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Tisztelt Varosuzemeltetesi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Az Iringber Kft. (1097 Budapest, Kulsb Mester ut 21.) megbizasabol Takacs Csaba tervezd VZ- 
TEL 20-0770 elkeszftette a Budapest VIII. kerulet Tolnai Lajos utca 26. (hrsz. 34961) 22 lakasos 
tarsashaz vizbekotesi tervet. Tervszam:TCSVSZ-054/21. A tervek alapjan az Eviaponthu Kft. tulaj
donosi- es kozutkezeldi hozzajarulast kert a vizbekotes letesitesehez. Az epites erinti az Onkor- 
manyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest VIII. Tolnai Lajos utca (34954 hrsz.) ut- es 
jardaburkolatat.
A kerelmekhez benyujtott tervdokumentacio a Budapest VIII. Tolnai Lajos utca 26. sz. epiilet uj 
DN 90 KPE csb bekotesenek, meglevo utcai gerinc vezetekrbl torteno leagazasat tartalmazza. A 
tervek alapjan a tulajdonosi-es kozutkezeldi hozzajarulas kiadhato.

A vizvezetek epitesere vonatkozd kulbnleges muszaki eloirasok:
A tervezett vezetek KPE csobbl keszul DN 90 csbvekbol. A tervek szerinti beruhazas soran Buda
pest VIII. kerulet Tolnai Lajos utca 26. szam elott meglevo jarda aszfalt, a hozza tartozo szegely es 
az utburkolat egy resze elbontasra keriil. Az epites es bontas idejere a gepjarmuforgalmat es a jar- 
dan a gyalogosforgalmat biztositani kell a vizvezetek epitesre igenybevett kbzteruleteket is tartal- 
mazd, forgalomtechnikai kezelb altal jovahagyott ideiglenes forgalomtechnikai terv szerint. A viz- 
bekotes letesitese utan a munkateriilet helyreallitasa szukseges.

A munkavegzest kovetben a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a fbldmu reteges visszaepi- 
tesevel es tdmoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban. A fbldmu elofrt td- 
mbrsege a vedbretegen Trg>96% es teherbirasa E2>68 MN/m2 . A mert ertekeket a muszaki at- 
adas-atvetel soran jegyzbkbnyvvel kell igazolni.
• A bontassal erintett utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, szerkezeti re- 
tegenkent 20-20 cm atlapolassal:
- 4 cm AC-11 kopb (F) aszfaltbeton kopbreteg
- 7 cm AC-16 alap (F) aszfaltbeton kbtbreteg
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 20 cm vtg. fagyalld homokos kavics vedoreteg (mas anyaggal nem helyettesithetb)
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• A bontassal erintett jar da burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, szerkezeti rete- 
genkent 20-20 cm atlapolassal: A tarsashaz epites kivitelezesi munkai soran megseriiltjardaburko- 
latot a tarsashaz utcai homlokzata elott teljes szelessegben kell helyreallitani.
- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett dntbtt aszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 15 cm vtg. fagyalld homokos kavics vedoreteg Trg 95% (mas anyaggal nem helyettesithetd)

• A bontassal erintett utszegelyt a meglevo vel azonos szegelyelemekkel kell helyreallitani. Az 
utszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket oldalrol. Az elbontott aszfaltburkolat 
eleit egyenesre kell vagni es bitumenes hezagkitoltessel kell a meglevo aszfalt burkolatot az uj asz
falt burkolathoz csatlakoztatni ugy, hogy az epitett aszfalt retegek lepcsozetesen, min. 20-20 cm at
lapolassal csatlakozzanak a meglevo aszfalt retegekhez.
A munkavegzes megkezdesenek feltetele a forgalomtechnikai kezelo es a kozmukezelok ervenyes 
hozzajarulasa, valamint a kozutkezelo munkakezdesi hozzajarulasa. A helyreallitas muszaki atadas- 
atvetelere a kozutkezelot meg kell hivni.
IL A beterjesztes indoka
Az eloteijesztes targyaban a dontes meghozatala a Tisztelt Bizottsag hataskdre.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A kdzteriileti kivitelezes meginditasahoz szukseges a tulajdonos Onkormanyzat hozzajarulasa.
A dontesnek Onkormanyzatunkat erinto penziigyi hatasa nines.
IV. Jogszabalyi kornyezet
A Varosuzemeltetesi Bizottsag hataskdre a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonardl es a 
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo 66/2012. (XIL13.) onkormanyzati rendelet 17. 
§ (1) bekezdes e) pontjan, valamint a Kepviseld-testulet 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 Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosuzemeltetesi Bizottsaganak a..../2021.(XI.17.) szamu hatarozata

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasa, a Budapest VIII. keriilet Tolnai Lajos 
utca 26. viz bekoto vezetek letesitesehez

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja a 
Takacs Csaba VZ-TEL 20-0770 tervezd, TCSVSZ-054/21 szamu tervei alapjan a vizbekdtd vezetek 
epitesehez.
A munkalatokhoz torteno hozzajarulas Budapest VIII. keriilet Tolnai Lajos utca 26. szam alatti in-, 
gatlan vizbekotes az alabbi feltetelekkel es kikdtesekkel valdsulhat meg:

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

b. a tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas a Budapest VIII. keriilet, alabbi kozteruletek 
munkalatokkal erintett teriiletere terjed ki:

• Budapest VIII. keriilet Tolnai Lajos utca 26. (hrsz. 34954) ;



c. az epittetbnek (kivitelezbnek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast, a mellekelt 
nyomtatvany adattartalma szerint a szukseges mellekletek csatolasaval elbzetesen meg kell 
kemi, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani,

d. a burkolatok helyreallitasa I. osztalyu mindsegben valbsuljon meg, a megfeleld retegrenddel. 
Amennyiben a bontas soran a burkolat serul, a torott darabokat cserelni kell. A burkolatok 
felfesteset a kivitelezes utan a helyreallitas soran ujra fel kell festeni, a szabvanyoknak meg- 
felelden,

e. kotelezi a beruhazot/kivitelezdt a bontasi helyek megfelelo helyreallitasara, melyre a beru- 
hazo/kivitelezo 5 ev garanciat vallal.
A vizvezetek epitesere vonatkozo kulbnleges muszaki eldirasok:

A tervezett vezetek KPE csobol keszul DN 90 csdvekbbl. A tervek szerinti beruhazas soran Buda
pest VIII. keriilet Tolnai Lajos u. 26. szam elbtt meglevo jarda aszfalt, a hozza tartozo szegely es az 
utburkolat egy resze elbontasra kerul. Az epites es bontas idejere a gepjarmuforgalmat es a jardan a 
gyalogosforgalmat biztositani kell a vfzvezetek bontasra es epitesre igenybevett kozteruleteket is 
tartalmazd, forgalomtechnikai kezeld altal jovahagyott ideiglenes forgalomtechnikai terv szerint. A 
meglevo vfzvezetek levagasa es uj vfzbekdtes letesitese utan a munkaterulet helyreallitasa szukse- 
ges.
A munkavegzest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a foldmu reteges visszaepi- 
tesevel es tomoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban. A foldmu elbirt td- 
morsege a vedoretegen Trg>96% es teherbirasa E2>68 MN/m2 .A mert ertekeket a muszaki at- 
adas-atvetel soran jegyzbkbnyvvel kell igazolni.
• A bontassal erintett utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, szerkezeti re- 
tegenkent 20-20 cm atlapolassal:
- 4 cm AC-11 kopo (F) aszfaltbeton kopdreteg
- 7 cm AC-16 alap (F) aszfaltbeton kotbreteg
~ 20 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 20 cm vtg. fagyallb homokos kavics vedbreteg (mas anyaggal nem helyettesfthetb)
• A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallftani, szerkezeti rete- 
genkent 20-20 cm atlapolassal: A tarsashaz epites kivitelezesi munkai soran megserult jardaburko- 
latot a tarsashaz utcai homlokzata elbtt teljes szelessegben kell helyreallftani.

- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett bntdtt aszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedbreteg Trg 95% (mas anyaggal nem helyettesfthetb) 
• A bontassal erintett utszegelyt a meglevbvel azonos szegelyelemekkel kell helyreallftani. Az 
utszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket oldalrol. Az elbontott aszfaltburkolat 
eleit egyenesre kell vagni es bitumenes hezagkitdltessel kell a meglevo aszfalt burkolatot az uj asz
falt burkolathoz csatlakoztatni ugy, hogy az epftett aszfalt retegek lepcsbzetesen, min. 20-20 cm at
lapolassal csatlakozzanak a meglevo aszfalt retegekhez.
A munkavegzes megkezdesenek feltetele a forgalomtechnikai kezelb es a kozmukezelbk ervenyes 
hozzajarulasa, valamint a kdzutkezelb munkakezdesi hozzajarulasa. A helyreallitas muszaki atadas- 
atvetelere a kbzutkezelbt meg kell hivni.

A munkavegzes megkezdesenek feltetele a forgalomtechnikai kezelb es a kozmukezelbk er
venyes hozzajarulasa, valamint a kdzutkezelb munkakezdesi hozzajarulasa. A helyreallitas 
muszaki atadas-atvetelere a kbzutkezelbt meg kell hivni.

f. az engedelyes kbteles a munkak (helyreallitas) elkeszulterbl a kbzterulet tulajdonosat fras- 
ban ertesiteni,



Jeien tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas csak az engedelyezd szervek, szakhatosagok eld-., 
irasainakmaradektalan betartasaval, a dontes napjatol szamftott 1 evig ervenyes.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. november 24.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly Keriiletgazdalkodasi 
Iroda ?

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

Budapest, 2021. november 9.

Borbas Gabriella 
ugyosztalyvezetd

Keszitet 
Leirta: 
Penzugyi 
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Torveny

dr. Saitos 
jegyzo

re: Gazdalkodasi Ugyosztaly Keruletgazdalkodasi Iroda
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Csilla Camara-BereczkiFerenc Miklos
Varosuzemeltetesi Bizottsag elnoke
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