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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Jőzsęfuźrosi Református Egyházkozség Budapest VIII. kerĹilet, Salétrom utca 5.

szám aIattí épületének felújítása zajIik. A Kis Salétrom utca és Salétrom utca saroképĹĺlet két
tetővíz |evezető ereszcsatornája jelenleg a jttrdaru van kivezetve, a séľült jfudarészek miatt a
csapadék az épldilret|źhazatának vizesedését okozza. AzEgyházközĺisség megbízása a|apján a

DIMA Méľnöki Iroda Kft. (cégjegyzékszttm: 0| 09 0]2313; székhely: 1094 Budapest,
Mihálkovics utca 18. 6. em. 1 .) elkészítette a Fővĺĺrosi csatoľnźzási Muvek Zrt. (a továbbiak-
ban: FCSM Zrt.) jővelhagyásáva| a tetőviz elvezetések kĺizcsatoľnába bekötésének kiviteli
terveit.

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság az 120412016. (xI.28.) számú határozatában a

tetőviz elvezetések ktizcsatoľnába bekötésének elvégzéséhez tulajdonosi hozzájńru|ást
megadta.

Az FCSM Zĺ1.. áItaI jőváhagyotttervek szerinti kivitelezés a Kis Salétrom utca forgalomkorlá-
tozása mellett, a forgalmi tÍpá|ya megbontását és teljes szélességű burkolat helyreállítását
igényelte. A Református Egyházközségak<lltségek csökkentése érdekében további egyeńeté-
seket folýatott az FCSM Zrt.-ve|, amelynek eredményeképpen egy módosított műszaki meg-
oldás született.

A módosított terv szerint a Kis Salétrom utcai tetóvíz lefolyótól a csatornaľa kĺités csőveze-
tékét a parkolósávban vezetik a meglévő aknáig, a nyíIt árkos munkálatok maľ nem érintik a
forgalmi ,Útpźiyát, így a helyreá||ítás méľtéke is a parkolósávľa korlátozhatő.

A benyújtott, mellékelt módosított kiviteli tewhez (1. számú melléklet) kéľik a Budapest Fő-
vĺíros VIII. keľiilet Jőzsefvtrosi onkormźnyzat (a továbbiakban: onkormźnyzat) tulajdonosi
hozzájárulźsźń.

il. A beteľjesztés indoka

Az e|őterjesńéstárgyźhan a döntés meghozatala a TiszteltBizottsághatásköľe.



ilI. A döntés célja, pénzĺigyi hatása

A közteľületi munkák megindításĺĺhoz szükséges a tulajdonos onkormanyzathozzájárulása.

A fu l aj dono si dĺjnté snek onkorm ány zatunkat érintő p érungyi hatás a ninc s.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefrarosi
onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajđonosi jogok gyakorlásáról szóló 6612012.
(XII.13.) önkormrányzati reĺde|et 17. $ (1) bekezdés e) pontjan, valamint a Budapest Fővaľos
VIIII. kerület Józsefurĺrosi onkoľmányzat Képviselő-testiilet és Szervęi Szęwezętí és
Műkĺidési Szabá|yzatárő| sző|ő 36120|4. (xI.06.) <inkormányzati ľendelęt 7. mellékletének
1.4.5. pontján alapul.

Fentieka|apjánkéremazalábbihattrozati javaslatelfogadását.

Határozztĺ javaslat

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy döntött, hogy

1. a Budapest Józsefüáľosi Refoľmátus Egyhźzközség kére|mére _ az 120412016.
(xI.28.) számú határozatát módosítja, és a Budapest VIII. kertilet, Salétrom utca 5.

szźlm aLattí, Budapest Jőzsefvárosi Refoľmáfus Egyhazkĺizség épületének tetővíz e|ve-
zetések kĺjzcsatornába bekötésének Fővaľosi Csatornázási Miĺvek Zrt. á|ta| jóváha-
gyott _ Kis Salétrom utcát érintő _ kiviteli terv módositásźlhoz, aĺmak köZteľĹileti
munkáinak elvégzéséhez, tulajdonosi hozzájárulását adja,

2. a kĺjtelezi a beruházőtlkívíte|ezot a bontással éľintett Kis Salétrom utca út- és járda-
szakaszok he|y r eźiLítás aľa, me ly munkákra a b eruhźuő l kív ite|ezo közĺi sen 5 év gar an.
ciátvá||al.

. a bontással érintett Kis Salétľom utca jáľda burko|atát az a|ábbi rétegľenddel kell
he lyľeállítan i, szerkezeti ľéte genké nt 20 -20 cm átl ap o l ás sal :

_ 3cm vtg. MA-4 önttitt sétźnyaszfalt (a járda teljes szélességében)
1 5cm vtg. C8i 1 0-32lF stabili zá|t uta|ap
15 cm vtg. fagyá|ló homokos kavics ágyazatTľq95%o (más anyaggal nem he-
lyettesíthető)

o A bontással érintętt Kis Salétrom utca parkolósáv buľkolatát az a|ábbi rétegľend-
del kell helyreál lítan i, szerkezeti réte genké nt 20 -20 cm átlapolás sal :

_ 4 cm vtg. ACll jelti hengeľelt aszfaltbeton kopóréteg
_ 7 cm vtg. ACl1 jelű hengerelt aszfaltbeton k<itőľéteg
_ 20cm vtg. C8/10-32/F stabilizźitiÍa|ap
_ 20 cm vtg. fagyźi|ő homokos kavics ágyazatTrq91%o (más anyaggal nem he-

lyettesíthető)

Az |20412016. (XI.28.) száműhatźlrozat további ľészei vá|tozatlanul érvényben maradnak.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017. ápľilis 10.



A dĺjntés végrehajtás źń v égzo szerv ezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles k<!rét érintő döntések esetén javaslata a kozzététęImődjára
nem indokolt hirđetőtáblan

Budapest, 2017. ápľilis 04.
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