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Targy: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Budapest VIII. 
keriilet a Vajdahunyad utca 25. szam alatti ingatlan villamosenergia-ellatas lete- 

/ sitesehez.

Eldterjesztd: Borbas Gabriella iigyosztalyvezeto.
Keszitette: Urban Istvan utkezelo
A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszerii szavazattbbbseg sziikseges
Melleklet:
1. szamu melleklet: Kerelem
2. szamu melleklet: Helyszinrajz

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

Az ELMU Halozati Kit. (1132 Budapest, Vaci ut 72-74) megbizasabol Szajko Laszlo felelos 
tervezo tulajdonosi- es kozutkezeloi hozzajarulast kert Budapest VIII. keriilet Vajdahunyad 
utca 25. (35668/2 hrsz.) szam alatt levo ingatlan villamosenergia-ellatas letesitesehez.
Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest VIII. keriilet 
Vajdahunyad utca (hrsz.: 35675.) jardaburkolatat. A kerelmekhez benyujtott 211271 
munkaszamu tervdokumentacid a Vajdahunyad utca 25. szam (hrsz.:35668/2.) alatti ingatlan 
villamos energia ellatasanak (helyszinrajz, benyujtott kerelem, muszaki tervdokumentacid) 
miiszaki terveit tartalmazza. A tervek alapjan a tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas 
kiadhato. A tervezett beruhazas soran Budapest, VIII. keriilet Vajdahunyad utca 25. (35668/2 
hrsz.) ingatlan villamosenergia-ellatasa az utcaban meglevd 1 kV tipusii fold kabelhalozatrol 
lesz biztositva foldkabeles csatlakozd letesitesevel. Az NAYY-J 4x150 mm2 csatlakozokabelt 
az aszfalt jardaban futo 1 kV-os foldkabelrol inditjak 0,6 meter fektetesi melyseggel KPE 160 
vedocso alkalmazasaval a nyomvonalrajzon jelolt helyeken, a meglevd kabelen T elagazd 
alkalmazasaval.
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 
lehatarolasardl es a munkavegzes alatt kihelyezendo forgalomtechnikai jelzesekrol a 
forgalomtechnikai kezelo altal jovahagyott ideiglenes forgalomtechnikai tervet kell kesziteni 
es a munkakezdesi engedely kerelemmel egyutt kell benyujtani a kozut kezelojehez.

II. A beterjesztes indoka
Az eloterjesztes targyaban a dontes meghozatala a Tisztelt Bizottsag hataskore.
III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A kivitelezesek kozteruleti meginditasahoz szukseges a tulajdonos Onkormanyzat 
hozzajarulasa.



A tulajdonosi dontesnek az Onkormanyzatot erinto penziigyi hatasa nines.
IV. Jogszabalyi kbrnyezet
Az dnkormanyzat 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 dnkormanyzat 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 hataskore a Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdes e) pontjan es a 
Kepviselo-testiilet 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 Jozsefvarosi dnkormanyzat Kepviseld-testiilete Varosiizemeltetesi
Bizottsaganak......... /2O21.(XII. 15.) szamu hatarozata
Tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasa, a Budapest VIII. keriilet
Vajdahunyad utca 25. szam alatti ingatlan villamosenergia-ellatas letesitesehez

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajaru- 
lasat adja a Vajdahunyad utca 25. szam (hrsz.:35668/2.) alatti ingatlan villamosener
gia-ellatas letesitesehez sziikseges kozteriileti munkak vegzesehez, Szajko Laszlo fele- 
16s tervezo 211271 munkaszamu terve alapjan, az alabbi feltetelekkel es kikotesekkel:

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

• tulajdonosi hozzajarulas az dnkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest 
VIII. keriilet Vajdahunyad utca (hrsz.:35675) munkalatokkal erintett teruletere teijed 

\ ki, ./<
• az epittetonek (kivitelezonek) a kozteriileti munkak megkezdese elott munkakezdesi 

(burkolatbontasi) hozzajarulast kell kemie a mellekelt nyomtatvany adattartalmanak 
megfeleloen, a szukseges mellekletek csatolasaval,
Teli iizemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetoen, 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol eltemi, csak kulon kerelemre es kulon elbiralassal lehet 
figyelembe veve az alkahnazott technologist, azt hogy a teli idoszakban nyitott mun- 
kagodor, vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, sikossag mentesitesere 
az engedelyesnek kulon figyelmet kell forditania.

• Az epites es bontas idejere az utcaban a gepjarmuforgalmat biztositani kell, az ut szu- 
kftese nelkiil. Amennyiben a munkavegzes az utburkolatot, vagy az utszegelyt erinti, a 
munkateriilet lehatarolasarol es a munkavegzes alatt kihelyezendo forgalomtechnikai 
jelzesekrol a forgalomtechnikai kezelo altal jovahagyott ideiglenes forgalomtechnikai 
tervet kell kesziteni es a munkakezdesi engedely kerelemmel egyutt benyujtani a kozut 
kezelojehez.
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A munkavegzest kovetoen a munkaarok es munkagodor helyen a burkolat helyrealli- 
tast a foldmu reteges visszaepitesevel es tomoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 ern
es retegvastagsagokban. A foldmu eloirt tomorsege a vedoretegen Trg>96% es teher- 
birasa E2>68 MN/m2, A mert ertekeket a muszaki atadas-atvetel soran jegyzokonyv- 
vel kell igazolni.

• Amennyiben bontassal erintett, ugy az 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 alap (F) aszfaltbeton kotoreteg
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 20 cm vtg. fagyallo homokos kavics veddreteg (mas anyaggal nem helyettesitheto)

• A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, szer
kezeti 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 veddreteg 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. A 
munkaarok szeletol szamitott 50-50 centimeter atfedessel kell a koporeteget helyrealli
tani, az aszfalt vagasa az arok szelevel parhuzamosan, el vagoval tbrtenjen. A kopore- 
teg hosszcsatlakozasainal es keresztcsatlakozasainal modifikalt bitumenes szalag be- 
epftese kotelezo. A helyreallitas soran az e-UT_06.03.21 Ut-palyaszerkezeti aszfaltre- 
tegek, Epitesi feltetelek es minbsegi kovetehnenyek uttigyi muszaki elofrasban foglal- 
takat kell betartani.
Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatosagok eloirasai- 
nak maradektalan betartasaval, a dbntes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. december 23.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
A lakossag szeles koret erinto dontesek esetenjavaslataakozzetetel modjara 

nem indokolt hirdetotablan honlapon
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Cfmzett
BUDAPEST FOVAROS VIII. KER0LET JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT
Budapest
Baross

Targy: Budapest, VIII. Vajdahunyad utca 25. (35668/2 hrsz.) villamosenergia-ell^tesa

Tisztelt Cimzettl

Tarsasagunk elkeszitette a targyi kiviteli terveket (Munkaszam: 211271). Kerjuk, hogy 
a mellekelt tervdokumentaciok alapjan a Bp. VIII., Vajdahunyad utca erintett 
szakaszara (35675 hrsz.) tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulast adni 
sziveskedjenek.



Melleklet: - 1 peldany tervdokumentacid.

Kelt: Budapest, 2021.10.06

Kozremukodesuket megkoszonve, udvozlettek

Szajko Laszlo

Felelos tervezo

Mellekletek szama: 3
F$pn6v M6ret

211271 _KERELEM 332.4 kB
_ONK_TUL_KOZ.pd 
f \

NYRV_211271.pdf 533.2 kB

211271_ML.pdf 656.0 kB

Elhelyezkedds F£jl lenyomata

KRX/OCD/Payload/I CCBA1B6A642900 
D-2 E54D1295CCC6C2

2E4D782CAB808E6 
C90E5E6983A653F 
57785F

KRX/OCD/Payload/I AF05EEE5C53BF2 
D-3 B30DA423A465473

46EF8737E8845320 
8A9CBD10D5FF06 
A050E

KRX/OCD/Payload/I 42A88C1B3C4721E
D-4 A9CA58232422FEB

38070981DFD86C1 
7F34E7FC0589813 
E807
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