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I. TényáIlás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Főváľosi Közgýlés 604lf0l6. [\r 'f7 .) számú határozatával és a Fővárosi Váľosrehabilitációs Keret
felhasználásźnak szabá|yaiľól szóló f7lf013. (IV.18.) számű Fővárosi Közgyúlési rendelet a|apjźn a
Fővárosi Önkoľmányzat a keru|eti onkormányzatok szźtmźlta közterületek komplex megújítására.és
közösségi célú váľosrehabilitációs programok megvalósítására pá|yázatot hirdetett meg TER-KoZ
Közterületek komplex megújítása (,,A'' progľam) címen.
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testtilete a If9l2016. (VI.02.)
szźľmű hatźrozatźtban űgy döntött, hogy részt kíván venni fenti pźůyázaton az Európa Belváľosa Prog-
ľam III. elnevezésű projekttel, melynek részét képezi az éńntett útszakaszok felújítási teľveinek elké-
szítése. AYárosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság 739/2016. (vII.11.) száműhatározatában dĺintött
a ,,Jőzsefvźros Palotanegyed TER_K1Z pá|yázathoz kapcsolódó közutak átépítésének tervezése,, tźr.
gyú közbeszeľzési énékhatárt e| nem érő beszerzési eljáľás eredményéről, mely a|apján a nyertes aján-

lattevő az AAG-TERV Kft.

Az AAG-TERV Kft. (cégsegyzékszám: |3 09 1 3 8 1 89; székhely: 2143 Kístarcsa, Völgy utca 44. F . ép '

fsrt. 10.) elkészitette a Budapest VIII. kerület, TER-K0Z pźiyázathoz kapcsolódó öt közút
átépítésének egyesített (kiviteli) teľveit (munkaszám: I02lf0I6lT), amelyhez kérik a Budapest

Főváľos VIII. kerĺilet Józsefuáľosi onkormányzat (továbbiakban: Önkoľmányzat) tulajdonosi
hozzájáru|ását ( 1 . szźtmű melléklet).

A benyújtoĺ teľvek szerint az egyes utcákat érintő átépitések főbb műszaki tarta|ma,1eírása:

1. Szentkiľályi utca (Rákóczi út és Baross utca közötti szakasz)

Az utca he|yszínrajzi kialakítása nem sokban vá|tozik a meglévőhöz képest, mivel a szűk beépítési
szélesség nem adottteret ajelenlegitől gyökeresen eltérő kialakítás teľvezésére. A Rákóczi rit-Trefort
utca között a meglévőhöz hasonló kialakítással, kétoldali járdána|, kiemelt szegélyekkel, kétoldali,
1,90-1,90 m széles, párhuzamos parkolóval (részben járdán), tetőszelvényes kialakításri 3,0 m széles
littal lett tervezve.
A Trefoľt utca - Bľódy Sándoľ utca között a meglévőhöz hasonló kialakítással' kétoldali járdával,

kieme|t szegélyekkel, kétoldali, 1,90-1,90 m széles, párhuzamos parkolóval (részben járdán), tetőszel.
vényes kialakítású 3,00 m széles úttal lett tervezvę.
A Bródy Sándor utca - Pázmány Péter Katolikus Egyetem között a meglévőhöz hasonló kialakítással,
kétoldali járdáva|, kiemelt szegélyekkel, bal oldali 1,80 m széles, párhuzamos paľkolóval, tetőszelvé-
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nyes kialakításűf ,75 m széles úttal lett terveme. APázmány Péter Katolikus Egyetem előtt járdaszint-
re emelt téľkő burkolatu út és jáľda éptil' a meglévőhoz hasonló kialakítással.
APázmáĺy Péter Katolikus Egyetem - Múzeum utca között a meglévohĺiz hasonló kialakítassal, ké-
toldali járdával, kiemelt szegélyekkel, bal oldali, 1,90 m széles párhuzamos parkolóval, tetőszelvényes
kialakítású 2,75 m széles úttal lett tervene.
A Múzeum utca - Mikszáth Kźl|mźn téľ között a meglévőhĺjz hasonló kialakítással, kétoldali jźlrdáva|,

kiemelt szegélyekkel, bal oldali, l,90 m széles párhuzamos parkolóval, tetőszelvényes kialakítású 3,00
m széles úttal lett tervezve'
A Mikszáth Kálmán teret ateľvezés nem éľintette.
A Mikszáth Kálmán tér - Baľoss utca között a meglévőhöz hasonló kialakítással, kétoldali járdtłva|,

kiemelt szegélyekkel, jobb oldali 1,80 m széles párhuzamos parkolóval, tetőszelvényes kialakítású
f,75 m széles úttal lett tervezve.
A Szentkirályi u. _ Bľódy Sándor u. és a csomópontban az iftpá|ya járdaszintre lesz eme|ve, ezze|
lassítva a jármrĺvek sebességét és kihangsú|yozva a gyalogosk<jzlekedés pľioritását. A burkolatok itt
beton téľkőből készülnek, szintén jelenén az autósoknak, hogy a korábbi aszfaltos szakaszhoz képest
vźitozás van. A Trefort utcával alkotott csomópontnál hasonló elvek alapján szintén jźrdaszintbe emelt
térkoves kialakítás terv ezett.
A teľvezett útszakaszon a beavatkozás a meglévő, megmaľadó, épületek vonalán belül töľténik. A
párhuzamos jźrđa átvezetéseknél a szegé|ý a miĺszaki előírásoknak megfelelően le kell süllyeszteni (2

cm). A járdákĺá| a szegélysüllyesztés minimális hossza 1,50 m.

A kapubehajtőkat a mindkét oldalon a meglévő kapubehajtók vonaláig kell átépíteni. A tervezett kĹ
emelt és süllyesztett szegélyeket előregyáľtott betonelemekből kell kiépíteni. A teľvezett szegélyeket
betonból épített geľendába kell rakni, folyamatos megtámasztással.
A járdaszintre emelt térkő burko|atű szakaszon a rĺímpák elé süllyesaefi szegélysoľt kell építeni, a
me gfelelő meglátmasztás érdekében.
A Mikszáth Kálmán tér - Reviczky u. csomópontban a meglévő burkolatot heýe kell állítani. Itt
elegendő a meglévő kiskockakö burkolat elbontása és újraburkolása térkővel.

A pá|yaszerkezetet a műszaki-gazdaságossági szempontokat figyelembe véve, a vonatkozó uttig:yi
Műszaki Előíľásban foglaltaknak megfelelően keriilt tervezésre.

aszfah út p áIy as zeľ kezet
l 4 cm AC 11 kopó - aszfa|tkopóľéteg
. 5 cm AC 16 a|ap - aszfa|t kötőréteg
. 20 cm Ckt cement stabilizáció
. 20 cm homokos kavics védőréteg

téľburkolatos t,it pdlyaszerkezet
. 8 cm beton téľburkoló kő - LA LINIA vagy míĺszakl|agezze| egyenéľtékű
. 3 cm ágyazőzűza|ék
. f0 cm Ckt cement stabilizáció
. 20 cm homokos kavics védőréteg

térb ur kolato s j drda pály aszer kezet
. 8 cm beton térbuľkoló kő _ LA LINIA vagy míjszakl|agezze| eryenértékű
r 3 cm ágyazőztna|ék
. 15 cm Ckt cement stabilizáció
. 20 cm homokos kavics védőréteg

nagy k o c ka k ő b ur k o lat ťł p ar k o l ó p dly a s ze r kezet
. 18 cm nagykockakő burkolat
. 3 cm ágyazőztna|ék
. 20 cm Ckt cement stabilizáció
. f0 cm homokos kavics védőľéteg

rdmpa pdlyaszerkezet
. 10 cm Citytop+ térkőburkolat Einstein fugarendszerrel
. 3 cm źryyaző zűza|ék
. f0 cm Ckt cement stabilizáció
. 20 cm homokos kavics védőrétes



A beruházźls kĺiľnyezetvédelmi szempontból nem jelent vźitozást. Fák és egyéb jelentős növényzet
kivtryásźra, irtására aberuházźs során nincs szĺikség, sőt a közelmúltban telepített fákat a terv mesz-
szemenőkig ővja, azokat mindenképpen helytikön maľadó, fix elemként kezelik.
A tervezett utcák csapadé|gíz-e|vęzetése a tervezési szakaszon jelenleg a városi egyesített csatoma-
rendszeľrel megoldott. A terv jellegéből adódóan az t41áépitett utca kis eltérésekkel ugyanazt avíze|-
vezeto rendszeľt fogja megkapni' mint a jelenlegi. A víznyelők helyei kismértékben módosultak.
Az utca he|y szinr aj za a 2. számű m ellé kletben látható.

2. Bľódy Sándor utca (Pollack Mihály tér és Vas utca közötti szakasz)

Az utca helyszinrajzi kialakítása nem sokban vźitozik a meglévőhöz képest, mivel a sziĺk beépítési
szélesség nem adott teret a jelenlegitól gyökeresen eltérő kialakítás tervezésére. A Puskin -
Szentkirályi utca között a meglévőhöz hasonló kialakítással, kétoldali jźtrdź*a|, kiemelt szegélyekkel,
kétoldali, 1'90-1,90 m széles, páľhuzamos paľkolóval, tetőszelvényes kialakítású 3,0 m széles úttal lett
Íerve^re'
A Szentkirályi utca _ Vas utca között a meglévőhöz hasonló kialakítással, kétoldali järdtxa|, kiemelt
szegélyekkel, kétoldali' 1,90-l,90 m széles, páľhuzamos parkolóval, tetőszelvényes kialakítású 3,00 m
széles úttal lett tervezve.
A Szentkirályi u. _ Bródy Sándor u. csomópontban azitpźiya járđaszintre lesz emelve, ezze| lassítva a
járművek sebességét és kihangsú|yoz-,la a gyalogosok prioritását. A burkolatok itt beton téľkőből
készülnek, szinténjelezvén az autósoknak, hogy akorábbi aszfaltos szakaszhoz képest ittváltozás van.
A tervezett pályaszeľkezet építés miatt az utca magasságikia|akitása alapjában nem változik,hiszen az
újjáépített iltpźńyának, illetve az ehhez kötött járdáknak magassági éľtelemben igazodniuk kell a
meglévő épületekhez.
A tervezett útszakaszon a beavatkozás a meglévő, megmaradó, épĹiletek vonalán belül történik. A
párhuzamos járda áNezetéseknél a szegé|yt a miĺszaki előírásoknak megfelelően le kell süllyeszteni (2

cm). A járdákĺrál a szegélysüllyesztés minimális hossza 1'50 m.
A kapubehajtókat a mindkét oldalon a meglévő kapubehajtók vonaláig kell átépíteni. A tervezett kĹ
emelt és süllyesztett szegélyeket előregyártott betonelemekből kell kiépíteni. A tervezett szegélyeket
betonból épített geľendába kell ľakni, folyamatos megtámasztással.
Az jźtrdaszintre emelt térkó burkolratű szakaszon a rámpák elé sĹillyeszteff szegélysort kell építeni, a
me gfelelő meglźtmaszlás érdekében.

A pźiyaszerkezetet a műszaki-gazdaságossági szempontokat figyelembe véve, a vonatkoző utĺigyi
Miĺszaki Előíľásban foglaltaknak megfelelően került tervezésľe'

aszfah ílt pólyaszerkezet
. 4 cm AC l1 kopó - aszfa|t kopóréteg
. 5 cm AC 16 a|ap - aszfa|t kötőréteg
. 20 cm Ckt cement stabilizáció
. 20 cm homokos kavics védőľéteg

téľb ur kolatos j dr da pdly as zer kezet
. 8 cm beton térburkoló kő - LA LINIA vagy muszaki|agezze| egyenértékű
. 3 cm ágyaző zina|ék
. 15 cm Ckt cement stabilizáció
. f0 cm homokos kavics védőréteg

nagy k o c kak ő b ur k o I at ít p ar ko I ó p d Iy as zer ke zet
. 18 cm nagykockakő buľkolat
. 3 cm źryyaző ztna|ék
. f0 cm Ckt cement stabilizáció
. f0 cm homokos kavics védoréteg

ľdmpa pdlyaszerkezet
. 10 cm Citytop+ téľkőbuľkolat Einstein fugarendszerľel
. 3 cm ágyazőzűza|ék
. 20 cm Ckt cement stabilizáció
. 20 cm homokos kavics védőrétes



A beruhénás környezetvédelmi szempontból nem jelent vá|tozást. Fák és egyéb jelentős ncivényzet
kivágtsára, irtására a beruházás során nincs szĺikség, sőt a kcjzelmúltban telepített fźtkat a terv mesz-
szemenőkig ővja, azokat mindenképpen helyi'ikön maradó, fix elemként kezelik.
A tervezett utcák csapadékvíz-elvezętése a tervezési szakaszon jelenleg a városi egyesített csatorna.
rendszerrel megoldott. A terv jellegéből adódóan azű11áépített utca kis eltérésekkel ugyanazt avízę|.
vezeto ręndszeľt fogja megkapni, mint a jelenlegi. A víznyelők helyei kisméľtékben módosultak.
Azutcahe|yszínrajza a 3. számű mellékletben látható.

3. Tľefort utca (Puskin utca és Szentkirályi utca kĺjzötti teljes szakasz)

Azutcahe|yszinrajzi kialakítása vźitozik a meglévőhöz képest. Az eddig egyenes nyomvonal he|yett,
egy a szakasz elején és végén ellenívekkel a párat|an oldal felé e|htlzott nyomvonalat tervezttiĺk. Igy
aZ \tca páros oldalán egy nagyobb kiterjedésű térkő felĺilet a|akithatő ki az ELTE Trefort Agoston
Gyakorló Gimnázium és Budapest Museum Hotel előtt.
A teljes szakaszjárdaszintre emelt aszfaltburkolatu, két oldalt süllyesztett szegéllyel. A szakasz eleje
és vége csatlakozik a szintén a pľojekt keretein belül teľvezett Puskin utca és a Szentkirályi utcajárda-
szintbe emelt térkő burkolatához. A szakasz eleje és vége 3,40 m széles, a kozépső része 3,00 m, 1,90-
1,90 m széles kétoldali páľhuzamos parkolóval.
AtervezetĹpályaszerkezet épités miatt az utca magasságikia|akítása alapjában nem változik,hiszen az
iljjáépitett itpá|yźLnak, illetve az ehhez kötött járdáknak magassági ételemben igazodniuk kell a
meglévő épületekhez.
A tervezeÍt ťltszakaszon a beavatkozás a meglévő, megmaradó, épü|etek vonalán belĺil tölténik. A
kapubehajtókat a mindkét oldalon a meglévő kapubehajtók vonaláig kell átépíteni. A tervezett süly-
lyesztett szegélyeket előregyártott betonelemekből kell kiépíteni. A tervezętt szegélyeket betonból
épitett gerendába kell rakni, folyamatos megtámasztássa|.
Azltcateljes hosszźtban apárat|an oldalon a helyszínrajzon felttintetett helyekľe favermet kell építeni,
melyeket úgy helyezik el, hogy a szegé|y és a faverem közott legalább l0 cm távolság legyen a megfe-
lelő vízlefolyás érdekében.
A ptt|yaszeľkezetet a miĺszakĹgazdaságossági szempontokat figyelembe véve, a vonatkozó Útugyi
Műszaki Előírásban foglaltaknak megfelelően kerültek tęrvezésľe.

téľb uľko latos út pdly aszeľkezet
r 8 cm beton térburkoló kő - LA LINIA vagy muszaki|agezze| egyenértékű
. 3 cm ágyazózűza|ék
. f0 cm Ckt cement stabilizáció
. 20 cm homokos kavics védőréteg

tér b uľ kolatos j drda p óly aszer kezet
. 8 cm beton téľbuľkoló kő - LA LINIA vagy műszaki|agezze| egyenértékű
. 3 cm źryyaző zűza|ék
. 15 cm Ckt cement stabilizáció
. f0 cm homokos kavics védőréteg

nagy k o c ka kő b ur k o I at íl p ar k o ló p dly as zeľ kezet
. 18 cm nagykockakő burkolat
. 3 cm ágyaző ztna|ék
. 20 cm Ckt cement stabilizáció
. 20 cm homokos kavics védőréteg

A beruházźts környezetvédelmi szempontból nem jelent vá|tozást. Fák és egyéb jelentős növényzet
kivágźsára, irtására a beruházás során nincs szükség' A közúti űrszelvéný biztosítani kell, a belógó
növényzetet el kell távolítani'
A tervęzętt utcák csapadékvíz-elvezetése a tervezési szakaszon jelenleg a városi egyesített csatorna-
ľendszeľrel megoldott. A terv jellegéből adódóan azt|jáépitett utca kis eltérésekkel ngyanazt.avize|-
vezetó rendszert fogja megkapni, mint a jelenlegi. A víznyelők helyei kismértékben módosultak.
Az utca he|y szinr aj za a 4. számű m el| é k| et b e n l átható.

4' Puskin utca (Pollack Mihály tér és Rákóczi iÍkozötti teljes szakasz)
Az ltca he|yszínrajzi kialakítása nem sokban vźitozik a meglévőhöz képest, mivel a szűk beépítési
szélesség nem adott teret ajelenlegitő| gyökeľesen eltérő kialakítás tervezésére.



A Rákóczi út Trefort utca között a meglévőhöz hasonló kialakítással, kétoldali j árdáva|, kiemelt szegé-
lyekkel, kétoldali, 2,00-f,00 m széles, párhuzamos parkolóval, tetőszelvényes kialakítású 3,0 m széles
úttal lett tervezsĺe.
A Trefort utca - Bródy Sándor utca kĺjzött a meglévőhöz hasonló kialakítással, kétoldali jźlrdźłva|,

kiemelt szegélyekkel, kétoldali' l,80-1,80 m széles, párhuzamos parkolóval (részben jźrdttn), tetőszel-
vényes kialakítású 3'00 m széles littal lett tervezve.
A Puskin utca _ Trefoľt utca csomópontban az iÍpá|ya a jźrdaszintre lesz emelve, ezze| csökkentvę a
jáľmiĺvek sebességét és kihangsú|yozva a gyalogosok pľioritását. A buľkolatok itt beton térkĺjből ké-
sziilnek, szintén jelezvén az autósoknak, hogy a korábbi aszfaltos szakaszhoz képest ittvźitozásvan.
A.tervezett pályaszerkezet épités miatt az utca magasságikia|akitása alapjában nem változik, hiszen az
újjáépített tĺpá|yźtnak, illetve az ehhez kötött járdáknak magassági értelemben igazodniuk kell a
meglévő épületekhez.
A tervezett útszakaszon a beavatkozás a meglévő, megmaradó, épületek vonaliĺn belül töľténik. A
párhuzamos járda źńlezetéseknél a szegé|ý a míĺszaki előírásoknak megfelelően le kell stĺllyeszteni (2
cm). A jráľdáknál a szegélysüllyesztés minimális hossza 1,50 m.
A kapubehajtókat a mindkét olđalon a meglévő kapubehajtók vonaláig kell átépíteni. A tervezett kĹ
emelt és süllyesztett szegélyeket e|őregyźrtott betonelemekbő| kell kiépíteni. A tervezett szegélyeket
betonból épített geľendába kell ľakni, folyamatos megtámasztással.
Az járdaszintre emelt aszfa|t burkolatri szakaszon a rĺámpák elé süllyesztett szegélysoľt kell épiteni, a
megfelelő megtámasztás érdekében.
Azutca teljes hosszában a páratlan oldalon a helyszínrajzon felttintetett helyekre faveľmet kell építeni.
Ezeket, úgy kell elhelyezni, hogy a szegé|y és a faverem kozott legalább 10 cm távolság legyen a meg-
felelő vízlefolyás érdekében.
A pá|yaszeľkezetet a mÍĺszaki-gazdaságossági szempontokat f,lgyelembe véve, a vonatkozó útigyi
Műszaki Előíľásban foglaltaknak megfelelően került tervezésre.

aszfalt út' páIyaszeľkezet
. 4 cm AC 11 kopó - aszfa|tkopóréteg
. 5 cm AC 16 a|ap - aszfa|t kötőréteg
. f0 cm Ckt cement stabilizáció
. 20 cm homokos kavics védőľéteg

téľb ur kolatos j árda p dly aszerkezet
. 8 cm beton térburkoló kő _ LA LINIA vagy muszaki|agezze| egyenéľtékű
. 3 cm ágyazőzűza|ék
. 15 cm Ckt cement stabilizáció
. 20 cm homokos kavics védőréteg

nagy koc kakő buľkolatú parkoló pdlyaszer kezet
. 18 cm nagykockakő burkolat
. 3 cm ágyaző zina|ék
. 20 cm Ckt cement stabilizáció
. 20 cm homokos kavics védőréteg

rdmpa pdlyaszerkezet
. i0 cm Citýop+ térkőbuľkolat Einstein fugarendszerrel
. 3 cm ágyaző zÍza|ék
. f0 cm Ckt cement stabilizáció
. f0 cm homokos kavics védőľéteg

A beruházźts környezetvédelmi szempontból nem jelent vźůtozást' Fák és egyéb jelentős növényzet
kivágására, irtásźra a beruhźnás során nincs szükség. A közúti űrszelvéný biztosítani kell, a belógó
ĺovényzetet el kell távolítani'
A tervezett utcák csapadékviz-e|vezetése a tervezési szakaszon jelenleg a városi egyesített csatoľna-
rendszerrel megoldott. A teľv jellegéből adódóan az űjjáépített utca kis eltérésekkel ugyanazt avize|-
vezetó rendszert fogja megkapni, mint a jelenlegi. A víznyelők helyei kisméľtékben módosultak.
Az ltc a he|y színr ajza az 5. szám ú m ellékletb e n |áthatő .

5. Rökk Szĺláľd utca (Gutenberg tér és Kľridy utca közott teljes szakasz)
Az utca he|yszinrajzi kialakítása nem sokban váItozik a meglévőhoz képest, mivel a szűk beépítési
szélesség nem adott teret ajelenlegitől gyökeresen eltéľő kialakítás tervezésére.



A Gutenbergtér _ Kis Salétrom utca között a meglévőhĺjz hasonló kialakítással, kétoldali járdáva|,

kiemelt szegélyekkel, kétoldali, l,80-1,80 m széles, piárhuzamos parkolóval (részben járdán), tetőszel-
vényes kialakítású 6,0 m széles úttal lett ter\Iezve,2xl foľgalmi sávos kialakítással.
A Kis Salétrom utca Kľúdy Gyula utca között a meglévőhöz hasonló kia|akítással, kétoldali jźtrdźxa|,

kiemelt szegélyekkel, kétoldali, 2,00-f ,00 m széles, parhuzamos parkolóval, tetőszelvényes kialakítású
4,00 m széles littal lett teĺłene.
A tervezett pályaszerkezet épités miatt az utca magasságikia|akitása alapjában nem vá|tozik,hiszen az
újjáépített útpályának' illetve az ehhez kötött járdáknak nragassági éltelelnben igazodniuk kell a nreg-

lévő épületekhez.
A tervezett útszakaszon a beavatkozás a meglévő, megmaradó' épületek vonalán belül töľténik. A
párhuzamos járda átvezetéseknél a szegé|ý a műszaki előírásoknak megfelelően le kell süllyeszteni (2

cm). A jáľdákľrźia szegélysüllyesztés minimális hossza 1,50 m.
A kapubehajtókat a mindkét oldalon a meglévő kapubehajtók vonaláig kell átépíteni. A tervezett ki-
emelt és süllyesztett szegélyeket előreryáľtott betonelemekből kell kiépíteni. A tervezett szegélyeket
betonból épített gerendába kell rakni, folyamatos megtámasztással.
Azutcateljes hosszában apźrat|an oldalon a helyszínĄzon felttintetett helyekre favermet kell építeni.
Ezeket, úgy kell elhelyezni, hogy a szegé|y és a faverem kĺjzött legalább 10 cm távolság legyen a meg-
felelő vízlefolyás érdekében.
A pályasze rkézerct a műszakĹgazdaságossági szempontokat figyelembe véve, a vonatkozó Útĺigyi
Műszaki Előírásban foglaltaknak me gfelelően kerültek tervezésre'

as zfalt út p lźIy as ze r k ezet
. 4 cm Ac 11 kopó - aszfa|t kopóréteg
. 5 cm Ac 16 a|ap - aszfa|t kötőréteg
. 20 cm Ckt cement stabilizáció
. f0 cm homokos kavics védőréteg

térb urkolato s j árda pdly aszer kezet
. 8 cm beton térburkoló kő - LA LINIA vagy muszaki|agezze| egyenértékű
r 3 cm ágyaző zűza|ék
. 15 cm Ckt cement stabilizáció
. f0 cm homokos kavics védőréteg

nagy kockakő burkolatú parkoló pdlyaszerkezet
. 18 cm nagykockakő burkolat
. 3 cm ágyazőzina|ék
. 20 cm Ckt cement stabilizáció
. f0 cm homokos kavics védőľéteg

rómpa pdlyaszerkezet
. 10 cm Citytop+ téľkőbuľkolat Einstein fugarendszerrel
. 3 cm ttgyaző ztna|ék
. f0 cm Ckt cement stabilizáció
. f0 cm homokos kavics védőréteg

A beru|lázás környezetvédelmi szempontbó| nem jelent vá|tozást. Fák és egyéb jelentős novényzet
kivägására, jrtására aberuházás során nincs szükség. A közúti űrszelvéný biztosítani kell, a belógó
novényzetet el kell távolítani.
A teľvezett utcák csapadékviz-e|vezetése a tervezési szakaszon jelenleg a városi eryesített csatorna-
rendszerrel megoldott. A terv jellegéből adódóan az,ĺjjáépitett utca kis eltérésekkel ugyanań avíze|-
vezető rendszert fogja megkapni, mint a jelenlegi. A víznyelők helyei kismértékben módosultak.

Az utcahe|yszínrajza a 6. szilmű mellékletben látható.

il. A beteľjesztés indoka

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

ilI. A dłintés célja' pénzügyi hatása

Az utcźtk felújítása, átépítése nem építési engedély köteles, ezéĺt a benýjtott egyesített terv a|apján a
kivitelezések a tulajdonos onkoľmányzathozzájárulása a|apjźn kezdhető meg.

A tulajdonosi döntésnek onkormányzatunkat éľintő közvetlen pénzügyi hatása nincs.



Iv. Jogszabályĺ környezet

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi onkormányzat
vagyonáról és a varyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásárő| szőlő 6612012. (KI.13.) önkormányzati
rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Képviselő-testĹilet és Szeľvei Szervezeti és

Működési Szabźiyzatáról szóló 3612014' (xI.06.) önkormányzati ľendelet 7. mellékletének 1.4.5.

pontján alapul.

Mindezek alapján kérem az a|źtbbi|latfuozati javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ását adja az AAG-
TERV Kft. (cégjegyzékszám: 13 09 138189; székhely: fI43 Kistarcsa, Völgy úca 44. F. ép. fszt. 10.)

á|ta|készített Budapest VIII. kertilet, TÉR_KOZ pá|yázathozkapcsolódó tit kiizút egyesített (kiviteli)
terv (munkaszźm: I0flf016iT) szerinti tltépítéséhez, az a|ź.ŕ,bí feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruhź.zőt (építtetót) nem mentesiti az épitéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzźljźru|źs az a|źhbi út- és jrárdaszakaszok'ra teľjed ki
r Szentkiľátyi utca (Rákóczi ilt és Baross utca közötti szakasz) (hrsz: 365ff; 36593;

3673r)
o Bľódy Sándoľ utca (Pollack Mihály tér és Vas utca közötti szakasz) (hrsz:36559lI|)

. Tľefort utca (Puskin utca és Szentkirályi utca kozötti teljes szakasz) (hrsz:36538)

o Puskin utca (Pollack Mihály tér és Rákóczi tftkozotti teljes szakasz) (hrsz: 36553)

o Riikk Sziláľd utca (Gutenberg téľ és Kľúdy utca közĺitt teljes szakasz) (hrsz:36681)

c. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkeze|ói és munkakezdési (burkolatbontási) hozzźĘáru|ást a

vonatkozó rendelet (I9lI994' (V.31.) K}IVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Bu-
dapest Főváros VIII. kerĺilet Polgármesteľi Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi kodájától
előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi a kivitelezőt a tervekben foglalt pá|yaszerkezetek és felszíni csapadék vízelvezetések
út- és járdabuľkolatoknak megfelelö kivitelezésére, melyre a beľuhź.ző és kivitelező közösen
10 év garancitúvźi|a|,

e. a kivitelezés a meglévő fák / favermek épségének megőrzése mellett végezhető,

f. a kivitelező köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban ér-

tesíteni, valamint a műszaki átadási,hasznźiatbavéte|i e|járźtsokba bevonni

g' jelen tulajdonosihozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak mara-

déktalan betartásával, a dontés napjától számitott 1 évig éľvényes.

Felelos:polgármester
Határidő: f0I7. szeptember 04.

A dĺjntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Gazdźt|kodźtsi Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő dĺjntések esetén javas|ataaközzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 20 1 7. augusztus 29.

honlapon

dr. Hencz Adrienn
igyosztźiyvezetó

ń

,hĺ



KÉszĺrBrrp GezoĺĺrooÁsI ÜcyoszrÁry
LtÍRrł: Szesó Eľopo
PÉt.ĺzÜcyI FEDEZETET lcÉNypI- / xlnlr,ĺ lcÉľrgr, IGaZoLÁS :

JocI KoNTRoLL: v-ij.s.-r-.., .

EI-l-pxŐruzrp:

h. &y,ną ą
on. MÉszÁnEPJKA

ĺĺlp'cyzo

eVÁnoscazoÁlrooÁsl yl BzorrsÁc prNore
Áľaoe.fuvÁN Eonĺe

JEGYZO

rt

łĄĺ



AAG-TERV KFT.

I. szźlĺrľĹĺ melléklet 1. oldal

t. üs.:ĺĺ " .'. .

\
€lmz 2143 Kisřorcso' Vö|gy u. 44/F f sz. 10,

. Te|efm: +3ó-2G251-5138

E-moi| : oa!ĺtervkŕt@oľmi |.coľn

,ł/ Ł
I I 4- ILą'f /-ľc/Yeg -oz, .

Kiliĺpocti ítiaĺó U.ýł]-q

TiszteltTulajdonosésKözťrtkęzęlő! [-*?*iľĺ:lffijď]
Ľ:::.+ išá-xłEj""*:.*q l

Tárgv: ;ozseWZ páýázatboz kapcsolódó közutak
átépítésének teľvezése - Szentkitályi utca, Bródy Sándot u., Tĺefoľt u., Puskin u., Röld<
Szi|átd u. Jóĺ*íĺú;ĺ,i i'ii.łijíi:iiŁĺř.'ĺ| iiÜigaĺ;,łsliń 'ĺiixtaix

cégünk' az AAG-TERV Kft, (2143 Kistarcsą Völgy u. 44ĺF fsz.10.; adószám:227|652|-2-
13; bankszrám|aszźml.. 18100002-00198080-21010013) a Budapest Fóvráros VIII. kertilęt
Józsefuĺíros Önkormrĺnyz ata megbizäsáhól készíti a tírgý utca átepítésenek terveit.

A tervezési fázisban a koncęció terveket, valamint az enge,dé|yezési tervękęt egyeztettfü a

Józsefráľosi Gazdálkodási Központ Zrt., va|arĺint a RÉvs Zrt. munkatarsaival, továbbá a
területen illetékes civil szervezetekkel. Az egyeztetések alapján kialakult' minden részťvevő
rłLltal elfogadott kiďakítások at tartalmazza csatolt terviink.

A meglévő burkolatok elbontiísa az utęa teljes szélességében, új útpálya és jaľđa épitése az
alábbi pälyaszerkezetekkel történik:

Új útpálya j ĺárđ aszęrkęzete

-4cmAClikopóréteg
- 5 cm AC 16 kötőréteg
- 20 cm Ckt
- 20 cm homokos kavics

Parkolósáv pályaszerkezete :

- 18 cm nagykockakő
-3 wágyazőztaa|ék
- 20 cm Ckt
- 20 cm homokos kavics

Ú3 i rĺiaa payas zęrkezęte:,

- 8 cm La linia térkő burkolat
- 3 aĺ ágyaző ztaa|ék
- 15 crn Ckt
- 20 cm homokos kavics

A helyszínrajzi kiďakítást és a ksręszbnętszeti ęlrendezésękęt a mellékelt teĺvektartalmazzźk,
a foĺgalomtechnikai kialakítás jellemzően a meglévő forgďmĹ és paľkolási rendhęz igazođik,
a lehető legkevesebb parkolóhely elhagyásával. Ez a|ó| kivétęl a Tľefort utca, ahol a kis

t/2
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AAG-TERV KFT.
úm' 2t43 KisÍorcsa. YiW p. 44/F Ísz. tQ'

Tdefon: +36'2ol251:5t3B

' E.íroil!.qdoteľv*f}@o'r.tdi|.ęom

forgalom, és a helý igények alapjan a meglévő 30 đb paľkolóhely helyett 17 db parkolóhely

kerülne kiďakítasra.

Kérjük a mellékęlt teĺvek al.apj,án Tulajdonosi hozzájárulásukat éš Kozuikezetöi
hozzájĺárulásukat megadní szíveskedj enek.

Męllékletęk:

- 3 példany engedélyezési terv

Budapest, 2017. július 19.

Tisaelettel:

Gaľbicz Ádám

Bgyvezető
+36-20-25r-5138

aagŕervkft@gnail.com
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A sztirkévgljg|Öłtjelző'áblák meg|évőek, az épĺtés végezteve| azokatvissza kel| á||ĺtani.
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2143 Kistaŕ6d' E,Petj8i llt' 3/1

Íe[: 06 20 358.7077

Budapest Fóváros VIt|' ker Jőzsefváľosi Önkoĺmányzat
1082 Budapest, Baross utca 63-6?

Jőzsefuáľos Palotanegyed TÉR-KÖZ pá|yázat|"toz
kapcso|ődÓ kózutak átépítésének tervezése

__ ______l

I

EGYESITETT TERV

Útépítés, ForgaIomtechnika

Forgaĺomtechn ikai helyszínrajz
Szentkirá|yi utca

Ez a terv az AAG.TERV KFT. sféllétni tu|aidÔna
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#- MeglóVő Eb|a

Tervezet táb|a

Asz ĺkéve|'!eli!|tjelzôtab|ákmeg|rilvôek'azápĺtésVégeztéVeIazokatvisszake|lá|lltani'
Az áth zottjeizőláb|ákat meg kel| sz ntehi'

A,várakczni iilos,' és "megá||nĺ tj|os. tburkolati je|ek sárga szlnüek.

\

.é..'' 
,

A.Ag-,ItEą,|/WÍ'
2143 Kistd/cśa, EPeiesí t j/1
Íe[: 06 20 3'8-7077
ŕ -ł á ĺi n a ł lą ll{ł a a n í ĺ n -,.,.%ł,""ffit

Nyts

NÉŽisI

xÉłĺłłĺs|ľ1e

Budapest Föváros V|||. ker JÓzsefuárosi tnkormányzat
1082 Budapest, Baross utca 63-67

KÉ{í.1615

JÓzsefváros Pa|otanegyed TÉR-KÖZ pá|yázathoz
kapcso|Ódö kozutak átéoítésének tervezése

EGYESĺTETT TERV

lé94JvoIeII

-A.AE-ŤEWrct'

Útépítés' ForgaIomtechnika

Forga|omtechnĺkai helyszín Ęz
BrÓdy Sándor utca

15

Ez a terv az AAG-TERV KFT. sze||emí tuIajdona

M69blzÓ képvjseiöje

MunkÝám:

Dä|umI

fu]é.etaÉnyI

102t2013tT

Alafinl:

2c17 ' lebr)áÍ

Aa]ězám

h4=1:500
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Meg|évô táb|a

Teruezett táb|a
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A sz Ŕéve| jelÖ|tje|zôtab|ák meg|évőek, az ép|tés végeztéve| azokai visza ketl ái|ltani'

Az áh zottjo|zôtáblákat meg kélĺ sz nt6b''.

A'"ĺérakozni ti|os'' és "megá||ni tilos. tburkoIa|ijelok sá|ga szinl]6k.

!é|magyďázaľ

ť-t
1ď

,'*i

T|.

EGYES|TETT TERV

Budapest Fóváros V|||. keľ JÓzsefuárosi Önkormányzat
í082 Budapest, Baross utca 63.67

-qEKÝ
ť6ą EPéies
358-7077

)Z pil|yánathoz
)k tervezése

nika

ĺínĺĄz

,nFg_q,
2113 Ki,toťcsą
Ícrr 06 20 3'B.

JÓzsefuáros Pa|otanegyed TÉR-KÖZ
kapcso|ödő kłizutak'átépítésének

Útépĺes, ForgaIomtechnit

;ľ --.-ForgaIomtechnikai heIyszínl
TÍefo utca
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