeśzigdoltÉvtrtćslnyomwns|megszilnôvédöcsgtoÍnás

JELMAGYARÁzłĺ:

nyomvonál novÓn rpzotve
MegĺévóJnegmaľgdÓ e! leśzigetěłt és . gÜksb osetén Bra|eot .
véd6{satomáb8n veuffi távfttsl nyomvono|

Jden bÍveŽés á|bl kemen kÍvtiĺíE kođĺÖ' dg ô|dben haoyhatÓ e|6Íszi9ete|t,
6 - gÜŁség esétén 6lfulao&. v&öcsatomás $vflités| nlomvona|
J6ĺen teľwôs á|tal měgsdlnô és elbonbndÓ 6l6ÍEÍllotélts
védôcsatomfu lávfrtési nyuwmal
Koľá}b8n ftlh gyďt Yb. Yéd66aĺomág távEt{ki nyomvonsĺ
TeWoü' ÍIÉg|év6łegmaľadÓ' és mogśuÍn6/Íĺ|6gg0nt
üvfttAslmMígy
Csabna
Gáłezeték
Vízvaeték
íkVłe' lletve í0|ĺV+ de|đom kábe|

Bl(V egyoIáľdm káb |

-=dPą. Hĺí{6d&j Egy |ávklEĺád kábel (tł. TdďđÍr UPc' GTs, Panb|' s{b.)
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Kgresztszg|vény hossz: 1'ĺ6,0 m

f 
^ľ.Nlrstsrsol

ÉPlTÉsI TERÜLET: 1 1 6,0 m

3. számumelléklet

MENNYISÉGszÁM [TÁsoK ALAPJA:

humusz:

aszfall;
aIapbéton:

hom. kav.:

ÉPlTÉs ÜTEMEzÉsE

1. F6llárás és ftltéscs.ivek bon|ása
2. VédÓcsalorna élbontása
3. HMV Vezetékek megépítése aknák és épii|etek kóz tt
4. í-1 napos |9á|lásokkal régi HMV v9z6tékok elbontása

és az J Vgzotä<ek helyĺsigazĺtása
5. Aknák gépész tének és ép letosat|akozások készre szerelése
6. Fútés vezBtékek megép|tésg
7. Helyreállĺtás

A'ÚT:.,lí'o m

kiemelés íó|ddsl egyÚtt árokszé|ességben'

terĺtés áíoksŽé|osség + 2.2 m

bontás és he|yreé||ĺtás árckszélesség +4c.40 il|. +60-60cm

bontás és hslyreá||ltás árokszélességben +20-20cm

kiom6|és Íi'|ddoI egy tt árokszé|6ssé9bgn'

teÍ|tés árokszé|essé9ben

(^
\r/
\---l

Kersztsze|vény hossz: 86'o m

l- r- pN loc/arrsl

ÉPĺTÉsl TERÜLET;67'0 m

MÉGJEGYZEs

. Az akna- és épiiletcsatlakozásokná| a csÓtgngsly táVo|ságok
az aknaÉjzokon jelö|tok szetint, i||. a meg|évÓ vezetékek
ten96iytávo|sága szerint vá|toáatandÓ.

- A ''*'Lva| jelôlt éĺtékek az át|agos fsktetési mé|ység szorint
. Tom.irĺtések: homokágy: kézi,35%

visszaliiltttÍ.ild: gépi,90%

homokos kav': gépi' 95%

BP. V||l' LUDoV|KAcAMPUs ÉP0LEĺEINEK
TÁVHlEL|ÁTÁSA

K|V|TELI És ENGEDÉLYEZÉSI TERV


