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ELOTERJESZTES
A Varosuzemeltetesi Bizottsag 2021. december 15-i iilesere

Targy: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Budapest VIII. 
keriilet Dioszegi Samuel utca 30. szam alatti ingatlan optikai vezetek ellatasahoz.

Eloterjeszto: Borbas Gabriella ugyosztalyvezeto
Keszftette: Urban Istvan kdzutkezelo tigyintezo
A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszeru szavazattobbseg szukseges
Melleklet: 1. szamu melleklet, kerelem

2. szamu melleklet, helyszinrajz

Tisztelt Varosuzemeltetesi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
A Nemzeti Kozszolgalati Egyetem (tovabbiakban: NKE) optikai kapcsolat szeretne 
megvalositani a Budapest VIII. keriilet Dioszegi utca 30 szam alatt epiilo diakszallas es az 
Egyetem Campus epulete kdzott. Az Egyetem teruleten meglevo belso tavkozlesi alepitmeny 
halozat halad, melybol lecsatlakozva valositja meg a leagazast a Diakszallas epuleteig.
Az UNIGAB Kft. megbizasabol a Loxton Kft. tervezokent tulajdonosi- es kozutkezeloi 
hozzajarulast kert a Dioszegi Samuel utca 30. diakszallas tavkozlesi ellatasahoz epitendo 
vedocso letesitesehez. (1. szamu melleklet)
Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Dioszegi Samuel utca 
(35903 hrsz.)ut- es jardaburkolatat.
A kerelmekhez benyujtott tervdokumentacio (2. szamu melleklet) a Kozszolgalati Egyetem 
36030/12 hrsz. ingatlanarol induld KPE110 vedocsd muszaki terveit tartalmazza. A vedocso a 
jarda es az ut alatt a Dioszegi Samuel utcat merdlegesen keresztezve eri el a 35997 hrsz. alatti 
ingatlanon megepiilt diakszallas epuletet. A tervek alapjan a tulajdonosi- es kozutkezeloi 
hozzajarulas feltetelekkel adhato ki.
A tavkozlesi halozat vedocsovenek epitesere vonatkozo kiilonleges muszaki eldirasok:
A KPE 110 vedocso fektetese soran a Dioszegi Samuel utca jardaburkolatanak, 

utszegelyenek es utburkolatanak bontasa tdrtenik. A bontashoz es epiteshez a Dioszegi 
Samuel utca fel-fel palyas lezarasa szukseges, ezert az epites kbzbeni forgalomtechnikai 
kialakitast meg kell tervezni es a terveket a forgalomtechnikai kezeld Budapest Kozut Zrt.- 
nek jova kell hagynia. A munkavegzes csak jovahagyott forgalomtechnikai terv alapjan 
tortenhet.
A tervezett vedocso kozmuvezetekeket keresztez, ezert a munkakezdes elott a kozmukezeloi 
hozzajarulasokat be kell szereznie Epittetonek az erintett kozmukezeloktol az e-kozmu 
rendszeren. A munkakezdesi hozzajarulas feltetele az ervenyes kozmukezeloi hozzajarulasok 
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igazolhato meglete. Az epites vegeztevel a kdzteriileten letesitett tavkdzlesi vezetek geodeziai 
bemereset el kell vegezni es a kozteriilet tulajdonosanak az adatokat at kell adni.
A munkavegzes zoldfeluletet erint, ezert az MSZ 12042 szabvany elbirasait be kell tartani, 
kulonos tekintettel a gyokerteriilet vedelmere. A munkagodor szelenek a fa torzsetol mert 
legkisebb tavolsaga a torzsatmero negyszerese, de legalabb 1,0 m lehet. A foldmunka soran 2 
cm-nel nagyobb atmeroju gyokeret elvagni tilos.
Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest VIII. kerulet 
Dioszegi Samuel utca (hrsz.35903) utburkolatat, jardaburkolatat es zoldfeluletet, igy a 
kozteriiletimunkakelvegzesehez sziikseges az Onkormanyzat hozzajarulasa.
II. A beterjesztes indoka
Az eloterjesztes targyaban a dontes meghozatala a Tisztelt Bizottsag hataskdre.
III. A dontes celja, penzugyi hatasa
A kivitelezesek kozteruleti meginditasahoz sziikseges a tulajdonos Onkormanyzat 
hozzajarulasa.

A ttulajdonosi dontesnek az Onkormanyzatot erinto penzugyi hatasa nines.
IV. Jogszabalyi kornyezet
Az onkormanyzat hataskdre a kozuti kozlekedesrol szolo 1988.evi I. torveny 46. § (1) a) pont
jan, tovabba a Magyarorszag helyi dnkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 
107. §, valamint a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulaj
donosi jogok gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII.13.) szamu rendelete (a tovabbiakban: Va- 
gyonrendelet) 15. § (1) bekezdesen alapul.
A Varosiizemeltetesi Bizottsag hataskdre a Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdes e) pontjan es a 
Kepviseld-testiilet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) 
bnkormanyzati rendelet 7. melleklet 5.1.1. pontjan alapul.

Fentiekalapjankerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete Varosiizemeltetesi 
Bizottsaganak ......../2021. (XII. 15.) szamu hatarozata

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol Budapest VIII. kerulet 
Dioszegi Samuel utca 30. szam alatti ingatlan optikai vezetek ellatasahoz

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
a Dioszegi Samuel utca 30. szam (35997 hrsz.) alatt epuld diakszallas optikai kabel letesitese- 
hez a Loxton Kft. tervezd, 210904 munkaszamu terve alapjan.
Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Dioszegi Samuel utca 
(35903 hrsz.) ut burkolatat,jardaburkolatat es zoldfeluletet.
A kerelmekhez benyujtott tervdokumentacio a Kbzszolgalati Egyetem 36030/12 hrsz. alatti 
ingatlanarol indulo KPE110 vedocso miiszaki terveit tartalmazza. A vedocso a jarda es az ut 
alatt a Dioszegi Samuel utcat merolegesen keresztezve eri el a 35997 hrsz. alatti ingatlanon 
megepiilt diakszallas epuletet.
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A tavkpzlesi halozat vedocsovenek epitesere vonatkozp kulonleges muszaki eldirasok: A KPE 
110 vedocso fektetese soran a Dioszegi Samuel utca jardaburkolatanak, utszegelyenek es 
utburkolatanak bontasa tortenik. A bontashoz es epiteshez a Dioszegi Samuel utca fel-fel 
palyas lezarasa sziikseges, ezert az epites kozbeni forgalomtechnikai kialakitast meg kell 
tervezni es a terveket a forgalomtechnikai kezeld Budapest Kozut Zrt.-nek jova kell hagynia. 
A munkavegzes csakjovahagyott forgalomtechnikai terv alapjantortenhet.
A tervezett vedocso kozmuvezetekeket keresztez, ezert a munkakezdes elott a kozmukezeloi 
hozzajarulasokat be kell szereznie az epittetonek az erintett kozmukezeloktol az e-kozmii 
rendszeren.
A munkakezdesi hozzajarulas feltetele az ervenyes kozmukezeloi hozzajarulasok igazolhato 
meglete. Az epites vegeztevel a kozteruleten letesitett tavkozlesi vezetek geodeziai bemereset 
el kell vegezni es a kozterulet tulajdonosanak az adatokat at kell adni.
A munkavegzes zoldfeliiletet erint, ezert az MSZ 12042 szabvany eloirasait be kell tartani, 
kulonds tekintettel a gyokerterulet vedelmere. A munkagodor szelenek a fa torzsetdl mert 
legkisebb tavolsaga a torzsatmero negyszerese, de legalabb 1,0 m lehet. A foldmunka soran 2 
cm-nel nagyobb atmeroju gyokeret elvagni tilos.
A munkavegzest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a foldmu reteges 
visszaepitesevel es tomoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban. A 
foldmu eloirt tomorsege a vedoretegen Trg>96% es teherbirasa E2>68 MN/m2 . A mert 
ertekeket a muszaki atadas-atvetel soran jegyzokonywel kell igazolni.

• A bontassal erintett utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, szerkezeti 
retegenkent 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 veddreteg (mas anyaggal nem helyettesithetd),

• A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett ontott aszfalt a jarda teljes szelessegeben,
— 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap,
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics veddreteg Trg 96% (mas anyaggal nem helyettesithetd)

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

• A munkaarok szeletol szamitott 50-50 centimeter atfedessel kell a kopdreteget helyreallitani, 
az aszfalt vagasa az arok szelevel parhuzamosan, el vagoval tortenjen. A koporeteg 
hosszcsatlakozasainal es keresztcsatlakozasainal modifikalt bitumenes szalag beepitese 
kotelezo. A helyreallitas soran az e-UT_06.03.21 Ut-palyaszerkezeti aszfaltretegek, Epitesi 
feltetelek es minosegi kovetelmenyek utiigyi muszaki eloirasban foglaltakat kell betartani. A 
helyreallitasi kotelezettseg a munkavegzessel erintett kozteriileti szakasz zoldteruleteire, 
novenyzetere is vonatkozik, beleertve a felvonulasi teriiletet is.



Feltetelek es kikotesek:

• jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazot (epittetot) nem mentesiti az epiteshez sziik- 
seges egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese alol,

• a tulajdonosi hozzajarulas a Kun utca (hrsz: 34743/1) jarda munkalatokkal erintett te- 
riiletere teijedki,

• az epittetonek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a koz- 
utkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlap szerinti mellekletek csatolasaval eldzete- 
senmegkeH kemi, es az abban foglaltakat maradektalanul bekell tartani.

Teli iizemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetoen, 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol elterni, csak kiilon kerelemre es kulon elbiralassal lehet fi- 
gyelembe veve az alkalmazott technologist, azt hogy a teli idoszakban nyitott munkagodor, 
vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, sikossag mentesitesere az engedelyes- 
nek kulon figyelmet kell forditania.

Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezd szervek, szakhatosagok eldirasainak ma- 
radektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 2021. december 23.
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

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

Budapest, 2021.december 6.

Borbas Gabriella

Gazdalkodasi iigyosztalyvezeto



Keszitette; Gazdalkodasi Ugyosztaly KERU^ETGAZDALK^AS} Iroda
Leirta: Urban Istvan kozutkezelo <
PENZUGYI FEDEZETET IGENYEL / NEM IGENYEL, IGAZOLAS:
Jogi Kontroll: dr Urban Kristof \
Ellenorizt^: f

dr. Voids 
Aljegyzo

Beterjesztesre ALKALMAS JOVAHAGYTA!

dr. SkjTOS Csilla 
5EGYZO

Camara-Bereczki Ferenc Miklos 
A Varosuzemeltetesi Bizottsag elnoke
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BUDAPEST F0VAROS VIII. KERULET JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT
Budapest
Baross
Tdrgy: Budapest VIII. ker., Didszegi Samuel utca 30. Diakszallas tavkozlesi
T |t^W^sa;tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas keres

Az UNIGAB Kft. megbizasabol elkeszitettuk a Budapest VIII. ker., Didszegi Samuel 
utca 30. Diakszallas tavkozlesi ellatasahoz szukseges kiviteli tervdokumentaciot.

Kerjuk Ondket, hogy a beadott tervdokumentacio alapjan tulajdonosi- es kozutkezeloi 
hozzajarulasukat sztveskedjenek resziinkre kiadni.

Koszonettel:

Anka Nikolett

Loxton Kft.
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