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2. Helyszinrajz

Tisztelt Varosuzemeltetesi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A FOTAV Zrt. megbizasabdl a Gazlang Kft tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulast kert a DN 
250-DN 400 strategiai tavhdvezetek epitesehez kapcsolodd kisnyomasu gazvezetekek kivaltasahoz 
a Szazados uton.
A gazvezetek kivaltas erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Szazados ut 
(38860: hrsz.) es Strobl Alajos utca (38875.: hrsz.) utburkolatat. A beruhazas a Liget D22 elneveze- 
su projekt reszekent valosul meg, a korabban tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulassal rendelkezo 
tavhdvezetek epitessel osszefuggoen. A kerelmekhez benyujtott 399/202l.tervszamu tervdokumen- 
tacio a gazvezetekbontas es epites muszaki terveit tartalmazza. A gazvezetek kivaltasokravonatko- 
zd kulonleges muszaki eloirasok az alabbiak:
A Szazados ut 2. szam elott meglevo vezetekszakaszt el kell bontani, az utburkolat alatt nem iize- 
melo vezetekszakasz nem maradhat. A burkolat helyreallitast a tavhdvezetek munkaarkanak szele- 
tol az ut szegelyig el kell vegezni teljes palyaszerkezettel.
A Szoreny utcai csomopontnal a meglevo, megszunb vezetekszakaszt a tavhdvezetek epitessel egy 
idoben el kell bontani, az utburkolat alatt nem uzemelo vezetekszakasz nem maradhat. Tekintettel 
ana, hogy a tavho vezetekek es az azokkal parhuzamosan epitett gazvezetekszakasz a Szazados ut 
burkolatat kozel teljes szekessegben erintik, ezert a munkaarkok teljes palyaszerkezettel tortenb 
helyreallitasat kovetoen a Szazados ut - Szoreny utca csomdpontjaban a gazvezetek epites hossza- 
ban, teljes utszelessegben a kopdreteg cserejet el kell vegezni 4 cm melysegu marast kovetoen 4 cm 
vastag AC 11 kopo (F) koporeteg teritesevel. A Strobl Alajos utcai csomopontnal meglevo, meg- 
szuno vezetekszakaszt a tavhdvezetek epitessel egy idoben el kell bontani, az utburkolat alatt nem 
uzemelo vezetekszakasz nem maradhat. A gazvezetek munkaarka felett teljes palyaszerkezetet kell 
epiteni.
A vezetekfektetest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a foldmu reteges vissza- 
epitesevel, epitesevel es tomoritesevel kell vegezni, de legfeljebb 25 cm-es reteg vastagsagokban. 
A foldmu eloirt tomorsege a vedoretegen Trg>96% es teherbirasa E2>68 MN/m2.
A inert ertekeket a muszaki atadas-atvetel soranjegyzokonyvvel kell igazolni.
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A bontassal erintett utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani,
- 4 cm AC-11 kopo (F) aszfaltbeton koporeteg
- 7 cm AC-16 alap (F) aszfaltbeton kotoreteg
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 20 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg (mas anyaggal nem helyettesitheto)
Az elbontott burkolat eleit egyenesre kell vagni es bitumenes hezagkitoltessel kell a megievo 
aszfalt burkolatot az uj aszfalt burkolathoz csatlakoztatni ugy, hogy az epitett aszfalt retegek 
lepcsozetesen, min. 20-20 cm atlapolassal csatlakozzanak a megievo aszfalt retegekhez.

II. A beterjesztes indoka
Az eloterjesztes targyaban a dontes meghozatala a Tisztelt Bizottsag hataskore.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A kozteruleti kivitelezes meginditasahoz sziikseges a tulajdonos Onkormanyzat hozzajarulasa.

A dontesnek Onkormanyzatunkat erinto penziigyi hatasa nines.

IV. Jogszabalyi kornyezet
A Varosuzemeltetesi 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 Mtikodesi 
Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) onkormanyzati rendelet 7. melleklet 5.1.1. pontjan alapul.
Fentiek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

Hat ar ozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete Varosuzemeltetesi Bizottsaganak a 
.. ./2O21.(XI. 17.) szamu hatarozata

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasa, Budapest VIII. keriilet, Szazados lit 
(Strobl Alajos utca-Kerepesi utkozott) gazvezetek kivaltas cpitesehez

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat a FOTAV 
Zrt. megbizasabol a Gazlang Kft. altal keszitett (tervszam: DN 250-DN 400) strategiai tavhovezetek 
epitesehez kapcsolodo kisnyomasu gazvezetekek kivaltasahoz. A munkalatokhoz torteno hozzajaru
las a Szazados ut erintett kozteriileti reszen, az alabbi feltetelekkel es kikotesekkel valosulhat 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 kozteriiletek munkalatokkal erin
tett teriiletere terjed ki:

• Szazados ut (38860: hrsz.)
' • Strobl Alajos utca (hrsz.: 38875)

c. az epittetonek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a vonatkozo 
rendelet (19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet) szerinti mellekletek csatolasaval eldzetesen 
meg kell kemi, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani,

d. a burkolatok helyreallitasa I. osztalyu mindsegben valosuljon meg, a megfelelo 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 szabvanyoknak meg- 
felelben, ; :

e. kbtelezi a beruhazot/kivitelezbt a bontasi helyek megfelelb helyreallitasara, melyre a beru- 
hazo/kivitelezb 5 ev garanciat vallal:

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

: sithetd)

• a bontassal erintett aszfalt jarda burkolatat az alabbi retegrenddel kell helyrealHtani, 
szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:

? - 3 cm vtg. MA-8 erdesitett bntbtt 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- 

sithetd)
f. be kell tartani a fak vedelmerol szolo MSZ 12042 szabvany elbirasait, a fak kbzeleben foko- 

zott bvatossaggal, a szabvany elofrasainak maximalis betartasa es szakfelugyelet mellett le
het kizarolag a foldmunkat vegezni,

g. az arkok kbzvetlen komyezeteben (2 meter a nyilt aroktol) a fakat haromretegu torzsvede- 
lemmel kell ellatni. A tbrzset rugalmas, energiaelnyeld reteggel ellatott, legalabb 2 meter 
magas deszkazattal kell kbriil venni. A vedelemre szolgalo deszkazatot a fa seriilese nelkiil 
kell rogziteni, es nem szabad kozvetlenul a gyokemyakra rahelyezni,

h. a vezetekek lefektetesekor a vezeteket lehetbleg a gyokerzet melysege ala kell telepiteni. Az 
arkok kiasasa soran a gyokerek seruleset meg kell akadalyozni. Amennyiben a gyokerek 
megis seriilnek, a seruleseket fasebeszeti modszerekkel kezelni kell. Arok asasa soran a 2 
cm-nel nagyobb atmeroju gybkeret nem szabad elvagni. A legfeljebb 2 cm atmeroju gyoke- 
reket metszessel vagjuk le, a vagasi felulet legyen sima es egyenes. Metszes utan a metszesi 
feluletet nbvekedest serkentb anyaggal kell kezelni,

i. az epitesi tevekenyseg soran a feltart gybkereket a kiszaradastol es a fagyastdl takarassal, 
valamint a takard anyag nedvesen tartasaval vedeni kell,

j. a gybkerzetben kialakitott arok feltbitesere hasznalt anyagoknak tartosan biztositaniuk kell a 
legateresztest, valamint tapanyagban gazdagnak kell lenniiik, hogy a seriilt gyokerek regene- 
ralddhassanak. A gyokerzet karosodasanak merteketbl fuggben sziikseg lehet a korona meg- 
felelb merteku metszesere is,

k. jelen kivitelezes eseteben javallott a fakra favedelmi tervet kesziteni, de amennyiben a val- 
lalkozo nyilatkozik a szabvany maradektalan betartasardl, es a munka megkezdese elbtt el- 
vegzi a sziikseges tbrzsvedelmet, el lehet ettbl tekinteni,

1. a munkalatokat megelbzben a lakossagot tajekoztatni kell. A burkolatok felfesteset a kivite
lezes utan a helyreallitas soran ujra fel kell festeni, a szabvanyoknak megfelelben,

m. A munkavedelmi elbirasok alapjan a gyalogosforgalmat a kivitelezes soran meg kell tiltani, 
az elbirt biztonsagi tavolsagok nem betarthatoak,

n. a bontassal erintett zbldteriilet helyreallitasakor a zbldteriilet reszet kepezb, karosodott (ki- 
termelt, szennyezbdbtt, illetve elszallitott) termbtalaj potlasat - I. osztalyu termbfbld vissza- 
tbltesevel — kell elvegezni,



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

Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezd szervek, szakhatosagok eloirasainak maradekta- 
lan betartasaval, a dontes napjatol szamitott1 evigervenyes.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. november 20.
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly Keriiletgazdalkodasi 
Iroda A

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

Budapest, 2021. november 5.

Borbas Gabriella 
tigyosztalyvezeto

Keszitette: < 
Leirta: 1
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