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ELOTERJESZTES
A Varosuzemeltetesi Bizottsag 2021. november 17-i iilesere

Targy: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas elbiralasara a Budapest VIII. keru
let Szentkiralyi utca 4. szam elotti jardaburkolat atepitesehez

Eloterjeszto: Borbas Gabriella ugyosztalyvezetd
Keszitette: Urban Istvan kozutkezelo ugyintezd
A napirendet nyilvanos ulesenkell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszeru szavazattobbseg szukseges
Melleklet: 1. Tulajdonosi kerelem.

2. C-C metszet. ..

Tisztelt Varosuzemeltetesi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A West Center Kft. (1133 Budapest, Gogol u. 15.) megbizasabol Gubijev Zoltan tulajdonosi es 
kozutkezeldi hozzajarulast kert a Szentkiralyi utca 4. szam elotti jardaszakasz burkolat cserejehez. 
Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest VIII. kerulet Szentki- 
raly utca (36522 hrsz.) jardaburkolatat. A kerelmekhez benyujtott dokumentacio az ontott aszfalt 
jardaburkolat granit burkolatra torteno cserejenek palyaszerkezet! kialakitasat tartalmazza. A csere 
20x20cm-es kozepsziirke granitburkolatra tortenne a kapubejaratnal 8cm jardaszakaszon, ahol nines 
gepjarmu ki- es behajtas, 4 cm vastagsagura. A tervdokumentacio alapjan a tulajdonosi- es kozutke- 
zeloi hozzajarulas nem adhato ki.
Elbzetesen Budapest VIII. kerulet Szentkiralyi utca paros oldalan kabelcseret vegeznek, mely jarda 
aszfalt bontast igenyelt. A tervek szerinti beruhazas soran a kabel csere utan, a Budapest VIII. keru
let Szentkiralyi u. 4. szam elott levo szakaszon a jardaburkolat csereje valdsulna meg, melynek 
koltseget a West Center Kft. (1133 Budapest, Gogol u. 15.) biztositja. Az ingatlan elotti jarda asz
falt helyett 20x20cm-es kozepsziirke granitburkolatot kapna, a burkolat alatti alapreteg es veddreteg 
megepitesevel. A beruhazas soran az adott szakaszon kiemelt szegely csere nem tbrtenik.

A kerelemben leirt jarda palyaszerkezet nem felel meg a muszaki kovetelmenyeknek. Az ingatlan 
elott a parkoldsav felig a jardan van kijeldlve, igy a jarda burkolatot is gepjarmu terhelesre kell me- 
retezni. A gepjarmuforgalomhoz szukseges jarda palyaszerkezet muszakilag elfogadhato kialakitas 
szerint:

-8 cm vtg. granit burkolat 20x20 cm

- 3 cm vtg. NZ 2/5 bazaltagyazat ragasztoval (pl. Murexin)

- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap

- 20 cm vtg. fagyalld homokos kavics veddreteg Trg 96%

Tulajdonosi javaslat, a komyezo utcakhoz illeszkedo bazaltsziirke Semmelrock la Linia terko bur
kolat alkalmazasa, az alabbi palyaszerkezettel:
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- 8 cm vtg. Semmelrock la Liniaterko burkolat

- 3 cm vtg. NZO/2 agyazat .

— 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap (kapubchajtdnal 20 cm vtg.)

- 20 cm vtg. fagyalld homokos kavics vedoreteg (Trg 96%)

A jardaepites soran a foldmu eloirt tomorsege a veddretegen Trg>96% es teherbirasa E2>68 
MN/m2 . A mert ertekeket a muszaki atadas-atvetel soran akkreditalt labor altal kiallitott jegyzo- 
konyvvel kell igazolni. Az elbontott aszfaltburkolat eleit az uj jardaszakasz hatarain egyenesre kell 
vagni es bitumenes hezagkitoltessel kell a meglevo aszfalt burkolatot az uj burkolathoz csatlakoz- 
tatni.

II. A beterjesztes indoka
Az eldterjesztes 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 gyakorlasardl szdld 66/2012. (XII.13.) onkormanyzati rendelet 17. 
§ (1) bekezdes e) pontjan, valamint a Kepviselo-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 Varosiizemeltetesi Bizottsaganak a 

. ./2O21.(XL17.) szamu hatarozata
tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas elbiralasarol a Budapest VIII. keriilet Szentkiralyi 

utca 4. szam elotti jardaburkolat atepitesehez

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy nem jarul hozza a tervezett modon torteno .Szentki- 
raly utca 4. szam elotti jarda szakasz burkolat cserejehez.

A kerelmezo a West Center Kft. (1133 Budapest, Gogol lit 15.)

A jarda az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest VIH. keriilet Szentkiralyi utca 
(36522 hrsz.) teriileten van.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 2021. novcmber 24.

A dontes vegrehajtasat yegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly Keriiletgazdalkpdasi 
Iroda /

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

Budapest, 2021. november 09.

Borbas Gabriella 
iigyosztalyvezeto
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West Center Kft
1133 Budapest, Gogol u. 15.

Tel.: 06-1-270-2923 Fax: 06-1-4504 898
Budapest Fovdros VIII. kerillet Ikt.sz.:
Jdzsefv&osi OnkormanyzatPolgannesteriHivatal Ugy’mt.: Toth Jozsef II,
Gazdalkoddsi Ugyosztdly, Keruletgazdalkodasi Iroda TeL
Urban Istvan tigyintd^d rdszere’

Targy: Budapest VIII. ker, Szentkiralyi u, 4. szam alatti ingatlan elotti jardaszakasz burkolat 
csere

Tisztelt Urban hr!

Budapest VIII. ker. Szentkiralyi u. 4. szdm alatti ingatlan eldtti jdrdaszakasznal kerjiik a 
jelenlegi jdrdafelbontas miatti burkolatcserere vonatkozo kdrelmunk Budapest Fdvaros VIII. 
kerillet Jozsefvdrosi Onkormanyzat PolgSrmesteri Hivatal Gazdalkodasi UgyosztMy, 
Keruletgazdalkodasi Iroda resz&ola hozzajarul&sat akbvetkezbk miatt.

- A Bp. Vin. ker. Szentkiralyi u. 4. sz^n alatti ingatlap tulajdonosa a West centerKft..
- Az ingatlanra vonatkozdan a hasznalalbayeteli engedely a Budapest Fovaros 
Kormanyhivatala IzpitesUgyi ds OiOksdgvhdelmi foosztdly rdszerdl 2021.08.164n kiadasra 
kerult.
- A jelenleg a Szentkiralyi utcdban kabelcseret vdgeznek a pdros szamu ingatlanok oldalan a 
jard^ban.
- A bontas elotti ontblt aszfalt burkolatot az ingatlan elbtt a West Center Kft sajat kbhsegen 
szeretnd 20x20 cm-es kozepsziirke granitburkolati'a cserelni. A kapubehajtdnal 8 cm-es, a 
jardaszakaszon, ahol nines gdpjarmu ki es behajtas, 4 cm-es vastagsagu anyaggal.
- Az Ingatlan eldtti ertekndvelb beruh^zds teljes kbltseget West Center kft magaxa vallalja. Az 
Onkormdnyzattal szemben nines erre vonatkozd pdnzdgyi kovetdese.
- Csatoljuk az ingatlanra vonatkozo tdajdoni lapot ds a jarda illetve kapubehajtdra vonatkozo 
nnntakeresztszelvdnyeket is. .

Budapest, 2021.08,31.

Tiszielettel
41

West Center Kft.




