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Targy: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasara, a Budapest VIII. 
keriilet, Bacsd Bela utca 3. szam alatti ingatlan vizbekotes bovites epftesehez

Eldterjesztd: Borbas Gabriella Gazdalkodasi Ugyosztaly vezeto
Keszitette: Urban Istvan kozutkezelo iigyintezo
A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszerii szavazattbbbseg szukseges
Melleklet:
1. sz. melleklet: kerelem
2. sz. melleklet: helyszinrajz

Tisztelt Varosuzemeltetesi Bizottsag!

I. Tenyalias es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A Tianhai Ingatlan Project Kft. (szekhely: 1137 Budapest, Ditroi Mor utca 3. fsz. 9.) megren- 
delte a Fovarosi Vizmuvek Zrt. Ugyfelkapcsolati Osztalyan a 1084 Budapest, Bacsd Bela utca 
3. (HRSZ: 34843) ingatlan vizbekotes boviteset. A Fovarosi Vizmuvek T-123/2021 tervsza- 
mon elkeszitette a vizbekotes bovites tervet, mely alapjan keri a tulajdonosi es kozutkezeldi 
hozzajarulas kiadasat.
A Bacsd Bela utca 5,5 m szeles ketiranyu forgalmu aszfaltut, paros oldalon uttengellyel par- 
huzamos lealldsawal. Az erintett kozteriilet zsakutca. A vizbekotes bovitese ket utemben tor- 
tenik, a forgalom szamara legalabb 2,75 m savszelesseget kell biztositani. A letesulo bekotes 
atmeroje DN80, anyaga PE100 PN16 SDR11 nyomocso.
A gerinc vizvezetek az utburkolat alatt halad a burkolat paros oldali szelehez kozelebb. A Ba
csd Bela ut 3. sz. (HRSZ.:34843) ingatlan vizvezetek bovitesehez az ut burkolatat fele- fele 
szelessegben a forgalom fenntartasa mellett, a kiemelt szegelyt, a paratian oldali gyalogjardat 
kell felbontani es helyreallitani (2. szamu melleklet). A kozut forgalmanak epites alatti fenn- 
tartasi mddjarol az elkeszitendo forgalmi terv fog rendelkezni.
A kivitelezessel erintett utca (HRSZ.:34842/2) az Onkormanyzat tulajdonaban all, igy a 
kozteriileti munkak elvegzesehez szukseges az Onkormanyzat hozzajarulasa.
II. A beterjesztes indoka

Az eloterjesztes targyaban a dontes meghozatala a Tisztelt Bizottsag hataskdre.
III. A dontes celja, penziigyi hatasa

A kivitelezesek kozteriileti meginditasahoz szukseges a tulajdonos Onkormanyzat 
hozzajarulasa.
A tulajdonosi dontesnek az Onkormanyzatot erinto penziigyi hatasa nines.



IV. Jogszabalyi kbrnyezet
Az onkormanyzat hataskdre a koziiti kozlekedesrol szolo 1988.evi I. torveny 46. § (1) a) pont
jan, tovabba a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol 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 hataskdre a Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdes e) pontjan es a 
Kepviseld-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatardl szolo 36/2014. (XL06.) 
onkormanyzati rendelet 7. melleklet 5.1.1. pontjan alapul.
Fentiek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete Varosuzemeltetesi 
Bizottsaganak a ......../2021.(XII.15.) szamu hatarozata

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasa a Budapest VIII. keriilet, 
Bacso Bela utca 3. szam alatti ingatlan vizbekotes bovites epitesehez

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
a Fdvarosi Vizmuvek Zrt. altal keszitett, a Budapest, Bacso Bela utca 3. szam alatti 
(hrsz.:34843) ingatlan bekoto vizvezetek bovitesehez (tervszam: T-123/2021), mely alapjan a 
Bacso Bela utca a viz bekotovezetek epitesehez, az alabbi feltetelekkel es kikotesekkel fel- 
hasznalhato.

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

• a tulajdonosi hozzajarulas a Bacso Bela utca (hrsz: 34842/2) munkalatokkal erintett te- 
riiletere teijedki,

• az epittetonek (kivitelezdnek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast kell 
eldzetesen kemi a kozutkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlapon,
Teli iizemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetoen 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol eltemi, csak ktilon kerelemre es ktilon elbiralassal lehet 
figyelembe veve az alkalmazott technologist, azt hogy a teli idoszakban nyitott mun- 
kagodor, vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, sikossagmentesitesere 
az engedelyesnek ktilon figyelmet kell forditania.

• A vizvezetek epitesre vonatkozo kulonleges mtiszaki eldirasok:
Az uj viz bekotovezetek epitese erinti a Bacso Bela utca utburkolatat, utszegelyet es 
jardaburkolatat. A vezetekfektetest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat helyreal- 
litast a fbldmti reteges visszaepitesevel es tomoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 
cm-es retegvastagsagokban. A foldmu eldirt tomorsege a vedbretegen Try>96% es te- 
herbirasa E2>68 MN/m2. A mert ertekeket a mtiszaki atadas-atvetel soran jegyzo- 
konywel kell igazolni.

• A bontassal erintett utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, szerke- 
zeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:
- 4 cm AC-11 kopo (N) aszfaltbeton koporeteg
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- 20 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg (mas anyaggal nem helyettesithetd)
• A bontassal erintett jar da burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, szerkezeti 

retegenkent 20-20 cm atlapolassal:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett ontott aszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Trg 96% (mas anyaggal nem helyette- 

sitheto)
• A bontassal erintett utszegelyt a meglevovel azonos szegelyelemekkel kell helyreallitani. 

Az utszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket oldalrol.

Az elbontott burkolat eleit egyenesre kell vagni es bitumenes hezagkitoltessel kell a meglevo 
aszfalt burkolatot az uj aszfalt burkolathoz csatlakoztatni ugy, hogy az epitett aszfalt retegek 
lepcsozetesen, min. 20-20 cm atlapolassal csatlakozzanak a meglevo aszfalt retegekhez.

• jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatosagok eloirasai- 
nak maradektalan betartasaval, adontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2021. december 22.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
A lakossag szeles koret erinto dontesek eseten javaslata a kozzetetel modjara 

nemindokolt hirdetotablan honlapon

Budapest, 2021. december 6.

Borbas Gabriella
Gazdalkodasi iigyosztalyvezeto

Keszitette: Gazdalkodasi Ugyosztaly Keruletgazdalkodasi Iroda

Leirta: UrbanIstvan
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A Varosuzemeltetesi Bizottsagelnoke
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