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Eldterjesztd: Gazdalkodasi Ugyosztaly . . I "^7
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■ ELOTERJESZTES
A Varosuzemeltetesi Bizottsag 2021. november 17-i ulesere

Targy: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara Semmelweis Klinikak 
metroallomas felujitasanal elektromos szekreny bontas elvegzesere.

Eloterjeszto: Borbas Gabriella iigyosztalyvezeto
Keszitette: dr. Nemeth Miklos Kcriilelgazdalkodasi Irodavezeto
A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszeru szavazattobbseg szukseges
Melleklet: 1. Kerelem.

2. Helyszinrajz.

Tisztelt Varosuzemeltetesi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese:
A BKV Zrt. tulajdonosi- es kozutkezeloi hozzajarulast kert az onkormanyzati tulajdonu Budapest 
VIII. keriilet 36181/6 hrsz. ingatlant erinto 2 db hasznalaton kivuli elektromos szekreny bontasahoz. 
Az elektromos szekrenyek es azok bekotokabelei erintik az Onkormanyzat tulajdonaban es kezele- 
seben levo 36181/6 helyrajzi szamu kozteruletet es annak jardaburkolatat. A kerelmekhez benyuj- 
tott fotodokumentacio es leiras alapjan az elektromos szekrenyek korabban mar lekapcsolasra keriil- 
tek, hasznalaton kiviiliek, de errol tovabbi informacionk nincsen, igy nem tudjuk megallapitani, 
hogy a korabbi berlemen yeket ellato elektromos csatlakozasokra tovabbra is szukseg van-e. 
Amennyiben a szekrenyek elbonthatoak, ugy a szekrenyekbe erkezo elektromos bekoto kabeleket 
bontani szukseges. Ezek nyomvonala a rendelkezesre allo kozmii terkepeken nines jelolve, de az 
elektromos szekrenyek komyezeteben aszfalt jardaburkolat talalhato. Ha a kabelek bontasa jarda- 
burkolatot is erint, akkor a jarda palyaszerkezetenek helyreallitasa szukseges a munkaarkok helyen.
A helyreallitast a munkaarok helyen a foldmu reteges visszaepitesevel es tomoritesevel kell vegez- 
ni, legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban.
A foldmu eloirt tbmorsege a veddretegen Trg>95% es teherbirasa E2>68 MN/m2
A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani,szerkezeti retegenkent 

20-20 cm atlapolassal:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett ontott aszfalt
- 10 cm vtg. Cl2/15 sovanybeton utalap
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Trg 95% (mas anyaggal nem helyettesithetd)
Az elbontott burkolat eleit egyenesre kell vagni es bitumenes hezagkitoltessel kell a meglevo aszfalt 
burkolatot az uj aszfalt burkolathoz csatlakoztatni.
A fentiek alapjan a tulajdonosi- es kozutkezeloi hozzajarulas a leirt feltetelekkel kiadhato.
II. A beterjesztes indoka
Az eloterjesztes targyaban a dontes meghozatala a Tisztelt Bizottsag hataskdre.
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III. A dbntes celja, penziigyi hatasa
A kozteriileti kivitelezes meginditasahoz szukseges a tulajdonos Onkormanyzat hozzajarulasa.
A dontesnek Onkormanyzatunkat erinto penzugyi hatasa nines.
IV. Jogszabalyi kbrnyezet
A Varosuzemeltetesi Bizottsag hataskore a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a 
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarbl szolo 66/2012. (XII.13.) onkormanyzati rendelet 17.
§ (1) bekezdes e) pontjan, valamint a Kepviselb-testiilet es Szervei Szervezeti es Mukodesi 
Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) onkormanyzati rendelet 7. melleklet 5.1.1. pontjan alapul.

Fentiek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete Varosuzemeltetesi Bizottsaganak a 
.. ./202L(XI.17.) szamu hatarozata

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasa, tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas 
megadasara Semmelweis Klinikak metroallomas felujitasanal elektromos szekreny bontasi 

munkalatok elvegzesere

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dbnt, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat az bn- 
kormanyzati tulajdonu Budapest, VIII. keriilet 36181/6 hrsz. ingatlant erinto 2 db hasznalaton kivuli 
elektromos szekreny bontasahoz.
A munkalatokhoz torteno hozzajarulas Budapest, VIII. keriilet 36181/6 hrsz alatt meglevo erintett 
kozteriileti reszen, az alabbi feltetelekkel es kikbtesekkel valosulhat meg:

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

b. a tulajdonosi hozzajarulas a Budapest VIII. keriilet, alabbi kbzteruletek munkalatokkal erin
tett teriiletere terjedki:

• Budapest, VIII. keriilet 36181/6 hrsz alatti teriilet.

A helyreallitast a munkaarok helyen a fbldmu reteges visszaepitesevel es tomdritesevel kell 
vegezni, legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban.
A fbldmu elbirt tbmbrsege a vedbretegen Trg>95% es teherbirasa E2>68 MN/m2
A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, szerkezeti re- 
tegenkent 20-20 cm atlapolassal:

- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett bntbtt aszfalt
- 10 cm vtg. C12/15 sovanybeton utalap
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedbreteg Trg 95% (mas anyaggal nem helyette- 
sithetb)

Az elbontott burkolat eleit egyenesre kell vagni es bitumenes hezagkitbltessel kell a megle- 
vb aszfalt burkolatot az uj aszfalt burkolathoz csatlakoztatni

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



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

Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatosagok eloirasainak 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 eseten javaslata a kozzetetel modjara 
nem indokolt hirdetotablan honlapon

Budapest, 2021. november 5.

Borbas Gabriella 
ugyosztalyvezetb

Keszitette: Gazdalkodasi Ugyosztaly Keruletgazdalkodasi Iroda
LeIrTA: DR NEMETH MIKLOS CU- -- -----
Penzugyi FEDEZETET igenyel / NEM igenyel, igazolas:
JogiKontroll:

ELLENORIZTE:

JOVAHAGYTA

d^ VdkOS; SZILVIA . 
ALJ^iYzqj .

TORVENYESSEGI ELLENORZES

TOSCSILLA
jegyz

CAMARA-BERECZKI FERENC MlKLOS ~
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-Budapest! Kdzleked&l ZdrtkbrOen M0k6d£ R&zvdnytdrsasdg 
Metr6 Felgjft&l Projekt Igazgatdsig

Chn: 1D72 Budapest, Mkdal 1^42.1 Levdtelm: 1980 Budapest 8. Ph 11
KBzponti e-mail dm: Uct_M08ipblw.hu I E-mail: radnaytiffbkv.hu

Budapest Fdvdros VIII. kerUlet 
JdzseMrosI dnkormdnyzat 
Polgdrmesterl Hivataf 
1082 Budapest Baross u. 63-67.

Plkd Andrds 
polgdrmester

Ikttttadm: 0308/1-MA;/2020/0308

OgYtnt&td: Nagy Szabolcs

Telefon; .

Kelt-. 202X.okt6berll.

Mdteklet:

HN. szim:

Ogylntd^!__

Tdrgy: Budapest! M3 metrdvonal rekonstrukcidJ4hoz tartozd kdzdpsd (Nagyv^rad tdr - Lehel 
tdr kazotti) vonalszakasz dllomdsai felujitdsi munkdlnak klvltelezdse ds kiegdszltd tervezdse - 
Semmelwelss Kllrdkdk dllomds feliyiUsI munkdl

Tiszteh Poig^ rmester Ori

A BKV Metr6feldjitdsl Projekt Igazgatdsdg beruhdzdsi feladatal kOzOtt szerepel - az M3 
metrdvonal Infrastruktura rekonstrukcld projekten belt!! - a Semmelwels Klinlkdk 
metrddllomdsfelszfni dpUletdnekfelujftdsa.
Az dllomds dpQlete mellett, Onkormdnyzati terUleten (hrsz: 36181/6) tal&hatd 2 db 
elektromos szekrdny, amelyek a fogyasztdl tartozds miatt lekapcsoldsra kerilltek a hdldzatrdl. 
A beruhdzds keretdben szllksdges a szekr^nyek elbontdsa, mivel azok Jelenlegi helyukdn 
akaddlyozzdk a felujltdsi munkdlatokat.

A szekrdnyek elbontdsdhoz - egyeztetve a szolgdltatd ELMO Hdldzatl Kft-vel - szuksdges az 
dnkormdnyzat tulajdonosl hozzdjdruldsa Is, amely szerlnt a vlllamosenergla elldtdst meg lehet 
szUntetni, az elektromos szekrdnyeket el lehet bontanl.

Ezuton kerndm T. Polgarmester Urat, hogy a szoban forgd szekrdnyek elbontdsdhoz szQksdges 
tulajdonosl hozzdjdruldst kiadni szfveskedjen.

Budapest, 2021. oktdber 11.

Tisztelettel:

Radnay Tibor
projektigazgatd

Major-Mardthy Judit 
projektlgazgatd mOszakl helyettes

Dr. Horvath Anita 
projektlrinyftd jogtan^csos

PollkTamds
projektvezetd At

Uct_M08ipblw.hu
radnaytiffbkv.hu



