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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtĺntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Fővarosi Vízművęk Zrt. (széIúlely: 1134 Budapest, Váci i|t23 _ 27.; cégegyzékszám: 07-
10-04245I) elkészítette a Budapest VIII. keľiilet, Festetics Gyĺirgy utca vízvezeték rekonst-
rukciós teľvét, ezért a köZteľiileti munkák elvégzéséhezkéte a Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefuárosi onkormányzat (a továbbiakban: onkormányzat) tulajdonosi hozzájaru|ását (1.
számímelléklet).

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 25112016' (III.2I.) számíhatározatźlban avizve-
zeték rekonstľukciő e|végzéséhez- 1 év éľvényességgel - tulajdonosi hozzźljźlruIását megadta.

A FővárosiYizmllvek Zrt. két szakaszra osztott munkálatok kĺjzül a Baľoss tér és Mosonyi
utc ai szakaszon máľ eIv é geztette az iv őv íz v ęzeték c s eľéj ét.

A tulajdonosihozzájtrulás 20|7. 03.ZI-énIejélrt, a második _ Mosonyi utca és Fiúmei ťlt kö-
zötĹi _ szakasz rekonstrukciós munkálatok elvégzéséhez Fővárosi Vízművek Zrt. a|vź.J|a|ko-
zőja, ll4O-MI BAU Bt. (cégjegyzékszám: 13 06 054884; székhely: 2013 Pomáz, KartaI u.
145/2.) kérelmet nyújtott be a korábbi, VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság 25u20I6.
(III.23 .) szźmís'határozattnak 2017 .I0. 1 5-ig történő meghosszabbítására (I . számú melléklet).

A benffitott teľv a Budapest VIII. kerĹilet, Festetics Gyorgy utcai DN80-100 mm átmérőjíi,
öntöttvas, illetve azbesńcement ellátó vízvezeték rekonstrukcíőját tartalmazza. Az e|osztő
háIőzat részeként llzemelő DNl00 öntöttvas, illetve DN80-100 acé|vezetékek elciregedtek, a
szakaszonijzemzavarok fordultak e|o, ezért ahozzźxetőleg 50-70 éves geľincvezetékek, és az
aľra csatlakoző házi bekötések, valamint tűzcsapok cseréjét saját beruházés keretében végez-
teti el a Főváľosi YízmuvekZrt.



F'ES- úĺ ivljvíz vezeték mdsodik szakasza

Tervezési szakasz ho ssza 101 fm

Tervezett v ezetékszakasz
átmérłĺje; aÍryaga

MSZ EN 545:2011-nek megfelelő DN100, Gov anyagil
cső, C40 nyomásosztály, kívtil passzív, teljes pórusmentes,
belül ivóví z eĺgedéIyes cementhabaľcs bevonattal, standard
tokos-sumisvűľíís kötésekkel.

Tervezési szakasz indulási
pontja

A Festetics György utca _ Mosonyi utca keresztezodésé-
ben, a Mosonyi utca (hľsz 34582) torkolati részén kiépített
GoV anyagú csomópont feltaľandő arlyagváltási szelvénye
(3. csomópont).

Tervezési szakasz végpontj a

A Festetics Gyöľgy utca _ Fiumei út keresztezódésében, a
Festetics Gy<irgy utcában (hľsz 34588) K-NY irányban
keresztbe hűződő DN300 öv. ivóvíz vezeték (fe|táĺandő,7.
csomópont)

A tervezett DN100 GoV vezeték a megsziintetett <jv _ ac. közcső közmrĺsávj ában, vízszirÍes
attól 30 cm távolságľa, valamint fiiggőlegesen közvetlen a meglévő ftjlĺjtt épül. A bekötés
kialakítások, illętve a tlizcsap csatlakozások a csomóponti rujz szerint megvalósíthatóak. A
két tiĺzcsap esetében, amennyiben a jźtrdźlban taIźihatő közművek tényleges, fekárt elhelyez-
kedése nem teszi lehetővé afę|szin feletti kiépítést, i,gy a tűzcsapok váItozat|arlul a forgalmi
sávban, a kozcső ftilött' altalaj tűzcsapként kerülnek kialakításĺa.
A csőfektetések _ a Festetics György utca páros oldali bekötővezetékęk kivételével _ nyí|tár-
kos kivitelezéssel készülnek. a munkálatok az a|ábbi közteľiileteket érintik:

Buđapest VIII. keľtilet, Festetics Gyĺirgy utca
Budapest VIII. kerület, Mosonyi utca

A gerincvezęték a Budapest VIII. keriilet, Festetics György utcapárat|an oldali iftpá|yaalatt
húzódik, a munka kapcsán felmeľülő úthelyreállításnál' a kopóréteg félpályás cseréjét tervezik,
tekintettel aľĺa,hogy a hosszú - páros - oldali bekötés átfurással kerülkiépítésre.

Ahďzi bekötések és ttĺzcsapok nyíltárkos cseréje, átépítése kapcsán érintett jźndaszakaszokon
_ jźrdaszegélyek javítása mellett - az aszťa|tbuľkolat sávos helyreáIlítása tervezett. Az asz-
faltburkolatú út- és járdszakaszok helyľeállítáSĺának javasolt ľétegrendjét a kiviteli tew tartal-
mazza.

A kéreIemben és a dokumentációban tész\eÍęzett fenti közterületek az onkormźnyzat
tulajdonában varrnak, igy az engedé|yezéshez szfüséges a tulajdonos onkormányzat
hozzájáruIása. A Buđapest VIil. keľület, Festetics Gyĺirgy utca, mint a közösségi kĺlzlekedés-
ben érintętt gytíjtőút a Fővaľosi onkoľmĺínyzatkeze|ésében lévő főútvona|ak, közutak és köz-
teľĹiletek kijelöléséről szóló 432|20I2.(XII.29.) Koľm. ľendelet (a továbbiakban: Koľm. ľende-
let) alapján a Főváľosi Önkormányzatkęze|ésében á11, így a Korm. ľendelet érte|mezése sze-
riĺt az úttestľe vonatkozó kozistkeze|ői feladatokat a Budapesti KöZlękedési Központ Zrt.Itija
el, a Budapest VIII. kerület, Mosonyi utca, valamint a jźxdtk vonatkozásában, pedig az
onkormány zat az illetékes.

n. A beteľjesztés indoka

Az e|óterjesztés tárgyźtban a doľrtés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatáskcjre.

ilI. A dłintés célja' pénziigyi hatása

A kĺjzteľületi kivitelezési munkák meginditásához szükséges a tulajđonos onkormányzat
tulajdonosi hozzájźrulása.A tulajdonosi dontésnek onkormányzatunkatéľintő pénzngyihatása
nincs.

Hrsz : 34588
Hľsz : 34582



Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköľe a Budapest Jőzsęfvátosi onkoľményzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6612012. (XII.13.)
önkoľmányzatírende\et |7. $ (1) bekezđés e) pontján, valamint a Budapest Fővaros VIII.
kerület Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Mfüödési
Sz,abá|yzatźről szĺiló 36120|4' (XI.06.) cinkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.4.5.

pontjan alapul.

Fentieka|apjźnkéremaza|ábbihatźĺrozati javaslatelfogadását.

H:atá.ľozati javaslat

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájar:u|ását adja a
MO.MI BAU Bt. (cég1egyzékszám: 13 06 054884; székhely: 2013Pomáz,Karta|v 14512.)

részéte, a Budapest VIII. kerület, Festetics Gyĺiľgy utcában a Fővaľosi Vízművek Zrt. á|ta|

tervezettvízvezetékrekonstrukciós munkákhoz) az alábbi feltételekkel és kikĺjtésekkel:

a, jelen tulajdonosi hozzźtjźruIás abervházőt (építtetőt) nem męntesíti az építéshez
sztikséges e gyéb szakható sági és hatósági engedély ek bęszeruése alól,

b. a tulajdonosihozzźĄźrulás a munkálatokkal érintett alábbi kĺjzteriilętre teľjed ki:
oBudapest VIII. kęľület, Mosonyi utca iltpáLya (hĺsz : 34582),
o Budapest VIII. keľület, Festetics György utca útpálya és jaľda (hĺsz: 34588)'

c. a Mosonyi utca útpálya, a Festetics Gyöľgy utca jiáľda vonatkozásában a beruhá-
zónak (kivitelezőnek) akoztltkezelői és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzá-
járulást avoĺatkozó ľendelet (I9lI994. (V.31.) KHVM ľendelet) szerinti mellék-
letek csatolásával a Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Polgármesteľi Hivata| Hatő.
sági Ügyo sztá|y Építésügyi Lrođájátő| előzetesęn meg kell kémi, és az abban
foglaltakat maľadéktalanul be kell taľtani,

d. a jttrdák megbontott helyein _ atétegtendek helyľeá||ítását kĺjvętően _ járda szé-
lességével megegyezo hosszúságban új aszfaltburkolat készüljön, a Festetics
Gyöľgy utca útpálya helyľeállítása a Budapest Közút Zrt. elóírásai szerint tĺjrtén-
jen. Az e|végzettheIyreźůIítźlsokért beruhćľ;ő és kivitelező közösen 5 év gaľanci-
tńváIIaI,

e. az engeđé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészüIt&o| a közteľület tulajdo-
nosát íľásban értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedé|yező szewek, szakhatóságok elő-
írásainak maľadéktalan betaľtás áv a1', 20 17 . október 1 5 -i g érvényes.

Felelős: polgármester
Hatźrido: 20|7.július 10.

A döntés végrehajtás át v égző szew ęzeti egység : Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles köľét érintő dĺjntésęk esetén javaslata a kozzétételmőđjźra
nem indokolt hirdetőtáblĺín

Budapest, 2017 .július 07.

honlapon

OÁ0,l
ćĺr. Hencz Adrienn
ĺigyosztályv""".u.u.
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