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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4, 
ELŐ TERJESZTÉS 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  július 15-ei ülésére 

Tárgy:Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására,  Budapest  VIII. kerület, Víg utca 
12-16.  számú ingatlan vízbekötés kiépítéséhez 

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető 
Készítette: Szabó Endre ügyintéző 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
Melléklet: 
I. Kérelem 
2. Helyszínrajz 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Budapest  VIII. kerület, Víg utca  12-16.  szám alatt új társasház épül (építtető: Vígh Ház 
KR).  Az ingatlan rendelkezik vízbekötéssel,  de  a fogyasztási igény miatt szükséges új vízbe-
kötés kiépítése. 
A  Fővárosi Vízművek Zrt. elvi nyilatkozata alapján a létesítmény használati  es  a tűzoltáshoz 
szükséges vízellátására  1  db  NA 80  mm méretű bekötést engedélyezett a Bérkocsis utcában 
jelenleg üzemelő  NA 100  öv törzshálózatról, a meglévő vízbekötés egyidejű megszüntetésé-
vel. 

Az  építtető megbízásából  a  Galambos Péter egyéni vállalkozó tervező  (VZ-T  13-61729)  elké-
szítette az ingatlan új vízbekötésének, illetve  a  meglévő bekötés megszüntetésének tervét,  a 
benyújtott dokumentáció alapján kéri  a  közterületi kivitelezéshez  a Budapest  Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat  (a  továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi hozzájárulá-
sát  (1.  számú melléklet). 

Új vízbekötés:  

A  Bérkocsis utcai oldalon, az  24.  szám alatti ingatlanhatártól  5,5 in-re  vezetik  be  az  090  KPE 
(PN16) méretű és anyagú csőből készülő bekötést, mely  3,5  m hosszúságú közterületi sza-
kaszból áll, az ingatlanon belül kiépítésre kerülő vízmérőig  tart. 

Meglévő vízbekötés megszüntetése:  

Az  ingatlan jelenleg  1  db NA25 méretű bekötéssel rendelkezik.  A  vízbekötés megszüntetésé-
hez  a  gerincvezetéki leágazástól munkagödröt készítenek, majd  a  gerincvezetékről történő 
levágást követően  a  megszűnő bekötő vezetéket kiemelik  (2.  számú melléklet). 

A  vízbekötéshez, illetve  a  megszüntetéshez szükséges munkagödör készítés az aszfalt burko-
latú úttest és járda megbontásával jár.  Az 5,5  m széles egyirányú útpályán  a  munkagödrök 
elkorlátozása mellett  3,0  m biztosított  a  forgalom fenntartására,  a  parkolósáv  30  m hosszban 
történő igénybevételével. 

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály 
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A  kérelemben és a dokumentációban részletezett Bérkocsis utca (hrsz:  34864/4)  az 
Önkormányzat tulajdonában áll, így a vízbekötés közterületi munkáihoz szükséges a 
tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása. 

II. A  beterjesztés indoka 

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  kivitelezések közterületi megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat 
hozzájárulása. 

A  tulajdonosi döntésnek Önkormányzatunkat 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)  bekezdése) pontján alapul. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja az 
Galambos  Peter  tervező  (VZ-T  13-61729)  kérelmére,  a Budapest  VIII. kerület, Víg utca  12-
16.  szám alatti ingatlan terv szerinti új vízbekötés kiépítésének,  a  meglévő vízbekötés meg-
szüntetésének közterületi munkáihoz, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel: 

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

b. a  tulajdonosi hozzájárulás  a  Bérkocsis utca (hrsz:  34864/4)  érintett szakaszára terjed ki, 

c. a  beruházónak (építtetőnek)  a  közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájá-
rulást  a  vonatkozó rendelet  (19/1994. (V.31.)  KHVM rendelet) szerinti mellékletek csa-
tolásával  a Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgánnesteri Hivatal Hatósági 
Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat ma-
radéktalanul  be  kell tartani, 

d. kötelezi  a  kivitelezőt  a  Bérkocsis utcai bontási helyek megfelelő minőségben történő 
helyreállítására, melyre  a  kivitelező  5  év garanciát vállal: 

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

4 cm  vtg. AC1I jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (bontási helyeket 
összefüggően lefedő hosszúságban, az útpálya teljes szélességében) 

- 7 cm  vtg. ACI1 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 járda burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, 
szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 

3 cm  vtg.  MA-4  érdesített öntött aszfalt kopóréteg (az útpályán végzett ja-
vitas  hosszúságában, járda teljes szélességében) 

- 15 cm  vtg.  C8/10-32/F  stabilizált útalap 
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KÉszÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 

LEÍRTA: SZABÓ ENDRE 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL:  4--1M---1 
ELLENŐRIZTE: 

DR.  MÉSZÁR  ERIKA 

ALJEGYZŐ 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGY 

flá  7-4/  

DANADA-RIMÁN EDINA 

JEGYZŐ 

SOÓS ÖRGY 

A  VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS ZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

— 15 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 
helyettesíthető) 

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított  1  évig érvényes. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  július  15. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

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

Budapest, 2019.  július  12. 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 
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IK TATÁSRA tRKEZETT 

2019  JÚL  02, 

Megbízó és Engedélyes: VÍG-HÁZ Kft. 
1106 Budapest,  Jászberényi út  57 

H 

;c1Á700 - 

p 

1.  számú melléklet 

Budapest  VIII. kerület, Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
1082 Bp.  Baross utca  63-67. 

Tárgy: tulajdonosi nyilatkozat, 

Tisztelt Hivatal! 

Kérem az alábbi tervhez a tulajdonosi nyilatkozatot kiadni szíveskedjen. 

Terv tárgya:  Bp.  VIII. ker. Víg utca  12-16. 34811  hrsz. vízbekötés építése. 

Terv száma: 2019/víz e-közmű/19 

Tervező, engedélyeztető: 
Galambos  Peter,  VZ-TEL  13-61729 

Dunaharaszti, 2019.06.26. 

Tisztelettel: 
Galambos Péter sk. 

1  / L oldal. 
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2.  számú melléklet 

tervezett  munkagödör 
380*100*150  cm  / 

tervezett munkagödör 
380*100*150  cm  / Új fövízmérö 

5,5 11  ̀
meglévö bekötés levágása 

Tervszíni: 2019/víz e-közmii/  9 

Budapest,  VIII. Víg utca  12-16  Ihr 34811)  vízbekötés építés 

ENGEDÉLYES TERV 

2019.06.21. 

M = 1 : 125 

E-közmű helyszínrajz EHSZ 
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Víg ház  1<00 

Galambos Pét(--- VZ-T  13-12738 

1106 Budapest,  Jászberényi út  57. 

TEL: 06 30 700 8166 
g.peter@invitel  hu 



Meglévő jelzőtábla 

Kihelyezend6 jelzőtábla 

Piros sávot terelőtábla 

l=1 Munkaterület elkorlátozás 

Gyalogos provIzeirlum 

Szüngal Na4. 
lets.itm.enyWacrak 

75 talents tánash6z 
épités  alatt 

3455. 

Teniezeit NAPO vízmérőhely 
kialakítása a pincében 

.sutc» 
ßémcs' ß 

ta_e, 

D90 P16  PE100 KP 
• \ vízbekötés  3,5 in 

Vízbeköté helye  r 5311‘ 

2, 

lersok.lak balcede 

0 
tOE,  

Kihelyezés  72  órával a kbiltelezés előtt  
az időpont feltüntetésével 

(Atom: 
2019.  április 

3.  számú melléklet 

JELMAGYARÁZAT 

Munka megnevezése: 

Bp.  VIII. ker. Víg utca  12-16.  vízbekötése 
a Bérkocsis utca  22.  irányából 

Rajz megnevezése: 

Ideiglenes forgalomtechnikai terv 

Méterarány: 

1:500 

Tervező: 
Kovacs  Alajos 01-13545
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