
Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuáros onkormányzatKépviselő-testtilętének
Váľos gazdálkodási és Pénziigyi Bizottsága

Gazdálkodási Ügyo sztály

ELOTERJESZTES

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013.02.18-i üléséľe

Tárgyz Tulajdonosihozzájárulás a Mobĺlteľv 2000 Kft. részére, a Palota. negyed faĺilte-
tésével kapcsolatos (Budapest VIil. Bľódy S. u. _ Somogyi Béla u. - Rłikk SzĹ
láľd u. . Trefort u.) ktizutat (kiizteľületet) éľintő munkálatokhoz

Előterjesztő: Sziics Tamás Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési ügyosńáIyvezetĺ|
Készítette: Mihók Lász|ő
A napiľendet nyilvánosan lehet targya|ni.
A dtjnté s el fo gadás ah o z e gy szeru szav azattobb s é g szfü s é ge s.
Melléklet: 8 db

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

A Mobilterv 2000 Kft, valamint Vár-keľt Kft. (atervező Nemes Zo|tánés Dobos Ivett teľv-
dokumentáciőja alapján) kérelmet nyújtott be a Palota- negyed 59 db fa ültetésével kapcsola-
tos (Budapest VIII. Bľódy S. u. _ Somogyi Béla u. _ Rökk u. - Tľefort u.) munkálato|<hoz
sztikséges tulajdonosi hozzájaru|ás megszerzése érdekében. (1. számú melléklet)

Előzmény

Képviselő-testĹilet a287l20I2 (VIII.29.) szttmuhatátozatáhan úgy dtĺntött, hogy
1. a Palotanegyedben új fasorokat telepít az előterjeszés melléklete szerinti közteľĹilete-

ken oly módon, hogy a fźkbeszetzését, telepítését és azok gondozźsát, fenntaľtását a
Józsefuarosi Viáľostizemeltetési Szo|gáIat bonyolítja le.

2. ahatározat 1. pontja szerinti feladatok e||átására összesen bruttó 3.670.940,- Ft-ot biz-
tosít, melynek fedezetéül az önkormźnyzat 11107-01 cím Mfüödési cél és általĺĺnos
larta|ék - Alpolgáľmesterek saját keretei_ eIőhányzatát je|ö|imeg.

onkoľmanyzatunk, mint megrendelő, és mint aján|atkétő,'VIII. kerĹilet József körut és a Ba-
ľoss utca csomópontjában (Kálvin tér fuányába)jobbľa kisíves kanyarodáshoz (fővárosi tulaj-
don) és a Bródv S. utcában _ Somoeyi Béla utcában _ Rökk SzilaÍd utcában - Trefoľt utcában
összesen lehetőleg 59 db fa ültetéséhez szĹikséges eneedélyezési és kiviteli tęrvek elkészítése.
engedélyek megszeľzése'' taľgyú. közbeszęrzési éľtékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban
elj áľást folvtatott le.
A Budapest Fővĺáros VIII. keľület onkoľmźnyzatYérosgazdálkodási és PénztigyiBizottságá-
nak147412012. (XII.05.) számuhatáĺozata szerint abęszerzési eljáľásban nyeľtes ajánlattevó
a Mobilterv 2000 Kft. lett.
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Kiindulási állapot

Az e|őzetes tervleírás a|apjaĺl59 fa ültetéséľę került volna soľ. Az ťlj telepítés tervezett meg-
oszlása: Bródy Sándor (hĺsz: 36559111). utcába 14 db fa, a Somogyi Béla utcába (hĺsz.:
36429) 19 db fa, a Rökk Sziláľd ltcába (hĺsz.: 36681) 16 db fa, Trefoľt (hĺsz.: 36538) utcélba

- 10 db fa.

A tervezési folyamat során elsőkéÍ7t a tervezett telepítési helyeken talá|hatő közművek kerül-
tek felméľésre. A közmiĺgenp|źn alapján az aIábbí tervezési, jogszabźiyi előíľások figyelembe
vételével készült javaslat a fatelepítési helyekľe:

o közművektől való védőtávolságok betartása (hazak bekĺitéseitőI, és az utcával paľhu-
zamosan futő v ezetékektől) ;

. ęlégséges közlekedési rirszelvények biaosítása Qárda,útfelület);
o atlimédelmi előíľások betaľtása (felvonulási út, felvonulási terĹilet);
. a paĺkolósávba ültetett fasor esetén a legminimálisabb parkolóhely cs<ikkenés;
o a legtöbb elhelyezhető fa;
o fahęlyek védelme ültető gödľök kialakítása.

A 2. számú mellékletként csatolt 2013.01.09-én készült Tárgyalási jegyzőkĺĺnyv, és a 3.
számrĺ mellék|etként csatolt 2013.01.I6-źn készült Yezetői összefoglaló részleteibentnta|-
mazza a szakmai előkészítés folvamatát.

A teľvezés eredménye

A keskeny jáľdák a jáľdában tőrténő fásítást sok helyen nem teszik lehetővé, ezértazűj
fálkatvaw a kiemelt útszegély vonalába, vagy úttestbe lehet csak elhelyezni.Ez viszont a
paľkolási lehetőségeket csökkenti.

A megbízői igényeknek megfelelően olyan elľendezés alakult ki, mely a parkolóhe|y számá-
nak kismértékú csĺjkkenését (18 db) vonja maga utan. A leíľtakat f,rgyelembe véve, a paĺkoló-
helyeket érintvę tisszesen 34 db fa helye keľĺilt megtewezésre. Ennek megvalósítása út.
burkolat (paľkoló)' és szegéIyek megbontásáva|, valamint új szegélyek építésével jár.

A paľkolĺí helyek számának, valamint a megvalósulĺí szegélyezés utcánkénti vźůtozását
az a|áiJobi táb|ánat tarta|mazzaz

Te1epíthető
fa

(db)

Megmaradó
paľko1óhely

(db)

Meglévő
parkolóhely

(db)

Paľkolósziím
váItozás

(db)

Bontandĺó
útszegély

(rm)

Építendő
útszegély

(rm)

Epítendő
keľti

szegély
(fm)

Trefoľt utca 5 13 15 -2 6 15 9

Bródy Sán-

dor utca
1 15 T7 -2 6 t2 t2

Somogyi

Béla utca
11 38 45 -7 0 39,6 0
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Rĺjkk Szi-

laľd utca
11 40 47 -7 13,,2 2614 2614

Bródy Srán-

dor u.

(Horanszky-

Vas utca

kĺizött)

214 4r8 4r8

osszesen 34 106 124 -18 2716 97,8 52rz

A faültetések keľesztmetszeti képét a4.5.6. és 7. számű melléklet szemlélteti.

A közúti közlekedésrőI szőIő 1988. évi I. törvény 36. $ (1) bekezdése a|apjźn akoz.(lt felbon-
tásźůloz akoztĺkezelőjének ahozzajźrulása sziikséges, mely hozzájaru|ásban a kezelő feltéte-
leket írhat elő.

Tekintettel ana,hogy kĺjzmű há|őzat rekonstrukcíőjahoz sziikséges a tulajđonosihozzźĄáru|źs
megadása, a Vagyongazđtikoďási és Üzemeltętési Ügyosztály nem javasolja további feltéte-
lek előírását.

A Budapest Jőzsefvźtosi onkormányzat vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gya-
korlásaľól szőIő 66lf0|2. (XIJ. 13.) onkoľmányzati rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontja sze-
rinta jognytlatkozatmegtételeaBizoÍtsághatáskĺ jľébetartozik.

Fentiek a|apjźlnkérem a Tisztelt Bizottság dcjntését.

Határozatĺ javaslat

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Nemes Zo|tźlĺ és Dobos Ivett
á|ta|tervezett, Palota- negyed (Budapest VIII. Bľódy S. u. _ Somogyi Béla u. _ Rökk Szilĺĺrd
u. - Tręfort u.) faültetéssel kapcsolatos kĺjzutat (közteľületet) érintő munkálatok megvalósítá-
sźůloz szfüséges tulajdonosi _hozzájarulását megadja a követkęző feltételekkel:

tJ gyiratszttm: I 6-3 5 4 I 20 13 .

Kére|mező: Mobilterv 2000 Kft. tervező Nemes Zo|tán és Dobos Ivett
Helyszínek: Budapest VIII. Somogyi Bála u. 8-26. szám alatti épület előtt taLáIhatő kozllt

iltp á|y a é s j ardaszak asza, |lr sz. : 3 6 429, burko latbontás sal érintett,
Budapest VIII. Rökk Szilarđ u. 23a-43. szttm alatti épület előtt találhatő kózilt
tftp á|y a és j álr daszakasza, Ilr sz. : 3 6 68 1, burko l atbontás s al érintett'
Budapest VIII. Trefort v 2-8. szźĺm a|attí épület előtt találhatő kozít útpálya és
j źlr ďaszakasza, ttĺ sz. : 3 6 5 3 8, buľkolatb ontás sal é rintett,
Budapest VIII. Bľódy Sándoľ 21. és2-9. szám alatti épiilet előtt ta|áIhatőköz;őt
tltpá|y a és j aľdaszak asza, Iu sz. : 3 6 5 5 9 l I 1, burkolatbontással éľintett.
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Taryy: Tulajdonosi hozzájźnl|ás, Palota- negyed (Budapest VIII. Bródy S. u. _ So-
mogyi Béla u. - Rökk Szilĺírd u. - Trefoľt u.) faültetéssel kapcsolatos közutat
(kcizterületet) érintő munkiíkhoz.

Helyreállítási kiitele zettség:
- a buľkolatbontással helyi közút (árdaszakasz) rész|eges szélességben töľténő helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jőIlźńhatőan je|zik,
- j óI látható arl tájékoztatják az iýhaszĺáLőkat a burkolatbontás várhatő időtaÍtafiIźIrőI,
- kĺjtelezi akivite|ezot a burkolat megfelelő minőségben történő he|yreáI|ítására,
- aberuházó és kivitelező közĺisen 5 év garanciátváIIa| a helyľeállított buľkolatért.

Helyszíni szakfelü gyelet :

- Az engedélyes a kivitelezés soľán érintett közműtulajdonosoktól (közműszolgá|tatők-
tőI), azok eseti előíľásai alapján helyszíni szakfelügyelet kér.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 2013. február 18.

A dĺintés végľehajtásátvégzó szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügy-
osztá|y
A lakosság széles köľét éľintő dĺjntések
húzandó!): indokolt hirdetőtáblan

Budapest, 2013. februźr 14.

esetén javaslata akozzététel módjĺíľa (megfelelő alá-
honlapon

źűcs Tamás

rÉszÍrprľp: Ge.zon.lroDASI ÜcyoszľÁly

LBÍRľ.c.: Mmór Lĺszĺo
PÉľzÜcyI FEDEZETETlcÉNypI./ľpM IGÉNYEL, IGAZoLÁS: ?"L.-. ĺ-
JocI rcoNrRoLl,: -6-
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1. számú melléklet
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Budapesd YIII. Jóxefvlíros onkormányzat
Polgármesteľi Hĺvatal

Tźigy: Budapest YIIL Palota.neryed. Közritlĺezelői engedély kéľése

Tarryi muĺka terveit a kerületi Ôĺkormányzat kívanja megvalósítani.

Ennek során feladatunk volt a VTII. kęrtilęt Iózsef kórrrt és a Baross utca csomópontjábaĺi
(Kálvin tér bźnyáĺba) jobbĺa kisíves kanyaľodásboz és a Bĺódy s. utcában Somogyi Béla
utoábaĺ'- RolJ< Sálaĺd utcaban - Trefort utcabaĺ fiák tiltetéséhez szükséges engedélyezési és
kiviteli tervek elkészítésą engedélyek megsz.erzése. A fakat a meglévő közműhelyzet
figyelembe vetelével csak az utcák úďeluleten lévő paĺkolósávban lehet elĺiltetni'

Mellékeltęn źLtAdj,Jk táÍgý munkák vonatkozó tsneĺt 2 - 2 pld.-ban szíves engedélyiik
megadźsa cél1źtbô|.

Kérjtik a meĺlékelten benyujtotttervdokrrmentácić: a[apjźntáĺgyi muĺkához a

6öa1tkaelői engedělya

megadni szíveskedjenęk,

Budapest, 2o13. januź:ĺ f8.
flńÖslt.Esv Ěeoo Kn'

\

Tiszüelettel:

Levé|cim: 1 í 12. BudaFést' Zó|,voĺnĺ ut 44ia. Te!/Fax: 3199 ô27

lĺoda: 1052. Budepest, szevia tér 2' Teł: 2ôô 0850, Fax 235 0871

eĺnaii: rnobiiteĺ@ axeĺeĺo.hu

e-mail: mobiirajz@ axeleo.hu

G!fĹ'AL
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Yljsz!.ń|Y
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2. számú mellék|et

Jegyzőktinyv

mely készült a Palotanegyedben 59 db fa ültetésének tervezésetárgyában

Helyszín: Budapest VIII., Baross u.63-65.III.em. 309-as ÍárgyaLő
Időpont: 2013 januźr 9. 16:00
Részt vettek:
Feľnezelyi Gergely DLA, ügyosztályv ezeto, mb. fóépítész
Annus Viktor Vaĺosfej lesztési Iľoda fu odav ezető
Molnĺír Péteľ, MOBILTERV 2000 KFt, generáItęrvęző
Nemes ZoItźn, VAR-KERT MUSZAKI TERVEZESI KFT. ugyvezeto
S ztanek Endre Józsefu áro si Váro süzemeltetési Szolgálat (JV SZ)
Szilágyi Sámuel Józsefuárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat (JVSZ) Főkeľtész

Annus Viktor a bevezetőben összefog|aIta atervezés tźngyźú.59 fa ültetését koľábban a Kép-
viselő-testiilet döntése értelmében 4 Palotanegyed beli utcában kívźnta elültetni, melyre
3.670.900,- Ft keľetet biztosított. Az ültetést alőzsefvźtrosi Vaĺostizemeltętési SzolgáIat
(JVSZ) hajť1avégre.
A MOBILTERV 2000 Kft-tbiztamęgazonkoľmanyzatafaültetési helyeinek meghatźnozá-
saľa. Első lépésben a kĺjzműveket mértók fel, teljes közműgenplránt és javaslatot készítettek a
fahelyekľe'

A tervező ismeľtette a teľvezési eľedményeket:
YizsgáIta a 4 utca teljes közműgenplanja aIapján az utcźi<baĺ az 59 fa ültetésének lehetőségét.
Megállapította, hogy a játdak nagyon keskenyek, így azok cs<jkkentése nem javasolt, csak
nagyon indokolt esetbęn. Emiatt inkább aZ útfelületľąva1y vegyesen próbálta elhelyezru az
ültető gĺidröket.
A fak iiltetésekor minden esetben a közmúvektől való védelem biztosítása miatt, 2 irányba (az
utca hosszitányźxa|pźtrhlvamosan) vasIapok lehelyezése sztikséges az ültető g<iđör kialakítá-
sa után. AztÍirźnyában mélyebben (110-120 cm mélyen) szfüséges avíz, gáz, csatorna
közmúvek védőtávolság csökkentés miatt, méga jardairźnyábakisebb mélységig (hozzávető-
legesen 60 cm mélységig) kell ezt elhelyezni, mivela híľk<}zlés, elektromoshá'|őzativezeté-
kek fél méter mélyen húzódnak a felszín alatt. Ezęk kiépítése plusz kĺlltséggel jáľnak.
AznhęÍő gödrök kialakítása minden esetben kézi kitermeléssel sziikséges végezti, valamint
közműfelügyeletet kell biztosítani. Az ađatszo|gáItatásoktól eltérően kozmuvezetékek kerül-
hetnek elő, melyek az előre tervezett fa ültetését megakadályozhatja.

A Somogyĺ Béla út:
A paľos oldalra javasolt a fasor telepítése. A fak teljes egészében a parkolósávba keľĹilne ki-
alakitásra,EzáLta| új kiemelt szegé|yt kellépíteni. A fa helyének I,20*I,20 m helyet kell biz-
tosítani, melynek a felszín kialakítására több megoldás lehetséges:

1. faveremľács: ez minden esetben további költséget jelent. (A tewező ad becsült źrď1án-

Iatot a faveremľács kialakításáľa)

2. szórt kavics: l-2 éven beltil a kavics a felület pótlása nélkül elstillyed, így fölďsaľ fe-
lület képződik.
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Minden esetben javasolt a karó hasznźiataa gépjármiivek és a rongálók elleni védelem miatt.
(3 lábú karó)
A parkolóhelyek megsziĺnésével jĺĺľnak a faültetések.Ezek optimális kialakításaľa javaslatot
készít atervezó, egy munkakozi artyag szá||ításával,

A Riikk Sziláľd utcában a kialakítás lchctősógc lgyaÍIa4 mint a Somogyi Béla utcában csak
afźk a másik oldalra keľiilnek.

A Tľeffoľt utca:
A páros oldalra kerülne a fasor az onkoľmźnyzatí javaslat szerint. Atervező felhívta a fi-
gyelmet, hogy a Maľiott száIIő előtt buszvźnakoző hely van, melynek rovására lehetne afźkat
elültetni. (Eĺ nem érdemes kivitelezni.) Az iskola előtt jelenleg is van paľkolás tlgy, miĺt az
utca teljes hosszában'
Altaláno ssá gban az ö sszes faültetésre vonatkozóan :

o A közmű védőberendezések elhelyezése miden esetben szfüséges' csakúgy mint az ül-
tető gĺldör kézi kialakítása

o A parkolósávban való fa ültető gödľök kialakítása esetén aziĄ járdaszegélyek építése
miatt víńőcsfü jĺihetnek létľe, mivel az utak kozéprőI lejtenek a padka felé, ahol a
víznye|őaknákon kęresztli| távozik a víz a csatoľnába. Ezek megszakítása ęsetén két
ültetett fa k<jzött vińőcsźů< képződhetnek.

o A főkertész általjavasolt díszköľtę van telepítve a Palotanegyedben mindenhol. A ter-
vező szĺ.ľint jő vá|asnás. Vaľosttĺľő alombozata (oszlopos korona), töľzse, gyokérzete
megfelelő a belvaľosi szfü utcákbarlva|ő telepítésre.

o A Főkęrtész felhívta a figyelmet aÍta, hogy új fák ültetése esetén a minimum torzsát-
mérőnek a keľületi rendelet a|apján 8 cm-esnek kell lennie. Felmerült a lehetősége ket-
toszor iskolazott fa ültetésének, mert a fźlk az ültetést ekkor jobban viselik, eredmé-
nyesebben |ehet végezni a telepítést.

o Az optimális paľkoló szám kialakítása és a legtöbb fa elültetésére kell tĺjľekedni. A
tewezo erre készit egy javaslatot. Az alábbi szempontok mindegyikét egyenlően kell
kezelni:

o a legkevesebb parkolő szźrrl csökkenés sztikséges. Két fa között egész szźtmtt
paĺkolóhelyeket kell létrehozni.

o A fak ültetési tźxoIságát befolyásolhatja a tlzoltóság, mivel jellemzően kö-
zépmagas épületek vannak, igy 2 te|epítendő fa között 15 m távolságot kell taľ-
tani. A legoptimálisabb megoldás a (I2 m) 18 m két fa távolsága, így 3 paľko-
lóhelyenként kerĹil ültetésre 1 db fa.

o Azilj kiemelt szegé|y telepítése miatt a tervezó meg:lizsgálja milyen engedély-
ľe van sztikség.

o A fahelyek kialakításéń a paľkolókon kívül aházak fővezeték're való bekötései,
valamint a kapubehajtók is szabáLyozzák.

Mindezek figyelembe vétele mellett kellene a legtöbb fát eltiltetni, melyre atewező 2013.
januar 13-18-i hétre vállal.
Atervező véleménye szerint, az onkormźnyzatihatározatbaĺmegfogalmazott59 fát,a4ut-
cźlbaĺ maximálisan az a|ábbi faültetést lehet végľehajtaru, a fent említett paľkolóhely kialakĹ
tást nem figyelve. Bizonyos esetekbęn akozmu szo|gźitatők véleménye és a helyszíni gödöľ
kialakítása uttln ez a szám csĺjkkenhet

X 1082 Budapest, Baross u. 63-67. @ 459-2100
www jozsefvaros.hu
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utca 28712012. (Vm. 29.) sz.
Képviselő-testtilet dĺintése
alapján az ulteteĺdo fź/r^

szttma

Atervező által javasolt a
közművektől elhelyezhető
maximális fahelyek száma

Atewező a megbeszélésen elhangzottak a|apjanváIIalja a kozbenső teľvanyag kialakítását,
mely alapjĺín az onkoľmźnyzatdöntęni tud a továbbtervezésről.

Budapest, z}I3.januar 1 3.

Üdvözlęttel:

Feľnezelyi Gergely DLA
mb. főépítész
igyosztźiyvezeto
sk.

A jegyzőkönyvet készitette: Annus Viktor

X 1082 Budapest, Baross u.63-67. @ 459-2100
wwwjozsefuaros.hu



3. számrĺ melléklet

Yezetői iisszefoglaló

mely készült a Palotanegyedben 59 đb fa ültetésének tervezésetárgyéban

Képviselő-testület af87/f0I2 (VIII.29.) szělműhatározatźtban úgy döntött, hogy
1. a Palotanegyedben új fasorokat telepít az előterjesztés melléklete szerinti közterÍileteken oly

módon, hogy a fźlkbeszerzését, telepítését és azok gondozźsát, fenntartását a Józsefuárosi
Városüzemeltetési Szolgálat bonyolítja le.

2. ahatfuozat 1. pontja szerinti feladatok e||átásźłra összesen bruttó 3.670.940,- Ft-ot biztosít,
melynek fedezetéül az önkormányzat 11107-01 cím Miĺködési cél és általános tartalék - Al-
polgáľmesterek saját keretei _ e|oirányzatát jelöli meg.

A MOBILTERV 2000 Kft egy közbenső döntés előkészítő anyagot szál|ított le.

Előzmények:
a testületi dtjntés melléklete szerint 59 db fa Ĺiltetésére és azok gondozására biĺosítottfedezetet. Az
59 fa helyére javaslatot tettek 4 utcźtban.
Atervezo első lépésben a kĺjzműveket mérte fel, teljes közműgenplánt és javaslatot készítettek a

fahelyekre.

A tervezés eredménye:
Az a|ábbi szempontokat kellett ťlgyelembe venni:

o Közművektől való védőtávolságok betartása (házak bekötéseitő|, és az utcával párhuzamo-
san futó vezetékektől.)

. elégséges kĺjzlekedési iĺrszelvények biztosítź,sa Qárdu útfelület)

. a parkolósávba ültetett fasor esetén a legminimálisabb parkolóhely csökkenés

o atuzo|tósági szabványok betaľtása

o a lęglĺibb elhelyezhető fa.

. fahelyek védelme ültető gödrök kialakítása

Mindezek a ián atervezo az a|źtbbi faiiltetéseket

utca 287/2012. (VIII.
29.) sz. Képviselő-
testĹilet döntése
a|apjźn az Ĺiltetęn-
dő fák szétma

rcomirrd BAillmf t ---ltrt --_l
Ekks'tlá.d;lm['1 _--_l., _--_1

re.sres*=_.lm
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A közmű védőtávolságok kötelező Zm.ro| 1 méteľľe való csökkentése érdekébęn az ültető gödör
kialakításakoľ vaslemezeket kell beépíteni 2 o|da|t párhuzamosan aZ iĺ irźnyénal. Ez tĺjbblet költ-
séget jelent a korábbi KT döntés kĺiltségvetéshez képest.
A fák így a järda szintjébe kerülnek' Az ültető gödrök védelme és esĺétikai megfontolások alapján
3 lehetőség merült fel:

l. a jfudaszegé|y szintjétől további 20-30 cm-es kiemelt ültető gödör kiépítése, zĺjldfeliilettel.
Ez esetben plusz költség a támfal építése és a nagyobb Ĺiltető gödĺir kialakítása, valamint
közlekedésbiĺonsági veszélyeket jelent mivel a parkolósávban keriilnek ezek kialakításra

2. faveremrács elhelyezése
Mindegyik esetben plusz költségek meľĹilnek fel.
A coule kavics szőrása is felmeriilt azonban ęzhamar I-2 évęn belül elsüllyed, folyamatos utánpót-
lása szükséges' különben Ítjldel boľított terület marad. (Nem alteľnatíva)

osszefoglalva a dĺintés a|apján e|óirényzott ültetni kívánt fźtk száma csĺikken. Egységes fasoľok
jtihetnek létľe.
A fahelyek felszíni védelmének kialakítása miatt költség nĺivekedés állhat elő:
Atervező a mellékelt tervezői kiiltségvetést, mely a mellékletben megtalá|ható.
A .IVSZ is készített költségvetést, mely alapján lett meghatározvz a fedezet.

A 2 költségvetést tisszeírva az alábbi változat készüIt: (a JvSZ-szel még nincs leegyeztetve)

l. Atervező és a JVSZ (KT döntés 1. sz. melléklete) tllta|készitett költségvetések a|apjźn az
alábbi költségbecslés alakul ki csak a faültetés anyagköltségét tekintve:

bontás:
módosított nyomvonal szegély építése, ľészben a bontott szegély
any agáĺak fe|haszná|ás ával.
gégecső beépítés
termőňld
marhatrágya
3 db 6*250-es hegyezett cölöp:
közmiĺ v édő|emez beépítése
osszesen (anyagköltségek)

2. Ezek'hęzjön a fa, melyre a tervezoi álláspont szerint a 2*
JVSZ 40.000-,- még atervezo 24.000.. Ft-tal kalkulált.

6.000,-

12.000,-
5.000,-
3.800,-

660,-
4.200,-

.1llB:_

faiskolazott típus is megfelelő. A

3. A fahelyek védelmére az a|źhbi plusz költségek meľtilnek fel:
faveremrács (tervezői átraján|at alapján) 52.000,-
kiemelt ĺiltető gödör (becsi'ilve, meľt nem érkezett rá költség kalkuláció, továbbá a fent megnevezett
miĺszaki, engedélyezési és forgalomtechnikai aggá|yok mellett) 30.000,-
A kettő kozÍj|az egyik szükséges.
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4. Ezen felül számitandő a JYSZ szél|ítési ftjldkitermelés, öntözési és egyéb költségei melyre a
KT döntésben az 59 fáľa vonatkozóan az a|ábbijavaslatokat tették:

daľuzás 150.000,-
öntĺjzés (beiszapolás + heti 2 a|ka|om öntözés, 3 hónapon át) 50.000,-
iiltętés miattbęnzin költség 10.000.-

Ez tisszesen ha a faveľemráccsal számolunk:

1. ültetéshez szĺikséges anyagköltség(34 ta esetén) I.416.440,-

2. flík (40.000 ,- Ft-tal kalkulálva) 1.360.000,-

3. faveremrács 1.768.000,-

4. Jvszmunkadíj 210.000,-
osszEsBľ 4.754.440.-

Budapest, 2013. január 16.

készítette: Annus Viktor

Udvözlettel:

Femezelyi Gergely DLA
mb. főépítész
ugyosztá|yvezeto
sk.





4. szálmű melléklet





5. számú melléklet





6. számrĺ melléklet
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