
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek 
Varosuzemeltetesi Bizottsaga

Eloterjeszto: Gazdalkodasi Ugyosztaly .sz. napirend

ELOTERJESZTES
A Varosuzemeltetesi Bizottsag 2021. december 15- i iilesere

Targy: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Budapest VIII. 
kerulet Nap utca 21-25.1 kV-os nyomvonal cserejehez

Eloterjeszto: Borbas Gabriella ugyosztalyvezeto.
Keszitette: Urban Istvan utkezelo
A napirendet nyilvanos iilesenkell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszeru szavazattobbseg szukseges
Melleklet:
1. szamu melleklet: Kerelem
2. szamu melleklet: Helyszfnrajz

Tisztelt Varosuzemeltetesi Bizottsag!
I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Az ELMU Halozati Kft (1132 Budapest, Vaci ut 72-74.) megbizasabol a GTF Kft. (1131 
Budapest, Rokolya utca 1-13.) tulajdonosi- es kozutkezeloi hozzajarulast kert az ELMU 
Halozat Kit rekonstrukcios keretei kozott megvalosulo, Budapest VIII. kerulet Nap utca 21- 
25. (hrsz. 35676 es 35688) kozotti szakaszon eloregedett IkV-os kabel cserejehez.
Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest VIII. kerulet 
Futo utca (35689/2 hrsz.) es Budapest VIII. kerulet Nap utca (35644/2 hrsz.) jardaburkolatat.
A kerelmekhez benyujtott 221085 munkaszamu tervdokumentacio Budapest VIII. kerulet Nap 
utcaban (35644/2 hrsz.) meglevo 4x150/70 mm2 kabel elbontasanak es azonos nyomvonalon 
uj NAYY-J 4x150 mm2 kabel letesitesenek muszaki terveit tartalmazza. A tervek alapjan a 
tulajdonosi-es kozutkezeloi hozzajarulas kiadhato.
A tervezett beruhazas soran a csatolt nyomvonal terven jelolt meglevo 4x150/70 mm2 kabel 
csereje erinti a Nap utca es Futo utca meglevo aszfalt jarda palyaszerkezetet, mely ezaltal 
elbontasra keriil. A kabel csere meglevo nyomvonalon a Nap utca 2 hazszamtol a Futo utca 25 
alatt talalhato felfuzos szekrenyig tortenik uj NAYY-J 4x150 mm2 kabelre 0.6 meteres 
fektetesi melyseggel. Az epites es bontas idejere az utcaban a gepjarmuforgalmat biztositani 
kell, az ut szukitese nelkul. Amennyiben a munkavegzes az utburkolatot, vagy az utszegelyt 
erinti, a munkaterulet lehatarolasarol es a munkavegzes alatt kihelyezendo forgalomtechnikai 
jelzesekrol a forgalomtechnikai kezelo altal jovahagyott ideiglenes forgalomtechnikai tervet 
kell kesziteni es a munkakezdesi engedely kerelemmel egy Utt benyujtani a kozut kezelojehez.
II. A beterjesztes indoka

Az eldterjesztes 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 penzugyi hatasa nines.
IV. Jogszabalyi kornyezet
Az onkormanyzat hataskore a kozuti 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 vagyonardl 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 hataskore a Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdes e) pontjan es a 
Kepviselo-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) 
bnkormanyzati 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....... ../2O21.(XII. 15.) szamu hatarozata
Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasa a Budapest VIII. keriilet. 
Nap utca 21-25. szam alatti ingatlan 1 kV-os nyomvonal cserejehez

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
a Nap utca 21-25. (hrsz. 35676 es 35688) szam alatti ingatlan 1 kV-os nyomvonal cserejehez 
szukseges kozteruleti munkak vegzesehez, GTF Kft, tervezo 221085 munkaszamu terve alap
jan, az alabbi feltetelekkel es kikotesekkel:

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

• A tulajdonosi hozzajarulas az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Buda
pest, VIII. keriilet Nap utca ( hrsz. 35644/2) es Futo utca (hrsz. 35689/2) munkalatok- 
kal erintett teruletere teijed ki.

• Az epittetonek (kivitelezdnek) a kozteruleti munkak megkezdese elott munkakezdesi 
(burkolatbontasi) hozzajarulast kell kemie a mellekelt nyomtatvany adattartalmanak 
megfeleloen, a szukseges mellekletek csatolasaval.
Teli uzemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetoen, 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol eltemi, csak kulon kerelemre es kulon elbiralassal lehet 
figyelembe veve az alkalmazott technologiat, azt hogy a teli idoszakban nyitott mun- 
kagodor, vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, sikossag mentesitesere 
az engedelyesnek kiilon figyelmet kell forditania.

• Az epites es bontas idejere az utcaban a gepjarmuforgalmat biztositani kell, az ut szu- 
kitese nelkul. Amennyiben a munkavegzes az utburkolatot, vagy az utszegelyt erinti, a 
munkaterulet lehatarolasarol es a munkavegzes alatt kihelyezendo forgalomtechnikai 
jelzesekrol a forgalomtechnikai kezelo altal jovahagyott ideiglenes forgalomtechnikai 
tervetkell kesziteni es a munkakezdesi engedely kerelemmel egyutt benyujtani a kozut 
kezeldjehez.
A munkavegzest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a foldmurete- 
ges visszaepitesevel es tomoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es retegvastagsa- 
gokban. A foldmu eloirt tomorsege a veddretegen Trg>96% es teherbirasa E2>68
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,MN/m2 . A mert ertekeket a muszaki atadas-atvetel soran jegyzokonywel kell igazol- 
ni.

• A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani teljes 
jardaszelessegben az epuletek falsikja es az ut szegelye kozott:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett dntdtt aszfalt a jarda teljes szelessegeben
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Tig 96% (mas anyaggal nem helyet- 
tesitheto)
A helyreallitas soran az e-UT_06.03.21 Ut-palyaszerkezeti aszfaltretegek, Epitesi fel- 
tetelek es minosegi kovetelmenyek utiigyi muszaki eldirasban foglaltakat kell betarta- 
ni.
A helyreallitasi kotelezettseg a munkavegzessel erintett minden kozteriileti szakaszra 
vonatkozik, beleertve a felvonulasi teriiletet is.

A helyreallitas muszaki atadas-atvetelere a kozutkezeldt meg kell hivni.
Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezd szervek, szakhatosagok eloirasainak ma- 
radektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. december 23.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
A lakossag szeles koret erinto dbntesek esetenjavaslataakozzetetelmddjara 

nem indokolt hirdetotablan honlapon

Budapest, 2021. december 6.

Borbas Gabriella
Gazdalkodasi iigyosztalyvezeto

Keszitette: Gazdalkodasi Ugyosztaly Keruletgazdalkodasi Iroda
Leirta: Urban Istvan kozutkezelo
PENZUGYI FEDEZETET IGENYEL /NEM IGENYEL, IGAZQLAS: 7^ ~
Jogi Kontroll: dr. Urban Kristof
ELLENdklZTE: A

dr. VOROS SzyA^j? A
ALJEGYZO ,.\ .

Beterjesztesre Alkalmas: Jovahagyta:

dr. SAjtos Csilla Camara-Bereczki Ferenc Miklos S. k.
1BGYZO A Varosuzemeltetesi Bizottsag elnoke
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Cimzett
BUDAPEST FOVAROS VIII. KEROLET J6ZSEFVAROSI ONKORMANYZAT
Budapest
Baross

Targy: Kozutkezeldi hozz&jdru&s k6r6se

Budapest Fovaros VIII kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat

Vagyongazdalkodasi es Uzemeltetesi Osztaly

Budapest

Baross u. 63-67.

1082

Targy: Kozutkezeloi hozzajarulas kerese

Munka cime: Budapest VIII. Nap utca 21-25 ELMU1kV-os nyomvonal csereje



Munkaszam: 221086

Tisztelt Cimzett!

A GTF Kft, mint a letesitmeny tervezdje keri, hogy a mellekelt kiviteii dokumentacio 
alapjan kozutkezeldi hozzajarulasukat a kezelesukben levo teruletekre megadni 
sziveskedjenek.

A kozcelu vezetekletesitessel erintett ingatlanok:

35644/2 hrsz -kivett kozteru|et35689/2 hrsz - kivett kdzteriilet

Amennyiben a temaval kapcsolatban tovabbi informacidra vagy dokumentaciora van 
szukseg, a telefonszamon vagy ' ‘ @gtfkft.hu e-mail
cimen allok rendelkezesukre.

Szives kozremukodesuket elore is koszonjuk.

Melleklet:1 pld. muszaki dokumentacio

1 pld. nyomvonalrajz

Budapest, 2021.10.01

Schiffler Daniel

gtfkft.hu
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Mellekletek szama: 3
F^jlndv M6ret

GTF_R1.pdf 636.2 kB

Elhelyezked6s FSjl lenyomata

KRX/OCD/Payload/I C7BF64003B0C899
D-2 21F54EEF49E7FE2

6DDC5B2F401904D 
2890B5DEBCED71 
5CC94

megkereso_levelek_ 311.9 kB
Vlll_ker_fele.pdf

KRX/OCD/Payload/I 9A8877A1DB5CC2
D-3 B6C5F41D76FD70

C520A596E6D5747 
6A424F0CD08E1F2 
EC7096

Muszaki_dokumenta 215.1 kB 
cio.pdf

KRX/OCD/Payload/I 89C12DD2FD6C57
D-4 1B3835242E22B00

C6F38471B10EE13
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