
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros onkoľmányzat Képviselő-testületének
Vá ľos gazdálkodási és Pénzü gyi Bizottsága

Y agyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztály

ELOTERJESZTES

a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013.0f.17-i ü|éséľe

Tárgy: Tulajdonosihozzájárulás az Pest-terv Kft. részére a Budapest VIII. keľüIet Mátyás téľ - Dan.
kó utca _Ká.Jvária téľ (Nagyfuvaľos utca _ IĹáIváľia téľ kiizött) vín,ezetékfelújításhoz

Eloterjesao: SztĺcsTamás ugyosztźiyvezeto
Készítette: Mihók Lźsz|ő
A napiľendet nyilvánosan lehet tárgyalni.
A döntés elfogadásáho Z.egy szer|J szav azattöbbség szĺikséges.
Melléklet: 7 db

Tĺsztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

Az Pest-terv Kft. (a tervezo Schwáb Péteľ és Kuti Lilla tervdokumentźrciőja alapján) kérelmet nyújtott be a
Budapest VIII. kertilet Mátyás téľ . Dankó utca _ Kźůvźtria téľ (|{agyfuvaľos utca -Ká|váriatér kozött) viz-
vezetékfe|iĄításhoz szĹikséges tulajdonosi hozzźĄáru|ás megszerzésének érdekében. (1. számú mel|éklet)

E|őzmény
A Fővárosi Vízmĺĺvek Zft. az egyeńeteIt2013. évi rekonstrukciós teľvében' a Budapest VIII. kertilet Mátyás
tér - Dankó utca _ Kźivária téľ (Nagyfuvaľos utca _ Kálvária tér között) nyomvonalán a múlt szźzad elején
épített vinezeték(D 100 ov.1200 gov./500 göv.) cseréje szerepel, melynek soránaz érintett szakaszraakivi.
teli tervek elkészültek.
A Magdolna Negyed Program III. ütem kivitelezéséhez a cseľélendő víznyomó cső Kálvária téri szakaszai.
annak közmu előkészítéseként kapcsolódnak
A Magdolna Neryed Program II, beruhazásában a Mátyás tér felrijításľa (átadva 201l-ben) megtoľtént. En-
nek a fenntartási és gaľanciális idoszakamég tart, és a burkolataira2016. decembeľ 31-ig burkolatbontási
tilalom van éľvényben, így díszburkolatok megbontásáva|járó munkák végzése csak az eľedeti (elenJeg a
garanciźttvá||alő, és annak kiteľjesaéséľe kész) út-szakkivite|ezóbevonásával lehetséges.

Jelen eloteľjesaésünk korábbi targyalásakor képviselői iavaslatként elhangzott a tervezett vízcsőfelújításhoz
kapcsolódóan. a Dankó utca foľgalmi rendjét változtassuk meq oly módon. hog.y parkoláshoz járda eg.v ré-
szét eľľe a célra igénybe véve. a parkoló autók két kerékkel felhajtanak. Ez által az utca közlekedésre alkal-
mas útpál}zarésze szélesebbé válik. és elkeriilhető lesz (az eddie jellemző) forgalmi szűkületek kialakulása.
Lakossági kezdeményezésre a Gazdálkodási ügyosztályunk már korábban felvette a kapcsolatot a Budapesti
Kcjzlekedési Kĺjzpont előteťesztésünk időpontjában már meeváltoztatta a forealmi rendet. és lehetővé vált a

Tervezett állapot
A teľvleírás a|apján a nyomvonal Bérkocsis u28. szÁm elótti útpályaszakasz alatt meglévo D500 gov. veze.
tékľől csatlakozik (hrsz.: 35055) mĄd azűtpá|ya (hľsz.: 35149) szakasz szélében DN 400 göv. átméróvel
halad a Mátyás tér 7- 9. sz. épületek előtt bontással éľintve az tljoĺnan épült díszburkolatokat a Mátyás tér
76. sz. előtt, valamint a Tavaszmező utca csat|akozźsánáI. Továbbiakban a vezeték cseréje DN 400 göv.

átmérővel a Dankó utca paros oldala feloli útpályaszélben (hľsz.: 351l0) halad kereszteTve a Magdolna u.
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(hľsz.:35396) túpá|yźLját, majd folýatva, a Dankó utcai (hrsz.: 35479) páľos oldal előtt halad, és a Dankó u.

44 szźtmnźt| kifut a Kálvária téne (hĺsz.: 35865/1). TovábbiakbanaKá|váriatér közterületéniftpá|yát keľesz-
tezve, apark területén csatlakozik a Baross utcával párhuzamos D 600 gov. nyomóvezeté|<hez' Itt aKźl|vária
tér parkteľĹilete, valamint aKáLváriatér 24 sz. előtti útpálya alaIt mintegy 50 méter csocsere történik DN 500
göv. nyomóvezetéY're. A Mátyás tér paľk része a|att megszĺintetendo D 500 göv. vezeték nem kerül kibon-
tásra, hanem a Mátyás tér 18. és a Dankó ltcaf. sz. előtt nyitott injektáló aknából tömedékelésre kerül. (2.;

3.i 4.i 5.i 6.; szĺĺmú mcllólĺlct).

A kozúti kĺjzlekedésrol szóló 1988. évi I. törvény 36. $ (1) bekezdése a|apjánakozilt felbontásáhozaközut
kezelójének ahozzźĘáru|ása szĹikséges, mely hozzÁjáru\ásban akeze|ő feltételeket írhat elő.

A Budapest Józsefuárosi onkoľmányzatvagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-

|ő 66/2O1f. (x[. 13.) onkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontja szeľint a jognyilatkozatmegféte|e

a Bizottság hatásköľébe taľtozik.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottság döntését.

Határozatijavaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy a Schwáb Péter, és Kuti Lilla á|ta| tervezett
Budapest VIII. keľület Mátyás téľ - Dankó utca _ Kálvária téľ (Nagyfuvaros utca _Ká|váiatér kozott) víz-
vezeték felújítása munkálatok megvalósításához szükséges tulajdonosi - hozzź|áruirásźÍ megadja a követke-
ző feltételekkel:

Ugyiratszám:
Kérelmező:
Helyszínek:

r6-1682512012.
Pest- terv Kft., tervezo Schwáb Péter és Kuti Lilla
Budapest VIII. kerület Béľkocsis u. f8. szám alatti éptilet elott található közút díszburkolat,
és úttest-szakasza, hľsz. : 3 5 0 5 5' buľkolatbontással éľintett,
Budapest MII. keľület Máýás tér l- 9. sz. előtti közÚttńpálya szakasza,fusz.: 35|49, vala-
mint a Tavaszmező u. litcsatlakozźs jźrđa, és útpálya szakasza,Í.rsz.:35f6fl2 buľkolatbon-
tással éľintett,
Budapest VIII. kerület Dankó u. 2-f6. sz. előtti űtpźiya szakasz, hĺsz.: 35110 burkolatbon-
tással éľintett,
Budapest VIII. kert'ilet Magdolna u. Dankó utcával keresztezodő .űtptiya szakasz, Ilrsz.:

3 539 6, buľkolatbontással éľintett,
Budapest MII. kerĹilet Dankó ll' f6-44. sz. előtti iltpá|ya szakasz, ł.rsz,: 35479 burkolatbon-
tással éľintett
Budapest VIII. kerület Kálvária tér. 22. és 24. sz. előtti iÍpá|ya szakasz, valamint a park
zöldteľü|eti r észe, tt sz. : 3 586 5 l I, burkolatbontással éľintett

Budapest VIII. kerüIet Mátyás tér - Dankó utca - Kálvária tér (Nagyfuvaros utca -Kál'vária
tér közÓtt) vizvezeték felújítása

Tárgy:

He|y r eá|l ítás i kötel ezettsé g :

- díszburkolatok megbontásával érinteĺ szakaszokon (Mátvás tér" Tavaszmezó utca) a kĺizútkezelői hozzáiá-
ľuláshoz. és majdani munkakezdési ęngedélyhez eloíťuk. hog.v az adott buľkolatot (díszburkolatot) építo

eľedeti kivitelező véezi el a buľkolatépítéseket" és vállalja az átépítéssel érintett út- és jáľdaszakaszra. a ea-

ranciális idő kitetiesaését (annak átadásátóI számított 5 évie). és ezt részĺinkľe kiállított nyilatkozatában
vállalja.
- a burkolatbontás helyszínét elkerrilő útvonalatjól láthatóan jelzik,



J
. valamennyi burkolatbontás helyszínén a helyreállítási kötelezeLtségaz útpálya fél szélességében, valamint
a jźlrda szakaszok vonatkozásában teljes szélességben megtörténik,
- jól láthatóan tĄékońatjákaztÍhasznállőkataburkolatbontás várható idotaľtamáról,
- kötelezi a kivitelezőt a buľkolat megfelelo minőségben töľténő helyreállításárą
- aberuháző és kivitelező közosen 5 év gaľanciátvźi|aI a helvľeállított burkoIatéľt.

Egyéb feltételek:
- Budapest VIII. kerület Kálváľia tér. 22. és 24' sz. elótti útpálya szakasz. valamint a park zöldterületi

és burkolatbontással érintett részére (hľsz.: 35865/1). annak a Magdolna Neeyed Pľogram III. érin-
tettsége miatt. közritkezelői hozzájáru|ás 2013. augusztus 3l-i érvényességeel adható mee.

- A Kźivária téri park terÍiletén a munkaárok fát 2 m-nél jobban nem közelíthet meg' Amennyiben a

nyomvonalas létesítmény kiépítése más módon - valamilyen kényszerhelyzet miatÍ. - nem olđható
meg' a gyokérzet megóvása mellett - kézi vagy gépi - źtfírást kell alkalm azni' Az átfürás a fa törzsét
1 m-nél jobban nem közelítheti meg.
Fa törzsétol mért 3 m-es sugarú korĺjn beltil a gyökérzőnában lévő fijld kitermelésétkiztlrő|agkézze|
szabađvégezn. A munkák soľán 5 cm-nél vastagabb gyĺikeret elvágni tilos. A 2 és 5 cm közötti vas-
tagságu elvágott gyökerek esetében merőleges, sík metszési felĺiletet kell kialakítani, azokat ővni
kell a huzamosabb kiszáradástól, ezértmie|őbbi ftjldtakarást kell alkalmazni.
Az építési munkák által érintett terüIeten a munkagépek hatósugaľán beliili, illetve a szá||ítőjźrmu-
vek ritvonalába eső fák törzsét. amennyiben a fák sérülésének veszélye fennáll - a munkálatok ideje
alatt kalodával kell védeni' A kalodát atörzshozrögzíteni nem szabad.

- A lakosság ideiglenes vízellátásához szükséges, jarda szintje felett vezetett csőprovizóriumokhoz a

kivitelezőnek közterület-foglalási engedélý kell kérnie.

Felelos: polgármester
Határidő: f013. februźr I7.

A döntés végre\lajtását végzó szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Uzemeltetési Ügyosaály Létesít
ményüzemeltetési Iroda
A lakosság széles köľét éľinto döntések esetén javaslata a közzététe|mődjźra (megfelelo a|áh.űzandő!): indo-
kolt hiľdetótáblán honlapon

Budapest' 2013. február 12.
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Mííszaki Teľvező és I{iviŕelező ĺ(fĹ
vřvř.ĺ'ĺ/.E'ęst-t€ťv.larr

Budapest Vilr. Józsefuárosĺ Onkoľmányzat
Polgáľmesteľĺ trIĺvatď
Gazdálkodási Ugyosztály

Budapest
Baross u. 65-67
1082

Tárryl Bp.'.VIII. Mátyás téľ- Dankó utca- KáIvĺĺľia téľ
( Na5rfuvaľos utca - I(áIváľia téľ kiiziitt)

DN 100 őv.ĺ20o gôvJ500 őv.ťlzĺłezet,ékek ťeliĺjítása
DN 400'500 göv. vízvezetékekľe kivĺteli terv
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Tĺsztelt Cím!

Cégünk keszítette a Főváiosi VízmíÍvek Rt megbízísábói tárgyi munka kiviteli teľveit.

Kedĺik a mellékelt teľvdokumęntáctí alq{1jáľ" közľítkezelői hozájáľulásuk ]ľlaáŕĺlźLt.

Buđapest 2012. decerrber 03.

Mell.: 1 pld teľvđokumerrtáció

* r- P;j$-?-'.t.ĺ,,"' -

''"'u.p;66,ffiffä:::3
ť]gyvęzęi:šÍEáŻffiľŕ'm ĺ,ň os:

1036 Buđapest' Áľpáđ feieđelem rńtja 68. telefon: (1) 453-08-95 fa* (1) 453-CI8-94
E.mail : pest-teľv@pest-terv.hu
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