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I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 17-23. szám alatti, jelenleg beépítetlen ingatlanon 
társasház (138 lakásos) épül. 
A beruházó Cordia Ingatlanbefektetési Alap (adószám: 18122882; 1082 Budapest, Futó u. 43-
45.) a vízellátás közmű építés terveinek elkészítésével, a kivitelezés előkészítésével a H-L 
Mérnök Kft-t (cégjegyzékszám: 01-09-900743; székhely: 1048 Budapest, Homoktövis u. 
119.) bízta meg. 
A benyújtott tervek alapján a H-L Mérnök Kft. kéri a vízbekötés kivitelezéséhez a Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
tulajdonosi hozzájárulását (1. számú melléklet). 

Meghatározásra került a használati és a tűzoltáshoz szükséges vízigény, amely alapján a Fővá-
rosi Vízművek Zrt. elvi nyilatkozatában a létesítmény vízellátásához 1 db NA 80 mm méretű 
bekötést engedélyezett, a Bacsó Béla utcában jelenleg üzemelő NA 150 Öv törzshálózatról. 

Az NA80 KPE (PE100, SDR11 P 16) csőből bekötés -6,0 m utcai szakaszból, a járda alatti 
területre kerülő házi főelzáró beépítésből áll, és a telken belül, a pinceszinten kiépítésre kerülő 
vízmérőig történő beállásig készül. A bekötés a 15. számú ingatlan telekhatárától 34,5 m tá-
volságban kerül kiépítésre. A bontási munkák az ingatlan előtti aszfalt burkolatú járdát, és 
aszfalt burkolatú úttestet érintik (2. számú melléklet). 

A Bacsó Béla utca érintett szakasza zsákutca, az útpálya ingatlannal szemközti oldalán párhu-
zamos parkolásra kijelölt sáv húzódik. Ezen parkolósáv alatt halad a gerincvezeték, melyről a 
vízbekötést végzik. A bekötés kivitelezését nyílt munkaárokban tervezik, melyet két ütemben, 
fél-fél útpályás bontás mellet végeznek. A jóváhagyott forgalomtechnikai terv szerint így a 
forgalom 2,9 m széles sávon folyamatosan biztosítható (3. számú melléklet). 

A kérelemben és a dokumentációban részletezett Bacsó Béla utca (hrsz: 34842/2) az Önkor-
mányzat tulajdonában áll, így a vízbekötés építés közterületi munkáihoz szükséges a tulajdo-
nos Önkormányzat hozzájárulása. 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

Vízbekötés: 



II. A beterjesztés indoka 
Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre. 

III. A döntés célja, pénzügyi hatása 
Az engedélyezéshez, illetve a közterületi kivitelezések megindításához szükséges a tulajdonos 
Önkormányzat hozzájárulása. 
A tulajdonosi döntésnek Önkormányzatot érintő pénzügyi hatása nincs. 

IV. Jogszabályi környezet 
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefvárosi 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. 
(XII. 13.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés e) pontján alapul. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a 
H-L Mérnök Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-900743; székhely: 1048 Budapest, Homoktövis u. 
119.) kérelmére, a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 17-23. szám alatti ingatlan vízbe-
kötés kiépítésének közterületi munkáihoz, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel: 

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

b. a tulajdonosi hozzájárulás a Bacsó Béla utca (hrsz: 34842/2) út és járdaszakaszá-
ra teijed ki, 

c. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) 
hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti 
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgár-
mesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell 
kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, 

d. kötelezi a kivitelezőt a Bacsó Béla utcai járda- és útszakaszon a bontási helyek 
(és járda szegélykő) megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a be-
ruházó és kivitelező közösen 5 év garanciát vállal, 

• a bontással érintett Bacsó Béla utca útpálya burkolatát az alábbi rétegrenddel 
kell helyreállítani szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással: 

- 4 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (legalább 4,0 m 
hosszúságban) 

- 7 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg 
- 20 cm vtg. C8/10-32-F1 stabilizált útalap 
- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal 

nem helyettesíthető) 

• a bontással érintett Bacsó Béla utca járda burkolatát az alábbi rétegrenddel 
kell helyreállítani szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással: 

- 3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött sétányaszfalt 
- 15 cm vtg. C8/10-32-F1 stabilizált útalap 
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal 

nem helyettesíthető) 

Határozati javaslat 
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• jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 
előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig ér-
vényes. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. november 06. 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára 
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon 

Budapest, 2017. október 27. 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 
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Tárgy: 1084 Budapest VIILkeriilet Bacsó Béla utca 17-23. vízbekötés létesítés 

Tisztelt Uram ! 

A tárgyi munkákhoz a mellékelt tervek alapján tulajdonosi hozzájárulásukat kiadni 
szíveskedjenek. 

melléklet: 1 példány közmű helyszínrajz 
1 példány jóváhagyott forgalomtechnikai terv 

Budapest, 2017. október 25. 

Köszönettel: 

Hajdúi László 
ügyvezető 

www.h-l.hu 
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