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Tisztelt Y ár osgazdálkod ási és Pénzü gyi Bizottsá g !

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest VIII. kerület Mikszáth Kálmán tér I. szám alatti épület aPźnmźny Péter Katolikus Egye-
tem BTK budapesti telephelye. Az épület l ingat|an meglévő csatorna bekötéssel rendelkezik a Re-
viczky utcában haladó egyesített rendszeriĺ közcsatornába. Nagyobb esőzések idején a pinceszinten
kialakított há|őzatokon visszaáramlás alakul ki, emiatt a pince és az épület alapzata vizesedik. A Fővá-
ľosi Csatornázásj Muvek Zrt. a bekötővezetéket megvizsgálta és megállapította a nem megfelelő ki-
a|akítźsát (épület felé való lejtéS), dehozzźĘáru|t ezęn meglévo DN300 mm-es bekötővezeték átépíté-
séhez,hogy az új csővezeték a régivel azonos ponton keľüljon csatlakoztatásľa a kcizcsatornába.
APázmány Péter Katolikus Egyetem megbízása a|apján a LEVÉL Építőipari Fővállalkozó, Mérnöki
Iľoda Kft. (cégsegyzékszám: 01-09-363343; székhely: 1162 Budapest, Timur utca 48.) e|készítette az
épület Reviczky utca felőli oldalán elhelyezkedő csatorna bekötővezeték átépítéSének tervdokumentá-
ciőját, mely alapján kéri az új vezeték és tisztítóakna köztertileti kiépítéséhez a Budapest Főváros VIII.
kęrület Józsefuárosi onkormányzat (a továbbiakban: onkormányzat) tulajďonosi hozztĄźtrulását (1.
számű melléklet).

A benýjtott kiviteli teľv alapján azűjbekotővezeték teljes hosszban D315 KG PVC cső, hossza a
közcsatornátő| az utcán létesülő tisztitőaknáig -4,5 m' onnan további 2,0 m az ingat|an pinceszintjére
beállásig. A pincében a meglévő vezeték'há|őzatot is áta|akítjźk és a pincei mennyezet alatt kiépített új
gerincvezetéket kötik össze az új bekotővezetékkel. A beépítési körülményekre és a pinceszinti kiala-
kításra tekintettel a tisztítőaknát a telekhatártő| -1 m-re' a járdában tudják elhelyezni, igy a häzi
szennyvizhá|őzat ezze| a telekhatári tisztítóaknával'kezdodik (2. szźmű melléklet).

Az éptiletben működő oktatási intézményben a befogadó közcsatornahá|őzatot érintő szenny- és csa-
padékviz többletteľhelés nem keletkezik a meglévő á||apothoz képest, illetve az egyesitett rendszerű
kcizcsatomába kozvetlenül bevezetheto.

A bekĺjtővezeték źLtépitése nyílt munkaáľokban, a tertilet sűľű kozműellátottsága miatt csak kézi mun-
kavégzéssel történik, a kcizművek á|ta| e|oirt szakfelügyeletet biztosítása mellett.

A kérelemben és a dokumentációban részletezett Reviczky utca (hrsz: 36733) út- és járdaszakasza az
Önkormányzat tu|ajdonában ä\|, így az engedé|yezéshez szĺ'ikséges az onkormányzathozzájárulása.
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u. A beteľjesztés indoka

Az előterjesńéstźlľgyźlban a döntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatásköre.

ilI. A dtintés célja' pénzügyi hatása

A közterületi munkák megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzathozzájáru|ása'

A tulaj đonosi döntésnek Önkoľmány zatunkat éľintő pénzügyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi köľnyezet

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköľe a Budapest Józsefuárosi onkormányzat
vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66lf01f . (KI.13.) önkormányzati
rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
tnkormányzat Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabźiyzatárő| sző|ő 36lfOI4.
(XI.06.) önkormányzati rendelet 7' mellékletének l.4.5. pontján alapul.

Fentieka|ap jánkéremaza|ábbihatärozati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsägligy dönt,'hogy tulajdono siholzzájárulását adja aPázmány
Péter Katolikus Egyetem megbízása a|apján a LEVEL Epitőipari Fővállalkozó, Mérnöki Iroda Kft.
(cégjegyzékszám: 01-09-363343; székhely: l162 Budapest, Timuľ utca 48.) źůta|készitett, a Budapest
VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér I. szźtm alatti egyetemi épĹilet Reviczky utca felóli oldalán kialakĹ
tott csatoľna bekötővezeték átépítésének kiviteli tervéhez, a k<jzterĹileti munkák elvégzéséhez, az a|áb-
bi feltételekkel és kikötésekkel:

a' jelen tulajdonosihozzájárulás aberuházőtlkivitelező (építtetőt) nem mentesiti az épités-
hez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól'

b. a tulajdonosi hozzájárulás a Revicz|<y ltca (hrsz: 36733) utca út- és járdaszakaszaira
terjed ki,

c. a beruházónaWlkivjte|ezőnek (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolat-
bontási) hozzájźlru|ást a vonatkoző rende|et (I9l|994. (V.3l.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgáľmesteľi
Hivatal Hatósági IJgyosńá|y Építésügyi Irodájától elozetesen meg kell kérni, és az ab-
ban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi abenlházőtJkivitelezőt a bontással érintett út- és jáľdaszakaszok helyreállításá-
ra, ame|y munkákĺa aberuházőĺkivitelező közösen 5 év garanciátvá||a|.

. A bontással érintett Reviczky utca útpálya és parkolósáv burkolatát az a|ábbi réteg-
renddel kell helyreállítani, szerkezeti ľétegenként 20-20 cm átlapolással:

eľedeti kockakő buľkolat
4 cm vtg. ágyaző z{na|ék
f0 cm vtg. C8/10-32-F1 betonalap

- 20 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem helyettesít-
hető)

A bontással érintett Reviczky utca járda burkolatát az a|tlbbi rétegľenddel kell helyre-
ź]|itani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

téľkő buľkolat
4 cmvtg. ágyazó zűzaIék
15 cm vtg. C8/10-32-Fl betonalap

_ 15 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq95%o (más anyaggal nem helyettesít-
hető)
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e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát
írásban értesíteni,

jelen tulajdonosihozzáj lárulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előíľásainak
maradéktalan beartásával a döntés napjźtő| számitott 1 évig érvényes.

polgármester
201.6. szeptember 05.

Felelős:
Határidő''

A döntés végrehajtását végző szewezeti egység: Gazdźůkodási Ügyosztály

A lakosság széles körét éľintő döntések eseténjavas|ata akozzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2016. auguszťus 30.

honlapon

alambos Eszter
osztá|vvezető
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BuđapesŁ Főváros VTII. keriileŁ .Józsefvárosí önkormányzat
Po1gármesŁeri Hívata].

Tárgy: Budapest, VIII. keĺ. MikszáŁh tér I. sz. meglévő csatorna
be köŁőve zeŁék á'uépiŁés / f e1ú j ítás kiépítése tervdo ]<umentáció j a

Az érintett beruházó Pázmány Pé.uer Katolikus Egyet'em (10B1 Bp.,
Qzanl-ki rś.] rri ll 29' \ mathí z.á<: =l -^i <. ^1 l.Á.-i łałłłi]- . +4.^.'ło.g:r!^J!afj1 u. Lv. ] lL(UY!r.aJą ąrąI,Jdl1 gaĹg)ZiLęLLuÁ ą Lé!9y]
csacorna bekötővezeté k 1-:A^<+A^A^^1-,ĺJ-eij-L Lešjel]e,Ĺ a
t'erviokumentácíó j át .

KérjLik tnöket, hogy a tervezett csatorna bekötővezeté.<
vĄ áą1 +AcÁÁa= Ác a ielekhatári tĺsztítóakna járdában ŁÔr-"énő
elhelyezéséhez a Łulajđonosi hozzájáru]-ásukat' megadni
s zíves kedj enek.

Mal.l Á].l a+. 'ĺ nl Á , ter-ĺdokumentácio! y:v.

LE\rET. KfT.
1i62 Budapést,Timur u 48.
iiĺ':Lencsés Jáľ'os
te1. :06-1-788449?
tervsz - : CS-O1

Budapest,20L6.08.0B
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Mikszőfh tér

meoJĺoyzÉs:
Akivite|e a try }d.Jiteląésérél minden ba|sete|hárĺ|Ó
és egéÝsegvedő Óvďtrld%bá|yt beta.lďi kcteles I

Ktiĺ n figydm fordĺtandÓ a mnkaáÍok d co|ásáE.
kłjdekedés |aonságáÉ.
A tenöen ÍeltÜntetett kčEm vek dhdtĘfse Nk tájékoťÉtÓ
je||egÚ' A poĺttos heĺyokđ ÍÉg a kÖmlÍvgetékek épĺtése előtt
kuiáfuŐdÉs fe|tiEssal kel| meg|..tárczd. AiHÍrŕben a ktumtj
Ĺżerettetök által ęolgáltatďlt adatokľE képest a helyÝÍnen
ełiérés tapasztalhatÓ, t]giy a kéldéss kdmt Üzffi||etójétÖ|
gakÍelugľeletei kel| kémi l

Aknatávo|ságok fm.

ŘęđP

|é|6^d\,^.Aż^ł.

'VegIévě cso1oíno
MeoIévÖ vÍłezeték

' ". Meglévě gÓ4ożelék
spÜlt csciÔÍnc
ElekIrÔňÔś v6fet6k
HÍkt!é5I vezeték
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A-A metszet

B
'l

B-B metszet

C-C metszet

Megjegyzés:

1' Afed|ap szinbehelyezétkoI |egfeljebb 25 m mgas
fe|betonozás kéy|thetÓ (u)

2' A fedlap 13 Đ magas és D400 te elésĺ osztály 
'

3' KoÍÓżÓ védelem a mĹiszaki |elrás szerint.
4. Betonminősfu: c12.3zKK.w1 Msz 4719.82 geľint,
5' Beionkéyltés: M|{+19ł1 Ýerint.
6' Aknahág6Ók Míjanyag bevonatos D=20 mm k racé|
7' Habar minőségi HYz 200 Msz 16000/1.86 szerint'
8. Az aknák sferkezeti betonja bedo|gozott á||apo|ban |ega|ább

300 kďm3 35o+s (vagy ezel egyenértéki)
cerenlet lartalr@on.

9. A mďimális bukÓnagasság af aknakamra magas;ľása nélkĹiI
020-né1 56 cm.030.nél 45 cm,040-nél 35 crn
050.nél 24 cm.060.ná] 12 cm.
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