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ELOTERJESZTES
A Varosuzemeltetesi Bizottsag 2021. november 17-i ulesere

Targy: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Szigony utca 
(Jazmin u. - Ulldi ut kozotti szakasz) utepitesenek elvegzesehez.

Eldterjesztd: Borbas Gabriella ugyosztalyvezeto
Keszitette: dr. Nemeth Miklos Keruletgazdalkodasi Irodavezeto
A napirendet nyilvanos ulesenkell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszeru szavazattobbseg szukseges
Melleklet: 1. Tulajdonosi kerelem.

2. Utepitesi kerelem.
3. Utepitesi helyszinrajz 1.
4. Utepitesi helyszinrajz 2.

Tisztelt Varosuzemeltetesi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A Kozlekedes Kft. a FUTUREAL PRIME PROPERTIES FOUR INGATLANFEJLESZTO RESZ- 
ALAP, mint beruhazo megbizasabol tulajdonosi-es kozutkezeloi hozzajarulast kert a Szigony utca- 
Jazmin Utca-Ulloi ut kozotti szakaszanak utepitesi engedelyezesi terveire. (tervszam: 5585).
Az utepitesi munka erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Szigony utca (36137, 
36199, 36180 hrsz.), Apathy Istvan utca (36182 hrsz.), Jazmin utca (36138 hrsz.), Tomo utca 
(36162/2 hrsz.) ut- es jardaburkolatat, valamint az Onkormanyzat tulajdonaban levo 36139/2, 
36204, 36205, 36206 hrsz. alatti ingatlanokat.
A kerelmekhez benyujtott engedelyezesi tervdokumentacio a Szigony utca ut es jardaburkolatanak 
atepitesi terveit es forgalomtechnikai kialakitasat mutatja be.
A tervek alapjan a Szigony utca jardaburkolatanak atepitesi terveit es forgalomtechnikai kialakitasat 
mutatja be.
A tervek alapjan a Szigony utcaban a parkolasi rend megvaltozik az ut szelessegenek es a jarda sze- 
lessegenek valtozasa miatt, valamint a Szigony utca Apathy Istvan utcai es Tomo utcai csomopont- 
janak palyaszintje a jarda burkolatszintjere emelkedik. A tervek alapjan a tulajdonosi es kozutkeze- 
lesi hozzajarulas kiadhatd. Az utepitesre vonatkozo kulonleges muszaki eloirasok:
A tervben foglalt kialakitast es palyaszerkezeti retegrendet az epites soran be kell tartani.
A burkolat csapadekviz elvezeteset a burkolat lejtesek figyelembevetelevel kell megtervezni, kuld- 
nos tekintettel a csatlakozo utcak vizelvezetesere es a kiemelt szintu csomopontokra. A tervezett 
csapadekviz elvezetesehez a Fovarosi Csatomazasi Muvek Zrt. hozzajarulasat be kell szerezni. 
Csak olyan kialakitas tervezhetd, amit az FCSM Zrt. iizemeltetesre atvesz.
A gyalogos atvezeteseknel a jardaban taktilis burkolat epitendd, a kijelolt gyalogos atkeloknel rave- 
zetokovel. A Szigony utcaban a ket jardaszintre emelt csomdpontban az eszak-deli iranyu fo gya
logos iranyok atkeleset, uj kijelolt gyalogos atkelohelyek fogjak biztositani.
A kiemelt szintu csomopontokra vezetd rampak kialakitasanal az e-UT 03.02.12 szamu utugyi mu
szaki eloirasokban foglaltakat kell figyelembe venni, a rampak hossza es lejtese a tervezesi sebes- 
seghez igazodjon.

gRKEZETT ,



A kapubehajtokban es tuzoltd felvonulasi teruleteken a jardaburkolatot gepjarmu kbzlekedesre is 
alkalmas, erdsitett palyaszerkezettel kell kialakitani.
A Kiserleti Orvostudomanyi Intezet Apathy Istvan utcahoz kozelebb eso kapubehajtojanak folya- 
matos uzemelteteset biztositani kell.
A Szigony utca - Apathy Istvan utca csomopontjanak eszakkeleti jardacsatlakozasanal es a Szigony 
utca - Tomo utca delkeleti jardacsatlakozasanal a lekerekito iv teljes hosszaban a szegely mellett 
veszelyes helyre figyelmezteto taktilis burkolatot kell alkalmazni.
Az utpalya terko burkolatat „A” kapcsolddasi osztalyu beton terko burkolattal, halszalka vagy ket- 
tos halszalkakotessel kell kialakitani.
IL A beterjesztes indoka
Az eloterjesztes targyaban a dontes meghozatala a Tisztelt Bizottsag hataskdre.
III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A kozteriileti kivitelezes meginditasahoz sziikseges a tulajdonos Onkormanyzat hozzajarulasa.
A dontesnek Onkormanyzatunkat erinto penziigyi hatasa nines.
IV. Jogszabalyi kornyezet
A Varosiizemeltetesi Bizottsag hataskdre a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a 
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII.13.) bnkormanyzati 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.
Fentiekalapjankerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

Hatarozati javaslat

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

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol, a Szigony utca (Jazmin u.-UHoi ut) 
kozotti szakasz) utepitesenek elvegzesehez

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat a Kbzle- 
kedes Kft. a FUTUREAL PRIME PROPERTIES FOUR INGATLANFEJLESZTO RESZALAP, 
mint beruhazo megbizasabol a Szigony utca-Jazmin Utca-Ulloi ut kozotti szakaszanak utepitesi en- 
gedelyezesi terveire. (tervszam: 5585. A munkalatokhoz torteno hozzajarulas Szigony utca-Jazmin 
Utca-Ulloi ut kozotti szakaszanak erintett kozteriileti reszen, az alabbi feltetelekkel es kikbtesekkel 
valdsulhat meg:

a. jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazot (epittetot) nem mentesiti az epiteshez sziikseges 
egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese alol,

b. a tulajdonosi hozzajarulas a Budapest VIII. keriilet, alabbi kozteruletek munkalatokkal erin
tett teriiletere terjed ki:

• Szigony utca (36137, 36199, 36180 hrsz.),
• Apathy Istvan utca (36182 hrsz.),
• Jazmin utca (36138 hrsz.),
• Tomo utca (36162/2 hrsz.).



c. az epittetonek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajamlast 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, a megfelelo retegrenddel. 
Amennyiben a bontas soran a burkolat semi, a tbrbtt darabokat cserelni kell. A burkolatok 
felfesteset a kivitelezes utan a helyreallitas soran ujra fel kell festeni, a szabvanyoknak meg- 
feleloen,

e. kotelezi a bemhazdt/kivitelezot a bontasi helyek megfelelo helyreallitasara, melyre a beru- 
hazo/kivitelezo 5 ev garanciat vallal:
• a bontassal erintett aszfalt utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, 

szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:
- 4 cm vtg. AC 11 jelu hengerelt aszfaltbeton koporeteg
- 7 cm vtg. AC11 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 (jarmuterheles 20 cm)
— 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics agyazat Try 95% (mas anyaggal nem helyette- 

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

zott ovatossaggal, a szabvany eldirasainak maximalis betartasa es szakfeliigyelet 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 megfelelden,

h. a bontassal erintett zbldteriilet helyreallitasakor a zoldterulet reszet kepezd, karosodott (ki- 
termelt, szennyezodott, illetve elszallitott) termotalaj potlasat ~ I. osztalyu termofold vissza- 
toltesevel - kell elvegezni,

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

Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatosagok eldirasainak maradekta- 
lan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021.november 20.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly Keruletgazdalkodasi 

:Iroda ■ /



A lakossag szeles koret erinto dontesek esetenjavaslata a kozzetetel modjara
nem indokolt hirdetotablan honlapon

Budapest, 2021. november 5

Borbas Gabriella 
ugyosztalyvezeto

Keszitette: Gazdalkodasi Ugyosztaly Keruletgazi^alkodasi Iroda 
LEIRTA: DR NEMETH MIKLOS ----- ’ ;

Penzugyi fedezetet IGENYEL / NEM igenyel, igazolas: /
Jogi Kontroll:

ELLEN1 RIZTE

dr. V<OROS SZILVIA 
GYZdN V :Aljegyzo

TORVENYESSEGI ELLENORZES Jovahagyta:

TOSCSILLA

JEGY

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Varosuzemeltetesi Bizottsag elnoke
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JOZSEFVAROS ONKORMANYZATA 
Gazdalkodasi Ugyosztaly

'1082 Budapest, Baross u. 59.

Budapest, 2021-06-10

Ikt.sz.:

Tervszam: 5585 

Ui.: Balogh Balazs 

Tel: 2352000/218

Targy: BUDAPEST, VIII. KERULET, SZIGONY UTCA KIJELOLT SZAKASZA
(JAZMIN UTCA ES AZ ULLOI UT KOZOTT)

UTEPITESI ES FORGALOMTECHNIKAI 
ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO

KOZLEKEDES MUNKARESZ

Tisztelt Hdlgyem / Uram!

Mellekelten megkuldjuk a targyi munka ut 

tervdokumentaciojat. A Budapest Kozut Zrt 

jovahagyta, mellekelve a hozzajarulas.

es forgalomtechnikai engedelyezesi 

Forgalomtechnikai Osztaly a teryet

Kerjuk a mellekelt dokumentacio alapjan 

megadasat.

tulajdonosi hozzajarulasuk szives

Udvozlettel:

Szego Janos 
igazgato

Melleklet: PDF



JOZSEFVAROS ONKORMANYZATA Budapest, 2021-06-10

Vagyongazdalkodasi es Uzemeltetesi Ugyosztaly ikt.sz.:

Tervszam: 5585

UL: Balogh Balazs

1082 Budapest, Baross u. 59. Tel: 2352000/218

Targy: BUDAPEST, VIII. KERULET, SZIGONY UTCA KIJELOLT SZAKASZA
(JAZMIN UTCA ES AZ ULLOI UT KOZOTT)

UTEPITESI ES FORGALOMTECHNIKAI 
ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO

KOZLEKEDES MUNKARESZ

Tisztelt kezelol .

Mellekelten megkuldjuk a targyi munka ut es forgalomtechnikai engedelyezesi 

tervdokumentaciojat. A Budapest Kozut Zrt. Forgalomtechnikai Osztaly a tervet 

jovahagyta, mellekelve a hozzajarulas.

Kerjuk a mellekelt dokumentacio alapjan a kozutkezeloi hozzajarulasukat 

sziveskedjenek megadni.

Udvozlettel:

Szego Janos 
igazgato

Melleklet: PDF
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