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Varosuzemeltetesi Bizottsaga

Eldterjeszto: GazdalkodasiUgyosztaly I An
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' ELOTERJESZTES
A Varosuzemeltetesi Bizottsag 2021. december 15-iiilesere

Targy: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, Budapest VIII. kerulet 
Tolnai Lajos utca 28-30. vizbekotes epiteshez

Eldterjeszto: Borbas Gabriella ugyosztalyvezetd
Keszitette: Urban Istvan kozutkezelo ugyintezo
A napirendet nyilvanos ulesen 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

Az Octodomus Kft. (1097 Budapest, Illatos ut 9.) megbizasabol Takacs Csaba tervezd VZ-TEL 20- 
0770 elkeszitette a Budapest VIII. kerulet Tolnai Lajos utca 28-30. (hrsz. 34962, 34963) 32 lakasos 
tarsashaz vizbekotesi tervet. (Tervszam: TCSVSZ-055/21.) A tervek alapjan az Eviaponthu Kft. 
(2085 Pilisvbrosvar, Beke utca 55.) tulajdonosi- es kozutkezeloi hozzajarulast kert a vizbekotes le- 
tesitesehez. Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest VIII. Tol
nai Lajos utca (34954 hrsz.) es a Deri Miksa utca (34981 hrsz.) utca- es jardaburkolatat.
A kerelmekhez benyujtott tervdokumentacio a Budapest VIII. Tolnai Lajos utca 28-30. sz. epulet uj 
DN 90 KPE csb bekotesenek, meglevo utcai gerinc vezetekrol tbrtenb leagazasat tartalmazza. A 
tervek alapjan a tulajdonosi-es kozutkezeloi hozzajarulas kiadhato.
Varosuzemeltetesi Bizottsag 2021.november 17-en megtartott ulesen, a napirendi pont targyalasa 
soran a hatarozati javaslat szbvegezeseben rosszul, a Budapest,VIII. kerulet Tolnai utca 26. szam 
szerepelt. Hazszam kijavitasa miatt, ugyanabban a targyban ezert jelen bizottsagi ulesre ismetelt 
eloterjesztes keszult.

A vizvezetek epitesere vonatkozo kulonleges muszaki elbirasok:
A tervezett vezetek KPE csbbbl keszul DN 90 csovekbol. A tervek szerinti beruhazas soran Buda
pest VIII. kerulet Tolnai Lajos utca 28-30. szam elott meglevo jarda aszfalt, a hozza tartozo szegely 
es az utburkolat egy resze elbontasra kerul. Az epites es bontas idejere a gepjarmuforgalmat es a 
jardan a gyalogosforgalmat biztositani kell a vizvezetek epitesre igenybevett kbzteriileteket is tar- 
talmazo, forgalomtechnikai kezelb altal jovahagyott ideiglenes forgalomtechnikai terv szerint. A 
vizbekotes letesitese utan a munkateriilet helyreallitasa szukseges.

A munkavegzest kovetben a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a foldmu reteges visszaepi- 
tesevel es tbmbritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban. A foldmu eldirt tb- 
mdrsege a vedbretegen Trg>96% es teherbirasa E2>68 MN/m2 . A mert ertekeket a muszaki at- 
adas-atvetel soran jegyzbkdnywel kell igazolni.
• A bontassal erintett utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, szerkezeti re- 
tegenkent 20-20 cm atlapolassal:
- 4 cm AC-11 kopb (F) aszfaltbeton koporeteg



- 7 cm AC-16alap(F)aszfaltbetonkbtbreteg
— 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, szerkezeti rete- 
genkent 20-20 cm atlapolassal: A tarsashaz epites kivitelezesi munkai soran megseriilt jardaburko- 
latot a tarsashaz utcai homlokzata elott teljes szelessegben kell helyreallitani.
- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett ontott aszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Trg 95% (mas anyaggal nem helyettesfthetd)

• A bontassal erintett utszegelyt a meglevovel, azonos szegelyelemekkel kell helyreallitani. Az 
utszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket oldalrol. Az elbontott aszfaltburkolat 
eleit egyenesre kell vagni es bitumenes hezagkitbltessel kell a meglevo aszfalt burkolatot az uj asz
falt burkolathoz csatlakoztatni ugy, hogy az epitett aszfalt retegek lepcsozetesen, min. 20-20 cm at
lapolassal csatlakozzanak a meglevo aszfalt retegekhez.
A munkavegzes megkezdesenek feltetele a forgalomtechnikai kezeld es a kozmukezelok ervenyes 
hozzajarulasa, valamint a kozutkezelo munkakezdesi hozzajarulasa. A helyreallitas muszaki atadas- 
atvetelere a kozutkezelot meg kell hfvni.
IL A beterjesztes indoka
Azeldteqesztes targyaban a dontes meghozatala a Tisztelt Bizottsag hataskdre.
III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A kozteruleti kivitelezes megindftasahoz szukseges a tulajdonos Onkormanyzat hozzajarulasa.
A dontesnek Onkormanyzatunkat erinto penziigyi hatasa nines.
IV. Jogszabalyi kornyezet
A Varosuzemeltetesi Bizottsag hataskdre a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a 
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII.13.) bnkormanyzati rendelet 17.
§ (1) bekezdes e) pontjan, valamint a Kepviselb-testiilet 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.

1. Hatarozati javaslat

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosuzemeltetesi Bizottsaganak a......... /2O21.(XII. 15.) szamu hatarozata
A Varosuzemeltetesi Bizottsag 90/2021.(XI. 17.) szamon hozott hatarozatanak visszavonasarol

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dbnt, hogy visszavonja a 90/2021.(XI. 17.) VB. szamon hozott 
hatarozatat.
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2. Hatarozati javaslat

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak a ....... ../2O21.(XII. 15.) szamu hatarozata

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasa a Budapest VIII. keriilet Tolnai Lajos 
utca 28-30. viz bekoto vezetek letesitesehez.

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja a 
Takacs Csaba VZ-TEL 20-0770 tervezd, TCSVSZ-055/21 szamu teryei alapjan a vizbekoto vezetek 
epitesehez.
A munkalatokhoz tortend hozzajarulas Budapest VIII. keriilet Tolnai Lajos utca 28-30. szam alatti 
ingatlan vizbekotes az alabbi feltetelekkel es kikotesekkel valosulhat meg:

a. jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazot (epittetot) nem mentesiti az epiteshez sziikseges 
egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese alol,

b. a tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas a Budapest VIII. keriilet, alabbi kozteriiletek 
munkalatokkal erintett teriiletere teijed ki: Budapest VIII. keriilet Tolnai Lajos utca (hrsz. 
34954)

c. az epittetonek (kivitelezdnek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast, a mellekelt 
nyomtatvany adattartalma szerint a sziikseges mellekletek csatolasaval eldzetesen meg kell 
kemi, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani,
Teli iizemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetoen, 2022. marcius 15. utani munka 
kezdessel lehet.
Ettol eltemi, csak kulon kerelemre es kiilon elbiralassal lehet figyelembe veve az alkalma- 
zott technologist, azt, hogy a teli idoszakban nyitott munkagodor, vagy munkaarok baleseti 
veszelyforrast nem okozhat, sikossagmentesitesere az engedelyesnek kiilon figyelmet kell 
forditania.

d. a burkolatok helyreallitasa I. osztalyu minosegben valosuljon meg, a megfeleld retegrenddel. 
Amennyiben a bontas soran a burkolat seriil, a torott darabokat cserelni kell. A burkolatok 
felfesteset a kivitelezes utan a helyreallitas soran ujra fel kell festeni, a szabvanyoknak meg- 
felelden,

e. kotelezi a beruhazot/kivitelezot a bontasi helyek megfeleld helyreallitasara, melyre a beru- 
hazd/kivitelezo 5 ev garanciat vallal.
A vizvezetek epitesere vonatkozo kulonleges miiszaki eloirasok:

A tervezett vezetek KPE csdbdl keszul DN 90 csovekbol. A tervek szerinti beruhazas soran Buda
pest VIII. keriilet Tolnai Lajos utca 28-30. szam elbtt meglevo jarda aszfalt, a hozza tartozd szegely 
es az utburkolat egy resze elbontasra keriil. Az epites es bontas idejere a gepjarmuforgalmat es a 
jardan a gyalogosforgalmat biztositani kell a vizvezetek epitesre igenybevett kozteriileteket is tar- 
talmazo, forgalomtechnikai kezelo altal jovahagyott ideiglenes forgalomtechnikai terv szerint. A 
vizbekotes letesitese utan a munkateriilet helyreallitasa sziikseges.

A munkavegzest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a foldmii reteges visszaepi- 
tesevel es tomdritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban. A foldmii eloirt td- 
morsege a vedoretegen Trg>96% es teherbirasa E2>68 MN/m2 . A mert ertekeket a miiszaki at- 
adas-atvetel soran jegyzokonyvvel kell igazolni.



• A bontassal erintett utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, szerkezeti re- 
tegenkent 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 vedoreteg (mas anyaggal nem helyettesitheto)
• A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, szerkezeti rete- 
genkent 20-20 cm atlapolassal: A tarsashaz epites kivitelezesi munkai soran megseriilt jardaburko- 
latot atarsashaz utcai homlokzata elott teljes szelessegben kell helyreallitani.

- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett ontott aszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Trg 95% (mas anyaggal nem helyettesitheto)

• A bontassal erintett utszegelyt a meglevovel, azonos szegelyelemekkel kell helyreallitani. Az 
utszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket oldalrol. Az elbontott aszfaltburkolat 
eleit egyenesre kell vagni es bitumenes hezagkitoltessel kell a meglevo aszfalt burkolatot az uj asz
falt burkolathoz csatlakoztatni ugy, hogy az epitett aszfalt retegek lepcsozetesen, min. 20-20 cm at
lapolassal csatlakozzanak a meglevo aszfalt retegekhez.
A munkavegzes megkezdesenek feltetele a forgalomtechnikai kezeld es a kozmukezelok ervenyes 
hozzajarulasa, valamint a kozutkezelo munkakezdesi hozzajarulasa. A helyreallitas mtiszaki atadas- 
atvetelere a kozutkezelot meg kell hivni.

A munkavegzes megkezdesenek feltetele a forgalomtechnikai kezeld es a kozmukezelok ervenyes 
hozzajarulasa, valamint a kozutkezelo munkakezdesi hozzajarulasa. A helyreallitas mtiszaki atadas- 
atvetelere a kozutkezelot meg kell hivni.
Az engedelyes koteles a munkak (helyreallitas) elkesziilterol a kozterulet tulajdonosat irasban erte- 
siteni,
Jelen tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas csak az engedelyezd szervek, szakhatosagok eloira- 
sainak maradektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. december 22.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly Keriiletgazdalkodasi 
Iroda

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



Budapest, 2021. december 6.

Borbas Gabriella 
iigyosztalyvezeto

Keszitette: Gazdalkodasi Ugyosztaly Keruletgazdalkodasi Iroda
Leirta: Urban Istvan kozutkezelo ugyintezo cu
PENZLGYI FEDEZETET IGEN YEL / NEM IGENYEL, IGAZOLAS:
JogiKontroll: dr.Urban Kristof

ELLENORIZTE1

-VIA
aljegy:

TORVENYESSEGJ ELLENORZES JOVAHAGYTA.

JTOS CSILLA 
6JEG

Camara-Bereczki Ferenc Miklos S. k , 
Varosuzemeltetesi Bizottsag elnoke
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e papir

Azonositd:EPAPIR-20211102-9412

Kuldo

Viselt nev: FETTER IMRE

Szuletesi nev: FETTER IMRE

Anyja neve:

Szuletesi hely:

Szuletesi idd:

Nem termdszetes 
szemdly neve:

Nem termeszetes 
szemely addszdma:

EVIAPONTHU Kft.

25407480

Ddtum:

Hivatkozdsi szdm:

Azonosftd:

Tdmacsoport 
azonosftd:

Tdmacsoport neve:

Ogytfpus azonosftd:

Ogytfpus neve:

2021.11.02

EPAPIR-20211102- 
9412

ONKORMJGAZGA
TAS

Onkormanyzati 
igazgatas

ONKTELEPULES 
UZEM

Telepulesuzemeltet 
esi ugyek

Cfmzett
BUDAPEST FOVAROS VIII. KERULET JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT 
1082, Budapest.
Baross utca 63-67

Targy:
Bp. VIII. Ker. Tolnai Lajos utca 28-30. Vfzbekdtes es csatorna bekotes 
tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas kerelem.

Tisztelt Onkormanyzat Tisztelt Kozutkezeloi Kerelmet terjesztek elo, a targyban 
szereplo cimre Bp. VIII. Ker. Tolnai Lajos utca 28-30. vizbekotes es 
csatornabekoteshez tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas kiadni szfveskedjenek. 
A kiadashoz szukseges mellekleteket csatolom! Tovabbi jovobe mutato 
egyuttmukodesunkben bizva varjuk hozzajarulasukat! Udvozlettel: Maszlag Tibor 
EVIAPONTHU Kft. Tel:+,'

Mellekletek szama: 11
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Fajln&v M6ret Elhelyezked6s F£jl lenyomata

Tolnai_Lajos_u._28 75.7 kB 
_30._onkormanyzat 
_nyilatkozat_a_tilalo 
mrol.pdf

KRX/OCD/Payload/I ED681E81C84E710 
D-2 4A61522610EC080

6C6A427564DEB97 
8FAD79168E17862 
4639 - n

Tolnai_Lajos_utca_ 724.5 kB 
28_30___viz__csato 
rna_forgalom_terele 
si terv buffer 1 sig 
n_1J_.pdf

KRX/OCD/Payload/I A1E15672CC563E7
D-3 FEFC497611FC4CF

6815E6D51F24C63
4A34A97CD61BEF1

; c C3AE

Tolnaijajos_utca_2 815.3 kB 
8 30 e kozmu nyil

KRX/OCD/Payload/I C35B641AC3DD17
D-4 47B2E198FE315A4

atkozat hiteles 282 
724218_1_. pdf

D16ADB10875E4B
D88E8B93F6DBAC
A76B21E

Tolnai_lajos_u_28_ 1021.6 kB 
30_ELMU_KIF_KOF 
_nyilatkozat_Budap 
est_ VIII._ker._Toln 
ai_L_u._28_30-.pdf

KRX/OCD/Payload/I 5D0F68A3633E5DB 
D-5 E37FCB00991BA1D

56FB3027F9CBEA 
D935319BCF3CC66 
F2B6C

Tolnaijajos__u_28_ 322.4 kB 
30_Tcom.pdf

KRX/OCD/Payload/I 72345EDB79C7FD6 
D-6 A31C4D75F489338

E13F5AB96201E4B 
3958B61172D44BD

Tolnai__kozmu28_30 363.7 kB 
_21 _02_20_kozmu 
vesitett 2 .pdf

KRX/OCD/Payload/I E1A52DD8D870B23 
D-7 52CAB0FDD86CA6

8BB889E66CA7F49
A60C918E554A21B 
E7966

Tolnaijajos_utca_2 201.6 kB 
8_30_Tervezoi_nyii 
atkozat.pdf

KRX/OCD/Payload/I 2ABD93BF1E8E208 
D-8 38A0D65515BEB90

00D78DF9311A291
95C08E73244F741
B564 ■ <

Tolnai_28_30_viz_r 355.2 kB 
eszletrajz.pdf

KRX/OCD/Payload/I 95FAA46C2DAF055
D-9 AC13E749631F92A

11A0C8047C425C3
DE7B2F9945CB454



FSjlnGv M6ret Elhelyezkectes F3JI lenyomata

Tolnai_lajos_28_30 270.6 kB KRX/OCD/Payload/I 5335A8FB2503A55
_Muszaki_leiras.pdf D-10 D3C29CDD660D61

95835832809E30C6
CE15C3882081852

Tolnai_28_30_helys 285.1 kB KRX/OCD/Payload/I 31461F8172662737
zinrajz.pdf D-11 E3FC9D76D8B8E1

ADA1CD160526880 
33B69FC1A12956B 
D492

Tolnai_28_30_szviz 173.7 kB KRX/OCD/Payload/I 9ECC8D93605F93D
_hossz_szelveny.pd D-12 7BC38928246CC76
f 86CCEC780B39AB

3720E62EC254004
A5693 ;
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