
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek
Varosuzemeltetesi Bizottsaga

Elbterjeszto: Gazdalkodasi Ugyosztaly ...L.4a...sz. napirend

- ELOTERJESZTES
A Varosuzemeltetesi Bizottsag 2021. december 15-i iilesere

Targy: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Budapest VIII. 
kerulet Blaha Lujza ter felujitasahoz kapcsolodo terfigyeld kamerak telepitesehez

Elbteijeszto: Borbas Gabriella ugyosztalyvezeto
Keszitette: Urban Istvan koziitkezelo iigyintezd
A napirendet nyilvanos ulesen kell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszeru szavazattbbbseg szukseges.
Melleklet:
1. Kerelem
2. Helyszinrajz

Tisztelt Varosuzemeltetesi Bizottsag!

L Teny alias es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
A BKK Budapest! Kozlekedesi Kozpont Zrt. megbizasabol a Tetra-Com Kft. tervezte a kame
ra rendszer telepiteset. (General tervszam: 5957)A Tetra-Com Kft tulajdonosi- es 
kozutkezeloi hozzajarulast kert a Blaha Lujza ter csomopont es komyezete csatlakozo 
teruleteinek komplex felujitasi terveihez kapcsolodo terfigyeld kamerak letesitesehez. (1. 
szamu melleklet) Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Blaha 
Lujza ter (Corvin aruhaz elotti elbontott ut teriiletet) 36406 hrsz. ut- esjardaburkolatat.

A komplex beruhazas soran tervezett kulonbozo utepitesi, kozmuepitesi munkak es az uj 
forgalomtechnikai rendszer erintik a Blaha Lujza teren levo terfigyeld kamera halozatot, 
melyet az utepitest megelozoen at kell alakitani. A kerelmekhez benyujtott tervdokumentacid 
a kamera halozat alepitmeny kivaltas muszaki terveit tartalmazza. A teren meglevo 2 db 
kamera alepitmenye bontasra kerul es az uj halozat keriil kiepftese D63 vedocsoben, az 
utkeresztezesek alatt D160 vedelemmel tbrtenik. A terveket a kamerarendszer uzemeltetojevel 
(Multi Alarm Zrt.) a Tervezo egyeztette. A tervek alapjan a tulajdonosi- es kozutkezeloi 
hozzajarulas kiadhatd. (2. szamu melleklet)

Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest VIII. kerulet 
Blaha Lujza ter (36406 hrsz.) ut- es jardaburkolatat, igy a kozteruleti munkak elvegzesehez 
szukseges az Onkormanyzat hozzajarulasa.

II. A beterjesztes indoka
Az eloterjesztes targyaban a dontes meghozatala a Tisztelt Bizottsag hataskdre.
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III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A kivitelezesek kozteriileti meginditasahoz sziikseges a tulajdonos Onkormanyzat 
hozzajarulasa.

A tulajdonosi dontesnek az Onkormanyzatot erintb penziigyi hatasa nines.

IV. Jogszabalyi komyezet
Az onkormanyzat hataskore a kozuti kozlekedesrol szolo 1988.evi I. torveny 46. § (1) a) pont
jan, tovabba a Magyarorszag helyi bnkormanyzatairol 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 Varosuzemeltetesi Bizottsag hataskore a Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdes e) pontjan es a 
Kepviseld-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) 
onkormanyzati rendelet 7. melleklet 5.1.1. pontjan alapul.

A kozut nem kozlekedesi celu igenybevetelet es a kozut melletti ingatlan hasznalatat a kozuti 
kozlekedesrol szolo 1988. evi I. torveny (a tovabbiakban Kkt.) szabalyozza. A Kkt. 2013. januar 
l-tol hatalyos 46. §-a alapjan a kozutak kezeldje a helyi kozutak tekinteteben a helyi dnkor
manyzat Kepviselo-testulete.

Fentiek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete Varosuzemeltetesi 
Bizottsaganak ......... /2021. (XII. 15.) szamu hatarozata
Tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasa a Budapest VIII. keriilet Blaha 
Lujza ter felujitasahoz kapcsolodo terfigyeld kamerak telepitesehez.

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulasat adja 
a BKK Budapesti Kozlekedesi Kbzpont Zrt. megbizasabol a Tetra-Com Tanacsado es Memo- 
ki Iroda Kft altal tervezett, Blaha Lujza ter csomopont es komyezete csatlakozo teriileteinek 
komplex felujitasi terveihez kapcsolodo terfigyeld kamerak letesitesehez. General tervszam: 
5957.

A komplex beruhazas soran tervezett kulonbozo utepitesi, kozmuepitesi munkak es az uj 
forgalomtechnikai rendszer erintik a Blaha Lujza teren levo terfigyeld kamera halozatot, 
melyet az utepitest megelozoen at kell alakitani. A kerelmekhez benyujtott tervdokumentacio 
a kamera halozat alepitmeny kivaltas muszaki terveit tartalmazza. A teren meglevo 2 db 
kamera alepitmenye bontasra keriil es uj halozat kertil kiepitesre D63 vedocsoben, az 
utkeresztezesek alatt D160 vedelemmel. A terveket a kamerarendszer iizemeltetojevel (Multi 
Alarm Zrt.) a tervezo egyeztette.

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 Blaha Lujza ter (hrsz.: 36406 ) ut es jarda munkalatokkal 
erintett teriiletere teijed ki,
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• az epittetonek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a kbz- 
utkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlap szerinti mellekletek csatolasaval elozete- 
sen meg kell kemi, es az abban foglaltakat maradektalanul bekell tartani,

• A bontasi es epitesi munkavegzest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat helyrealli- 
tast a foldmu reteges visszaepitesevel es tdmbritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 ern
es retegvastagsagokban. A foldmu elofrt tomorsege a vedoretegen Trg>96% es teher- 
birasa E2>68 MN/m2 . A mert ertekeket a muszaki atadas atvetel soran jegyzo- 
kbnywel kell igazolni.

• A bontassal erintett utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, szer- 
kezeti retegenkent 30-30 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 helyettesfthetd)

• A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, szerke- 
zetiretegenkent 20-20 cm atlapolassal, teljes jardaszelessegben:

- 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 helyet- 
tesitheto)

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

• Az erintett zoldfeluleteket helyre kell allitani.

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. 30-30 cm atlapolassal csatlakozzanak a 
meglevo aszfalt retegekhez.

Utburkolat alatt vezetett vezetekszakaszt vedocsoben kell kialakitani minden, gepjar- 
muvek altal hasznalt teriileten. A veddesonek a burkolat szelen tul kell ernie legalabb 
0,50 meterrel. Azokon a szakaszokon, ahol a kabel nyomvonala a fak gybkerzdnaja- 
ban, vagy annak 1 meteres kbrzeteben halad, a kabelre gydkervedelem sziikseges. A 
fak kbzeleben vegzett munkak soran az MSZ 12042:2019 szabvany eloirasait be kell 

/ tartani.

A helyreallitas muszaki atadas-atvetelere a kozutkezelot meg kell hivni.

Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatosagok eloirasainak ma- 
radektalan betartasaval, a dontes napjatdl szamitott 1 evig ervenyes.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. december 23. :

A dontes vegrehajtasat vegzo 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 Keruletgazdalkqdasi Iroda
Leirta: Urban Istvan utkezelo
PENZUGYI FEDEZETET IGENYEL / NEM IGENYEL. IGAZQLAS:
JogiKontroll: dr. Urban Kristof/ r 
Elleno

1adr. Vo
Aljegyzd

BETERJESZTESRE ALKALMAS:

dr. SaITos Csilla
JEGYZO

Jovahagyta:

C amara-Bereczki Ferenc Miklos S. cc, 
A Varosuzemeltetesi Bizottsag elnoke
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Azonosit6:EPAPIR-20211004-7941

Kuldd

Viselt nev:

Szuletesi nev:

Anyja neve:

Szuletesi hely:

Szuletesi ido:

Nem term^szetes 
szem&y neve:

Nem term6szetes 
szemdly addsz^ma:

SUBA GABOR

SUBA GABOR

Tetra-Com Kft

12135374

D^tum:

Hivatkoz^si szdm:

Azonosftd:

T^macsoport 
azonosftd:

T6macsoport neve:

2021.10.04

EPAPIR-20211004- 
7941

ONKORMJGAZGA
TAS

Onkormanyzati 
igazgatas

Ogytfpus azonosftd: ONK_TELEPULESK 
EP

Ogytfpus neve: Teiepuleskepi es 
varosepitesi ugyek

Cfmzett
BUDAPEST FOvAROS VIII. KEROLET JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT
Budapest
Baross

Tdrgy: Bp. Blaha Lujza tdr felQjltdsa,T6rfigyel6 kamerak telepftese, FedvSnyterv,
Kozutkezeloi hozz^rul^s kdrelem

Budapest, 2021.10.04.

ikt. szam:463/2021

Budapest VIII. kerulet, Jozsefvarosi Onkormanyzat

Polgarmesteri Hivatal

Hatosagi Ugyosztaly

Epitesugyi Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

■ • ' . \ ."-'J \ : ■: '■ \ : .



Targy:Blaha Lujza ter felujitasa,

Terfigyelo kamerak telepitese

Fedvenyterv

Tervszam: TC-965/08-2018/02

Kozutkezeloi hozzajarulas kereiem

Tisztelt Cim!

A BKK Budapest! Kozlekedesi Kozpont Zrt. megbizasabol a tervezo Tetra-Com Kft. 
2019-ben elkeszitette es teljes-koruen engedelyeztette a Blaha Lujza ter 
felujitasahoz kapcsolodpan a Terfigyelo kamerak telepitesenek kiviteli tervet.

Az idokozben kiirt kivitelezesi tender nyertese a Strabag Epito Kft. megbizta a 
tervezot a kiviteli terv felulvizsgalataval, es a lejart engedelyek ervenyessegenek 
meghosszabbitasaval.

A felulvizsgalat soran a terv muszaki tartalmat illeszteni kellett a Fovarosi 
Onkormanyzat, a Blaha Lujza ter felujitasara vonatkozo megvaltozott elvarasaihoz.

A Terfigyelo kamerak telepitese fedvenyterv elkeszftesevel, ugyintezesevel a 
generaltervezd a Tetra-Com Kft.-t bizta meg.

Atervezett nyomvonal a Bp. VIII. ker. Onkormanyzat tulajdonaban levo ingatlant 
erinti, -hrsz: (36406) Blaha Lujza ter - ezert Ondket az engedelyezesi eljaras 
kereteben megkeressuk.

Ezuton kerem Ondket, hogy a benyujtott dokumentacio alapjan, a targyban jelolt 
halozat epitesehez kozutkezeloi hozzajarulasukat kiadni sziveskedjenek!

Kerelmezd: Tetra-Com Kft.

Cim: 1083 Budapest, Prater utca 29/a.

tetracom.kozmu@gmail.com

mailto:tetracom.kozmu@gmail.com


Mellekletek szama: 6
F£jln6v M6ret Elhelyezkedds F^jl lenyomata

Blaha_pmh_kam_VI 418.0 kB 
I l_PM H_kozutkezelo 
i.hj_kerelem.pdf

KRX/OCD/Payload/I
D-2

193441BB0AAA74D 
194E8FEB538C107 
052F10E072AC592
D96DF40DCABB9D 
A87B6

Blaha_5468_KIVT 410.1 kB
ER_002_02_Tervez 
oi_nyilatkozat.pdf

KRX/OCD/Payload/I 
d-3

FE3104CBFC21403 
550B88ACAD486C7 
A58CC8AF3AD22B 
1147DB60DC5A751 
DE76A

Blaha_5468_KIV_T 957.6 kB
ER_003_02_Musza 
ki_leiras.pdf

KRX/OCD/Payload/I 
D-4

BF9EADB85D24D4 
2AB04598E46ACF4 
8854773A339CA57 
6F9CFA96E6B0EF3 
5E0C0

Blaha_5468_KIV_T 423.0 kB
ER_101_02_Attekint 
o_rajz_A3.pdf

KRX/OCD/Payload/I
D-5

ECBED9CCC1E629 
BD40800123A8E70 
7231DAE61857D89 
693C4377B5E5899 
89B4C

Blaha_5468_KIV_T 1.2 MB 
ER_102_02_Allapotf 
elmeresi_es_bontasi 
_helyszinrajz.pdf

KRX/OCD/Payload/I
D-6

849F6C1D165E9AC
95A591DC8B94B1F
FBEF52714F94A37
8F87F8CC8BD9A49
DA7D

Blaha_5468_KIV_T 1.8 MB
ER__103_02_Epitesi 
_helyszinrajz.pdf

KRX/OCD/Payload/I
D-7

391C5EBF61D11A 
DA6EBE1FD55798 
BEBE123D8FD8D4 
AC518A21369197A
69C6A07



Sk. ^tSjlkh^b


