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Tisztelt Varosuzemeltetesi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

GVF 2000 kft. (2030 Erd, Csalogany utca 54.) 21_182 szamu tervei alapjan tulajdonosi es kozutke- 
zeloi hozzajarulas kiadasat kertek az uj ivdviz bekoto vezetek letesitesere es meglevo egyideju bon- 
tasara,valamint a meglevo szennyviz vezetek hely£n uj kialakitasara. Az epites erinti az Onkor
manyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest, VIII. Vajdahunyad utca ut es jardaburkolatat. 
A kerelmekhez benyujtott tervdokumentacio uj viz es szennyviz csatoma bekotesenek, valamint a 
meglevo vizbekotes megszuntetesenek muszaki terveit tartalmazza

A Vajdahunyad utca 12. szamu ingatlanhoz uj NA80PE vizvezetek letesul a meglevo NA2525PE 
vizvezetek megszuntetesevel, valamint uj D315 KGPVC szennyvizcsatorna bekotes epul ki. Az 
epuletben egy meglevo csapadekcsatoma csatlakozasanak lefalazasat tervezik. A tervek alapjan a 
tulajdonosi- es kozutkezeldi hozzajarulas kiadhato az alabbi kikbtesekkel:
A tervek szerinti beruhazas soran Budapest VIII. kerulet Vajdahunyad utca 12. szam alatt meglevo 
jarda aszfalt, hozza tartozo szegely es az utburkolat egyresze elbontasra keriil. Munkavegzes uj viz 
es szennyviz csatoma bekotese, valamint meglevo vizbekotes megszuntetese utan munkateriilet 
helyreallitasa sziikseges. Az epites es bontas idejere a gepjarmuforgalmat es a jardan a gyalogosfor- 
galmat is biztositani kell, a jardan provizdrium alkalmazasaval. A munkavegzest kovetoen a mun- 
kaarok /ha van munkaarok, pl. vezetekepitesnel/ helyen a burkolat helyreallitast a foldmu reteges 
visszaepitesevel es tomoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban.
A foldmu eldirt tomorsege a vedbretegen Trg>96% es teherbirasa E2>68 MN/m2.
A mert ertekeket a muszaki atadas-atvetel soran jegyzbkonyvvel kell igazolni.
A bontassal erintett utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, szerkezeti retegen- 
kent 20-20 cm atlapolassal:

- 4 cm AC-11 kopo (F) aszfaltbeton koporeteg
- 7 cm AC-16 alap (F) aszfaltbeton kbtoreteg
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
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- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 20 cm vtg. fagyallo homokos kavics veddreteg (mas anyaggal nem helyettesithetd).

A bontassal erintett jarda burk.olatot az alabbi retegrenddei kell helyreallitani, szerkezeti retegenkent 
20-20 cm atlapolassal:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett ontott aszfalt,
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap,
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics veddreteg Trg 96% (mas anyaggal nem helyettesithetd.) 
A bontassal erintett utszegelyt a meglevovel, azonos szegelyelemekkel kell helyreallitani.
Az utszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket oldalrol. Az elbontott aszfaltburko- 
lat eleit egyenesre kell vagni es bitumenes hezagkitoltessel kell a meglevo aszfalt burkolatot az uj 
aszfalt burkolathoz csatlakoztatni ugy, hogy az epitett aszfalt retegek lepcsozetesen, min. 20-20 cm 
atlapolassal csatlakozzanak a meglevo aszfalt retegekhez. A jarda es utburkolat alatt felhagyott viz- 
vezetek szakasz nem maradhat, a megszund bekotovezeteket a szerelvenyeivel egyutt el kell bonta- 
ni. A helyreallitas muszaki atadas-atvetelere a kozutkezeldt meg kell hivni.
II. A beterjesztes indoka
Az eloterjesztes targyaban a dontes meghozatala a Tisztelt Bizottsag hataskore.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A kozteruleti kivitelezes meginditasahoz szukseges a tulajdonos Onkormanyzat hozzajarulasa.
A dontesnek Onkormanyzatunkat erinto penziigyi hatasa nines.
IV. Jogszabalyi kornyezet
A Varosiizemeltetesi Bizottsag hataskore a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a 
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII.13.) onkormanyzati rendelet 17. 
§ (1) bekezdes e) pontjan, valamint a Kepviselo-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi 
Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) onkormanyzati rendelet 7. melleklet 5.1.1. pontjan alapul.

Fentiek alapjankerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

Hatarozati javaslat

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak a..../2021.(XI.17.) szamu hatarozata

Tulajdonosi es kbzutkezeloi hozzajarulas megadasa, a Budapest VIII. kerulet Vajdahunyad 
utca 12. uj viz es szennyviz csatorna bekoto vezetek letesitesenek, valamint meglevo vizbekb- 
tes megsziintetesehez.

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat GVF 
2000 kft. (2030 Erd, Csalogany utca 54.) 21_182 szamu tervei alapjan az uj ivoviz bekoto vezetek 
letesitesere es meglevo egyideju bontasara,valamint a meglevo szennyviz vezetek helyen uj kialaki- 

?tasara.
A munkalatokhoz torteno hozzajarulas Budapest VIII. kerulet Vajdahunyad utca 12. szam alatt 
meglevo erintett kozteriileti reszen, az alabbi feltetelekkel es kikotesekkel valosulhat meg:

a. jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazot (epittetot) nem mentesiti az epiteshez szukseges 
egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese alol,
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b. a tulajdonosi hozzajarulas a Budapest VIII. kerulet, alabbi kozteruletek munkalatokkal erin
tett teriiletere terjed ki:

• Budapest VIII. kerulet Vajdahunyad utca 12. szam alatti teriilet.
c. az epittetonek (kivitelezdnek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a vonatkozo 

rendelet (19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet) szerinti mellekletek csatolasaval elozetesen 
meg kell kemi, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani,

d. a burkolatok helyreallitasa I. osztalyu minosegben valdsuljon meg, amegfeleld retegrenddel. 
Amennyiben a bontas soran a burkolat seriil, a torott darabokat cserelni kell. A burkolatok 
felfesteset a kivitelezes utan a helyreallitas soran ujra fel kell festeni, a szabvanyoknakmeg- 
feleloen,

e. kotelezi a beruhazot/kivitelezot a bontasi helyek megfelelo helyreallitasara, melyre a beru- 
hazo/kivitelezd 5 ev garanciat vallal:

• a bontassal erintett aszfalt utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyrealh'tani, 
szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:
- 4 cm vtg. AC11 jelu hengerelt aszfaltbeton koporeteg
- 7 cm vtg. AC 11 jelu hengerelt aszfaltbeton kotoreteg .
- 20 cm vtg. C8/10-32/F stabilizalt utalap
- 20 cm vtg. fagyallo homokos kavics agyazat Try 95% (mas anyaggal nem helyette- 

; sitheto)

• a bontassal erintett aszfalt jarda burkolatat az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, 
szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:
- 3 cm vtg. MA-8 erdesitett ontott aszfalt koporeteg

■ 15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizalt utalap (jarmuterheies 20 cm)
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics agyazat Try 95% (mas anyaggal nem helyette- 

sitheto)
f. be kell tartani a fak vedelmerol szdlo MSZ 12042 szabvany eloirasait, a fak kbzeleben foko- 

zott ovatossaggal, a szabvany eloirasainak maximalis betartasa es szakfelugyelet mellett le- 
het kizarolag a foldmunkat vegezni,

g. a munkalatokat megelozoen a lakossagot tajekoztatni kell. A burkolatok felfesteset a kivite
lezes utan a helyreallitas soran ujra fel kell festeni, a szabvanyoknak megfeleloen,

h. a bontassal erintett zoldteriilet helyreallitasakor a zoldteriilet reszet kepezo, karosodott (ki- 
termelt, szennyezodott, illetve elszallitott) termdtalaj potlasat -1, osztalyu termofold vissza- 
tdltesevel - kell elvegezni,

i. az engedelyes koteles a munkak (helyreallitas) elkeszulterol a kdzteriilet tulajdonosat iras- 
ban ertesiteni,

j. jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatosagok eloirasainak ma- 
radektalan betartasaval, a dontes napjatdl szamitott 1 evig ervenyes.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021.11.20. . : ■
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly Keriiletgazdalkodasi 
Iroda
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A lakossag szeles koret erinto dontesek eseten javaslata a kozzetetel modjara 
nemindokolt hirdetotablan honlapon

Budapest, 2021. november 5.

Borbas Gabriella 
ugyosztaly vezetd

Keszitette: Gazdalkodasi Ugyosztaly Keruletgazdalkodasi Iroda
LeIrTA: DR NEMETH MIKLOS th—'
PENZUGYI FEDEZETET IGENYEL / NEM IGENYEL, IGAZOLAS: 
JogiKontroll:

EL^EN^RIZj'TE:

dr.yc 
Aljeg

Torvenyessegi ellenorzes Jovahagyta:

dr. SajUos Csilla
JEGYZ

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Varosuzemeltetesi Bizottsag elnoke
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