
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletcnck 
Varosuzemeltetesi Bizottsaga

Eloterjeszto: Gazdalkodasi Ugyoszlaly r
sz. napirend

: A ELOTERJESZTES
A Varosuzemeltetesi Bizottsag 2021. november 17-i ulesere

Targy: Javaslat tulajdonosi es koziitkezeloi hozzajarulas megadasara, Budapest VIII. kerulet 
Kiss Jozsef utcai gazvezetek epiteshez.

Eloterjeszto: Borbas Gabriella iigyosztalyvezelo
Keszftette: Urban Istvan kbzutkezelo ugyintezo
A napirendet nyilvanos ulesen kell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszeru szavazattobbseg sziikseges
Melleklet: 1. Kerelem

2. Helyszinrajz

Tisztelt Varosuzemeltetesi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Az MVM Foldgazhalozati Kft. (Budapest II. Janos Pal papa ter 20.) megbizasabol a Dinamika Kft. 
(Budapest Szuglo u. 176.) tulajdonosi- es koziitkezeloi hozzajarulast kert dn 200 PE kisnyomasu 
gazvezetek letesitesehez.(l. szamu melleklet)

Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest VIII. keriilt Kiss Jo
zsef utca (34638/2 hrsz) (Rakoczi lit -Bezeredj utca kozott szakasz) lit- es jardaburkolatat. A kerel- 
mekhez benyujtott tervdokumentacio Budapest VIII. keriilt Kiss Jozsef utca Rakoczi ut-Bezeredj 
utca kozotti szakaszan uj dn 200 PE kisnyomasu gazvezetek fektetesenek es DN 200 acel gazveze
tek megsziintetesenek 116 fm. (amibol kiemelendo 17 fm.) valamint az erintett acel anyagu vezete- 
kek telekhatarig/epuletig PE anyagura kivaltasanak mtiszaki terveit tartalmazza. A tervek alapjan a 
tulajdonosi- es koziitkezeloi hozzajarulas kiadhato.(2. szamii melleklet)

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

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 Varosuzemeltetesi Bizottsag hataskore a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a 
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII. 13.) onkonnanyzati rendelet 17. 
§ (1) bekezdes e) pontjan, valamint a Kepviselo-testulet es Szervei Szervezeti es Miikodesi 
Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) onkonnanyzati rendelet 7. melleklet 5.1.1. pontjan alapul.

Fentiek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

tRKEZETT
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Hatarozati javaslat

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak a.... ./2O21.(XI. 17.) szamu hatarozata

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasa a Budapest VIII. keriilet, 
Kiss Jozsef utcai gazvezetek epiteshez

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy
tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja az MVM Fogaz Foldgazhalozati Kft. (Budapest II. 
Janos Pal papa ter 20.) megbizasabol a Dinamika Kft. (Budapest Szuglo u. 176.) dn 200 PE kis- 
nyomasu gazvezetek letesitesehez.
Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest VIII. kerult Kiss Jo
zsef utca (34638/2 hrsz) (Rakoczi ut -Bezeredi utcakozott szakasz) ut- es jardaburkolatat.
A kerelmekhez benyujtott tervdokumentacio Budapest VIII. kerult Kiss Jozsef utca Rakoczi ut- 
Bezeredi utca kozotti szakaszan uj dn 200 PE kisnyomasu gazvezetek fektetesenek es DN 200 acel 
gazvezetek megszuntetesenek 116 fm. (amibol kiemelendo 17 fm.) valamint az erintett acel anyagu 
vezetekek telekhatarig/epuletig PE anyagura kivaltasanak muszaki terveit tartalmazza. A tervek 
alapjan a tulajdonosi-es kozutkezeloi hozzajarulas kiadhato.
A gazvezetek kivaltasokra vonatkozo kulonleges muszaki eloirasok:
A tervek szerinti beruhazas soran a Budapest Kiss Jozsef utca Rakoczi ut - Bezeredi utca kozotti 
szakaszan meglevo, megszund vezetekszakaszt el kell bontani, az utburkolat alatt nem uzemelb ve- 
zetekszakasz nem maradhat. A burkolat helyreallitasat az uttengelytol az ut szegelyig a teljes kopo- 
reteg marasaval es ujraaszfaltozasaval el kell vegezni es a gazvezetek munkaarka felett teljes palya- 
szerkezetet kell epiteni.
Az epites es bontas idejere a gepjarmuforgalmat es ajardan a gyalogos forgalmat biztositani kell.
A munka vegzest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a foldmu reteges visszaepi- 
tesevel es tomoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban. A foldmu eloirt to- 
morsege a vedoretegen Trg>96% es teherbirasa E2>68 MN/m2 . A mert ertekeket a muszaki at- 
adas-atvetel soran jegyzokbnywel kell igazolni.

• A bontassal erintett utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, szerkezeti rete- 
genkent 20-20 cm atlapolassal:
- 4 cm AC-11 kopo (F) aszfaltbeton koporeteg
- 7 cm AC-16 koto (F) aszfaltbeton kotoreteg
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap ;
- 20 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg (mas anyaggal nem helyettesitheto)
A terv szerinti 20 cm sovanybeton utalap alkalmazasa eseten a kotdreteget ketszer 6 cm vastagsag- 
ban kell teriteni.

• A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, szerkezeti retegen- 
kent 20-20 cm atlapolassal:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett ontottaszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Trg 96% (mas anyaggal nem helyettesitheto)



• A bontassal erintett utszegelyt a meglevdvel azonos szegelyelemekkel kell helyreallitani. Az ut
szegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket oldalrol.

• Az utburkolati jeieket a koporeteg teriteset kovetoen ujra kell festeni az eredeti forgalomtechnikai 
jelzesekkel. A burkolati jelek festese a forgalomtechnikai kezelo Budapest Kozut Zrt. eldirasai sze- 
rint tortenhet. Az elbontott aszfaltburkolat eleit egyenesre kell vagni es bitumenes hezagszalaggal 
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 helyreallitas muszaki atadas-atvetelere a kozutkezelot es a forgalomtechnikai kezelot meg kell 
hivni.
Feltetelek es kikotesek:

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 VIH. keriilet, alabbi kdzteruletek munkalatokkal erin
tett teruletere teijed ki:

• Kiss Jozsef ut (hrsz.: 34638/2) ( Rakoczi ut- Bezeredi utca kozotti szakasz)
c. az epittetonek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a mellekelt 

nyomtatvany adattartalmanak megfelelden a sziikseges mellekletek csatolasaval elozetesen 
meg kell kemi, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani,

d. a burkolatok helyreallitasa I. osztalyu mindsegben valosuljon meg, a megfeleld 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- 
feleloen,

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

f. az engedelyes koteles a munkak (helyreallitas) elkeszulterbl a kozteriilet tulajdonosat iras- 
ban ertesiteni,

Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezd szervek, szakhatdsagok eldirasainak mara- 
dektalan betartasaval, a dontes napjatdl szamitott 1 evig ervenyes.

Felelds: polgarmester
Hataridb: 2021. november24.
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly Keruletgazdalkodasi 
Iroda

A lakossag szeles koret erinto dbntesek eseten javaslata a kdzzetetel mddjara 
nemindokolt hirdetotablan honlapon

Budapest, 2021. november 05.

Borbas Gabriella 
ugyosztalyvezetd



KeszItette: Gazdalkodasi UgyosztalyKeruletgazdalkodasiJroda
Leirta: Urban Istvan kozutkezeloOgyintezo •K-'
Penzugyi fedezetet igenyel/nem igenyel/igazolas:
JogiKontroll:^^^ 

ellenorizte:

dr y Vpko^SziLViA 
Aljegyzo

Beterjesztesre alkalmas Jovahagyta:

JEGYZ

Camara-Bereczki Ferenc Miklos 4 M
Varosuzemeltetesi Bizottsag elnoke
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