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Tisztelt Varosuzemeltetesi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
A FOTAV Zrt. megbizasabol az Olajterv Tervezo Zrt. (szekhely: 1117 Budapest, Oktober 
huszonharmadika utca 18.) elkeszitette a Corvin C7 Irodahaz tavhoellatas kivitelezesi terveit.
A terv alapjan kerelmezo, a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat (a tovab- 
biakban: Onkormanyzat) tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulasat ker a tavho-, viz- es csatoma- 
ellatas szakagakban. (1. szamu melleklet)
Az uj vezetek leegyeztetett csatlakozasi pontjai es a tervezett nyomvonal ket reszre oszthato:
1. Prater utca ~ Jazmin utca szakasz: - Prater - Fuveszkert utca keresztezodesben eldreszigetelt 
leagazas folytatasa a meglevo 2x DN400/atmeroju 560 gerincvezetekrol (rekonstrukcids 
szakaszban epiilo Al szakaszolo mutargy utan).
- Jazmin utca keleti vegen talalhato az utolso meglevo fogyasztd fele (Tomo utca 48- 54.) 
leagazasa mogott a rekonstrukcids szakaszban epiilo csapszekrenybol kezelheto eldreszigetelt 
elzard (CS4 csomopont).
2. Atkotes a Tomo utcaban az A2 jelu. a meglevo 0050 jelu mutargy helyen a rekonstrukcids 
szakaszban epiilo elagazo A2 jelu mutargy lesz. Az A3 jelu szakaszolo es elagazd mutargy 
mindket irany elzaroival rendelkezik. A tervezett 2x DN250/atmeroju 400 vezetekpar a Prater utca 

— Fuveszkert keresztezodes eszaki oldalan halad, a rekonstrukcids szakaszban megepulo Al jelu 
mutargybol induld csovegek folytatasakent es a nyomvonal delre fordul be a Fuveszkert utcaba es 
eloszor annak nyugati szegelyehez kozel halad. Ezen a szakaszon egyreszt az Fovarosi Csatoma- 
zasi Miivek Zrt iizemelteteseben levo 2darab viznyelo kivaltasara van szukseg (lasd kulon a csa- 
tolt tervdokumentaciot), masreszt a kozmiihelyzet miatt egy magas ponti felszinrol kezelheto 
legtelenito mutargy (CS2 csomopont) kialakitasara is szukseg van.

Tovabba, DN50/atmeroju 140 felso „P” elagazassal biztositani sziikseges a Fuveszkert utca 3. 
alatti fogyasztd uj nyomvonalrol torteno ho ellatasat.
A bekoto vezetek az epiiletei megkerulve a meglevo 50/25 beallas helyen csatlakozik a meglevo 
ho kozponti vezetekekhez. A kozmiihelyzet, illetve a tul hosszu nyomvonalvezetes elkeriilesere a 
Fuveszkert utca 5. szam magassagaban a 2x DN250/atmerdju 400 vezetekpar egy „Z”-elhuzassal



atvalt az utca keleti oldalaba, ehhez ezen a szakaszon a meglevo atm.l256v vizvezetek (illetve 
kapcsolodo tuzcsap es OLAJTERV Tervezd Zrt / TERRA 21 Kft. / DIREKT Kft. Tsz:21.0209 Bp. 
C7 epuletek tavho ellatasa - osszekoto szakasz 4. atm.lOOac vizvezetek) kivaltasa, szegelyhez 
kozelebb helyezese szukseges (lasd kiilon tervdokumentacio).
Miutan a tervezett 2x DN250/atmeroju 400 nyomvonal eleri a Jazmin utcat, befordul abba es a 
kozmuhelyzetre vald tekintettel szetvalasztott nyomvonalon halad koriilbelul. a Tomo utca 48-54. 
epiilet hatsd sarkanak vonalaig, ahol „Z”-elhuzassal a szetvalasztott nyomvonal egyesul es a 
zoldteriilet szeleben halad tovabb a rekonstrukcios szakaszban megepuld CS4 csomopontban 
megepuld csapszekrenyig. A CS2 legtelenitotol a nyomvonal folyamatosan lejt mindket iranyba, 
igy a rekonstrukcios szakaszban megepuld Al es A2 mutargyakban uritheto. A tervezett 2x 
DN250/atmeroju 400 vezetekpar nyomvonala a rekonstrukcios szakaszban megepuld A2 
mutargybol deli iranyba kialld vezetekpar folytatasakent indul es tobbszori iranytoresekkel halad 
keresztiil az epuletek kozotti fas teriileten a fak es a kozmuhelyzet figyelembevetele mellett. A 
nyomvonal a Tomo utca 40-46. szamu epiilet keleti sarkanal erkezik ki a Tomo utca 
parkoldsavjaba es fordul nyugati iranyba es halad a tervezett A3 jelu mutargyig. Az A2 - A3 jelu 
akna kozotti szakasz az A3 jelu akna iranyaba lejt es ott uritheto. Kozmu helyszinrajz (2. es 2.a. 
szamu mellekletek).
A tervezett vezetek korszeru, energiatakarekos es eloreszigetelt. A vezetekrendszer kozvetlenul a 
talajba fektetheto, alkalmazasa feleslegesse teszi a vasbeton vedocsatomak kiepiteset.

A munkalatokkal erintett alabbi kozteriiletek a Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban allnak: 
Hrsz.: 36100/2, 36117, 36138, 36139/5, 36162/2, 36139/3. ■ /
II. A beterjesztes indoka

Az eloterjesztestargyaban a dontes meghozatala a Tisztelt Bizottsag hataskdre.
III. A dontes celja, penzugyihatasa
A vezetekjogi engedelyezesi eljaras lefolytatasahoz szukseges a tulajdonos Onkormanyzat 
hozzajarulasa.
A tulajdonosi dontesnek Onkormanyzatunkat erinto penzugyi hatasa nines.
TV. Jogszabalyi komyezet
Az onkormanyzat hataskdre a kozuti kozlekedesrol szold 1988.evi I. torveny 46. § (1) a) pontjan, 
tovabba a Magyarorszag helyi onkormanyzatairdl szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 107. §, va- 
lamint a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlasarol szolo 66/2012. (XIL13.) szamu rendelete (a tovabbiakban: Vagyonrendelet) 15. § 
(1) bekezdesen alapul.
A Varosiizemeltetesi Bizottsag hataskore a Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdes e) pontjan es a 
Kepviseld-testtilet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) dn- 
kormanyzati rendelet 7. melleklet 5.1.l.pontjan alapul.
Fentiek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.
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Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete Varosuzemeltetesi Bizottsaganak 
a ........72021.(XII. 15.) szamu hatarozata

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasa Budapest VIII. keriiletben a Corvin C7 
Irodahaz epulet tavhdellatas osszekoto szakasz letesitesehez
A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja a 
FOTAV Zrt. megbizasabdl az Olajterv Tervezd Zrt. (szekhely: 1117 Budapest, Oktober 
huszonharmadika utca 18.) altal keszitetett Corvin C7 Irodahaz tavho ellatas kivitelezesi tervei 
(tervszam: 21.0209) alapjan megvalosulo tavho-, viz- es csatomaellatas szakagakban az osszekoto 
szakasz letesitesehez.

A tavho vezetek epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Hrsz.: 36100/2, 
36117, 36138, 36139/5, 36162/2, 36139/3 kozteriileteket.

A bizottsag a tavho-, viz- es csatomaellatas szakagakban az osszekoto szakasz letesitesehez az 
alabbi feltetelekkel es kikotesekkel jarul hozza:

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

• A tulajdonosi hozzajarulas az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest 
VIII. kerulet Hrsz.: 36100/2, 36117, 36138, 36139/5, 36162/2, 36139/3 munkalatokkal 
erintett teruletere teijed ki.

• Az epittetonek (kivitelezdnek) a koztertileti munkak megkezdese elott munkakezdesi (bur- 
kolatbontasi) hozzajarulast kell kemie a mellekelt nyomtatvany adattartalmanak megfele- 
loen, a sztikseges mellekletek csatolasaval.
Teli iizemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetoen, 2022. marcius 15. utani mun- 
kakezdessel lehet. Ettol eltemi, csak kulon kerelemre es kulon elbiralassal lehet figyelem- 
be veve az alkalmazott technologist, azt hogy a teli idoszakban nyitott munkagodor, 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 szukitese 
nelkiil. Amennyiben a munkavegzes az utburkolatot, vagy az utszegelyt erinti, a munkate- 
rulet lehatarolasarol es a munkavegzes alatt kihelyezendo forgalomtechnikai jelzesekrol a 
forgalomtechnikai kezeld altal jovahagyott ideiglenes forgalomtechnikai tervet kell keszi- 
teni es a munkakezdesi engedely kerelemmel egyiitt benyujtani a kozut kezelojehez.

• A tavho vezetek epitesre vonatkozo kulonleges muszaki eloirasok: Az epites utan a zoldfe- 
luletek helyreallitasa sztikseges, a munkaarok helyen 10 cm vastagsagban humuszteritessel 
es fuvesitessel. A kdzteriileti fak erintettsege miatt favedelmi tervet kell kesziteni, a tervet 
a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-vel jova kell hagyatni a munkakezdes elott. A 
fak gyokerzonaja mellett vezetett szakaszon gyokervedo cso elhelyezese sztikseges. 
Amennyiben a munkalatok soran a zoldteruletben, fakban barmifele kar keletkezik, annak 
helyreallitasi kotelezettsege a Kivitelezot terheli. A munkalatok folyaman kitermelt, kibon- 
tott, visszaepitesre kertilo anyagok (pl. padok, keritesek, burkolatok) tarolasarol es megdr- 
zeserol Kivitelezdnek kell gondoskodnia, a bontas, vagy visszaepites soran seriilt anyago- 
kat potolnia kell. A gyalogosforgalom szabad mozgasat biztositani kell a munkatertilettdl 
elhatarolva, szukseg eseten provizoriummal. A munkak befejeztevel a kozteruletek eredeti 
allapotat kell helyreallitani.
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Az erintett zoldtertilet helyreallitasakor a zoldterulet reszet kepezo, karosodott (kitermelt, 
szennyezodott illetve elszallitott) termotalaj pdtlasat- I. osztalyu termofold visszatoltese- 
vel- kell elvegezni.

• A vezetekfektetest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a foldmu reteges 
visszaepitesevel es tomontesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban. A 
foldmu eloirt tomorsege a vedoretegen Try>96% es teherbirasa E2>68 MN/m2 .
A mert ertekeket a muszaki atadas-atvetel soran jegyzokonywel kelligazolni.

A tervek szerinti beruhazas soran a Budapest, Fuveszkert ut, Jazmin utca ( Tomo utca 48- 
54.) kozotti munkalatokkal erintett szakaszan megszund vezetekszakaszt el kell bontani, az 
utburkolat alatt nem uzemelo vezetekszakasz nem maradhat.
A burkolat helyreallitasat a Fuveszkert utcaban, az uttengelytol az ut szegelyig, a Jazmin 
utcaban teljes szelessegben, a teljes koporeteg marasaval es ujraaszfaltozassal el kell ve
gezni, a munkaarok felett teljes palyaszerkezetet kell epiteni. A Gyalogjarda helyreallitas 
teljes szelessegben tdrtenjen. Az epites es bontas idejere a gepjarmuforgalmat es ajardan a 
gyalogos forgalmat biztositani kell.

• 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
- 7 cm AC-16 koto (N) aszfaltbeton kdtdreteg
- 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, szerkeze- 
ti retegenkent 20-20 cm atlapolassal, teljes szelessegben aszfaltozva:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett bntott aszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics veddreteg Try 96% (mas anyaggal nem helyettesit- 
hetd).

• A bontassal erintett utszegelyt a meglevbvel, azonos szegelyelemekkel kell helyreallita
ni. Az utszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket oldalrol.
Az elbontott burkolatok eleit egyenesre kell vagni es bitumenes hezagkitdltessel kell a 
meglevo aszfalt burkolatot az uj aszfalt burkolathoz csatlakoztatni ugy, hogy az epitett asz
falt retegek lepcsozetesen, min. 20-20 cm atlapolassal csatlakozzanak a meglevo aszfalt re- 
tegekhez.

Az utburkolati jeleket ujra fel kell festeni.
A helyreallitas muszaki atadas-atvetelere a kozutkezelot meg kell hivni.

a. kotelezi a kivitelezot a bontasi helyek megfelelo minosegben torteno helyreallitasara, 
melyre a beruhazo/kivitelezo kozosen 5 ev garanciat vallal:

b. az engedelyes koteles a munkak (helyreallitas) elkeszulterol a kozterulet tulajdonosat iras- 
ban ertesiteni,

Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatosagok eloirasainak maradek- 
talan betartasaval, a dbntes napjatol szamitott

1 evig ervenyes.

Felelos: polgarmester
Hataridb: 2021.12.22. ■ ■.A. V
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A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

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

Budapest, 2021. december 6.

Borb abriella 
Gazdalkodasi ugyosztalyvezeto

Keszitette: Gazdalkodasi Ugyosztaly Keruletgazdalkodasi Iroda
Leirta: Urban Istvan utkezelo 0— '
PENZUGYI FEDEZETET IGENYEL / NEM IGENYLL, IGAZOLAS: . .
Jogi Kontroll: dr. Urban Kristof^^" Z \
Ellenorizte:

r. Voros Szihdr. ilvia
Aljegyzd

Jovahagyta:BETERJESZTESRE ALKALMAS

JEGYZO
dr. Sajtos Csilla Camara-Bereczki Ferenc Miklos . K 

A Varosuzemeltetesi Bizottsag elnoke
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F£jln6v M6ret ElhelyezkedSs F£jl lenyomata
TF_03_Osszkozmu 
ves helyszinrajz.pd 
f

2.9 MB KRX/OCD/Payload/ 
ID-2

E7827E069B0E632
DE175DA46673718
BB0F92AE52797A
04131F19C6AAA6
E9A7CB

TF_04_Hossz_szel 
veny.pdf

1.1 MB KRX/OCD/Payload/ 
ID-3

3B3320359C92AC 
E08CE072BDEFD4
689AD69A888C7D
99EA8790E1B3FB
C80FD51B

TF_05_Keresztszel 
veny.pdf

892.7 kB KRX/OCD/Payload/
ID-4

01D4B58888F8656
E14873EF4AA31C
9377E13953B4285 
0FDEEB8718EA49
88D376

V_03_T ervezett_viz 
kivaltas_szakagi_os 
szkozmuvesjielysz 
inrajz.pdf

1.4 MB KRX/OCD/Payload/
ID-5

64981B2CE1328E3 
C994DF63B187BD
8358C116024E914
9CE65E21EC053E
D17CDB

VI11 ._Corvin7_Megk 
ereses_Kozutkezel 
oi.pdf

296.4 kB KRX/OCD/Payload/ 
ID-6

1B0C100A949D67
B240A19DC47A87
D548F8C1EE3EBC 
08BF3AC20092734 
B23D915

20210211_070859.j 
pg.asice

1.2 MB KRX/OCD/Payload/ 
ID-7

DAFB87FEAEB179 
0C3103E9E8CEA2 
38C2732D37C7839 
DA9CA4D38CFBC 
E08B3C8A

20210211_070914.j 
pg.asice

952.3 kB KRX/OCD/Payload/
ID-8

4FDC9B601C7935 
13110EB07DEEF0 
426B7FD64C7F932 
63AA7ACF49545B 
578BF93

AlairasiCimpeldany 
_Csl_201704.pdf

304.1 kB KRX/OCD/Payload/ 
ID-9

63EE707693FC09 
D035AD168922936 
1A8C792E20AE5A 
5A99FA13DE3EBB 
3B88390

CS_03_Tervezett_v 
iznyelo_kivaltas__sz 
akagi_osszkozmuv 
es_helyszinrajz.pdf

1.5 MB KRX/OCD/Payload/ 
ID-10

30EAB8F0BC612F 
EDD697E411E67D 
87196A53D1AB281
E468B876A5D2433
46EAF4



DIREKT_megbizole 
vel.pdf

DIREKTCegkivonat 
AlairasiCimpeldany 
2017.pdf

MeghatalmazasCS
Z_Corvin7.pdf

TF_01 _Muszaki_lei 
ras.pdf

502.4 kB KRX/OCD/Payload/ 6FB65E16FD8DF8
ID-11 AC733B2A080E78

308B211767B214F 
B7495D574596279 
7FE610

595.7 kB KRX/OCD/Payload/ 021AA6334B7D831
ID-12 E333145DDEC5D7

8EBC8B9C0F19B5 
783B49B6C82A396 
725AFC

272.5 kB KRX/OCD/Payload/ 57083BED2D05299
ID-13 1149A7298F8994F

B812BD07557F284 
B6600CFD7B34BF 
AF1C1

484.4 kB KRX/OCD/Payload/ BB5FC17F44E65A
ID-14 E5D024937CCA67

D010E71585CB9E
9B735C183BC3DE 
3189043D




