
Budapest Fbvaros VIII. kerulet Jozsefvarosi OnkormanyzatKepviselb-testuletenek 
Varosuzemeltetesi Bizottsaga

Eloterjeszto:Gazdalkodasi Ugyosztaly 7.•...sz. napirend

ELOTERJESZTES : /

A Varosuzemeltetesi Bizottsag 2021. december 15-i iilesere

Targy: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasara, a Budapest VIII. 
kerulet Or utca 2-12. szam alatti ELMU 1 kV-osnyomvonal cserejehez.

Eloterjeszto: Borbas Gabriella iigyosztalyvezetd
Keszitette: Urban Istvan kozutkezeld ugyintezd
A napirendet nyilvanos ulesen kelltargyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszeru szavazattobbseg sziikseges
Melleklet: 1. szamu melleklet, kerelem

2. szamu melleklet, helyszinrajz

Tisztelt Varosuzemeltetesi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
Az ELMU Haldzat KfL (1132 Budapest, Vaci ut 72-74.) megbizasabol a GTF Kft. (1131 Bu
dapest, Rokolya utca 1-13.) tulajdonosi- es kozutkezeldi hozzajarulast kert az ELMU Halozati 
Kft. rekonstrukcids keretei kozott Budapest VIII. kerulet Or utca 2-12. kozotti szakaszon el- 
dregedett 1 kV-os kabel cserejehez.
Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest VIII. kerulet Or 
utca (35189 hrsz.), Budapest VIII. kerulet Tavaszmezo utca (35261/2 hrsz.), Budapest VIII. 
kerulet Horvath Mihaly ter (35238/3 hrsz.) es Budapest VIII. kerulet Jozsef utca (35150/2 
hrsz.) ut es jardaburkolatat. A kerelmekhez benyujtott 221085 munkaszamu tervdokumenta- 
cio Budapest VIII. kerulet Or utcaban (35189 hrsz.) meglevo AYCWY 3x185/185mm2 kabel 
elbontasanak (152 meteren) es azonos nyomvonalon uj NAYY-J 4x240 mm2 kabel (190 mete- 
ren) letesitesenek, tervezett vedo csb nyflt arkos elhelyezesenek es nyomvonal terven jelolt 
hibas kabel szakasz elbontasanak muszaki terveit tartalmazza.
A tervek alapjan a tulajdonosi-es kozutkezeldi hozzajarulas kiadhato.
A foldkabel letesitesere vonatkozo kiilonleges muszaki eloirasok az alabbiak:
A tervezett beruhazas soran a csatolt nyomvonal terven jelolt AYCWY3xl 85/185mm2 csere- 

je uj NAYY-J 4x240 mm2 kabelre, meglevo AYCWY 3x185/185mm2 bontasa, valamint az uj 
NAYY-J 4x240 mm2 kabel kiegeszitese erinti az Or utca, Tavaszmezo utca es a Horvath Mi
haly ter ut es jardaburkolatait. A tervezett vedocso nyilt arkos elhelyezese erinti az Or utca es 
Jozsef utca ut es jardaburkolatat, melyek ezaltal elbontasra keriilnek. A kabel csere meglevo 
nyomvonalon az Or utca 2. hazszam alatt talalhato alallomastol a Tavaszmezo utca 2. szamnal 
talalhato epiiletcsatlakozoig 0.6 meteres fektetesi melyseggel tortenik. A kiegeszitd uj nyom
vonal kialakitasa az Or utca 12.es a Tavaszmezo utca 2. kozotti teriileten valosul meg.
Tovabbi elbontasra kerulo vezetekszakasz az Or utca 12. es Or utca 13. kozotti szakasz az ut- 
palya alatt. Az epites es bontas idejere az utcaban a gepjarmuforgalmat biztositani kell, legfel- 



jebb felpalyas utlezarassal. Amennyiben a munkavegzes az utburkolatot, a parkolosavot, vagy 
az utszegelyt erinti, a munkatertilet lehatarolasarol es a munkavegzes alatt kihelyezendo for- 
galomtechnikai jelzesekrol a forgalomtechnikai kezelo altal jovahagyott ideiglenes forgalom
technikai tervet kell kesziteni es a munkakezdesi engedely kerelemmel egyiitt benyujtani a 
kozut kezeldjehez. A munkavegzest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a 
foldmii reteges visszaepitesevel es tomdritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es retegvas- 
tagsagokban. A foldmii eloirt tomorsege a vedoretegen Trg>96% es teherbirasa E2>68 
MN/m2. A mert ertekeket a miiszaki atadas-atvetel soran jegyzokonywel kell igazolni.
A bontassal erintett utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, szerkezeti 
retegenkent 20-20 cm atlapolassal: - 4 cm AC-11 kopo (F) aszfaltbeton kopdreteg - 7 cm 
AC-16 koto (F) aszfaltbeton kotoreteg - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap - 20 cm vtg. 
fagyallo homokos kavics veddreteg. (mas anyaggal nem helyettesitheto)
A bontassal erintett aszfalt jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani: - 3 cm 
vtg. MA-4 (N) erdesitett bntbttaszfalt a jarda teljes szelessegeben - 15 cm vtg. CKt-4 stabili
zalt utalap - 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics veddreteg Trg 96%. (mas anyaggal nem he- 
lyettesitheto)
A bontassal erintett terko jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani: - 6 cm 
vtg. beton terko (meglevo, vagy vele teljesen megegyezo) - 3 cm agyazohomok - 10 cm vtg. 
C12/15 sovanybeton utalap - 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics veddreteg Trg 95%. (mas 
anyaggal nem helyettesitheto) A bontassal erintett utszegelyt a meglevovel azonos szegely- 
elemekkel kell helyreallitani.
Az utszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket oldalrol.
Az eloterjesztestargyaban a dontes meghozatala a Tisztelt Bizottsag hataskdre.
II. A dontes celja, penziigyi hatasa
A kivitelezesek kbzteruleti meginditasahoz szukseges a tulajdonos Onkormanyzat 
hozzajarulasa.
A ttulajdonosi ddntesnek az Onkormanyzatot erinto penziigyi hatasa nines.
III. Jogszabalyi kornyezet
Az onkormanyzat hataskdre a kozuti kozlekedesrol szolo 1988.evi I. torveny 46. § (1) a) pont- 
jan, tovabba a Magyarorszag helyi dnkormanyzatairol 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 Varosiizemeltetesi Bizottsag hataskdre a Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdes e) pontjan es a 
Kepviseld-testiilet es Szervei Szervezeti es Miikddesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) 
bnkormanyzati rendelet 7. melleklet 5.1.1. pontjan alapul.
Fentiek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.
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Hatarozati javaslat

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

Tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasarol, a Budapest VIII. keriilet 
Or utca 2-12.szam alattiELMU 1 kV-os nyomvonal cserejehez.

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulasat adja 
ELMU Halozati Kft. rekonstrukcids keretei kozott Budapest VIII. keriilet Or utca 2-12. kozot- 
ti szakaszon eloregedett 1 kV-os kabel cserejehez.
Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest VIII. keriilet Or 
utca (35189 hrsz.), Budapest VIII. keriilet Tavaszmezd utca (35261/2 hrsz.), Budapest VIII. 
keriilet Horvath Mihaly ter (hrsz:35238/3) es Budapest VIII. keriilet Jozsef utca 
(hrsz:35150/2) ut es jardaburkolatat.
A bontassal erintett utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, szerkezeti 
retegenkent 20-20 cm atlapolassal: - 4 cm AC-11 kopo (F) aszfaltbeton kopdreteg - 7 cm 
AC-16 koto (F) aszfaltbeton kotbreteg - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap - 20 cm vtg. 
fagyallo homokos kavics vedoreteg (mas anyaggal nem helyettesithetb)
A bontassal erintett aszfalt jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani: - 3 cm 
vtg. MA-4 (N) erdesitett bntbttaszfalt a jarda teljes szelessegeben - 15 cm vtg. CKt-4 stabili
zalt utalap - 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Trg 96% (mas anyaggal nem he- 
lyettesithetb)
A bontassal erintett terko jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani: - 6 cm 

vtg. beton terko (meglevb, vagy vele teljesen megegyezd) - 3 cm agyazohomok - 10 cm vtg. 
C12/15 sovanybeton utalap - 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Trg 95% (mas 
anyaggal nem helyettesitheto)
A bontassal erintett utszegelyt a meglevbvel azonos szegelyelemekkel kell helyreallitani. Az 

utszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket oldalrol

Feltetelek es kikdtesek:

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

• a tulajdonosi hozzajarulas a Budapest VIII. keriilet Or utca (35189 hrsz.), Budapest 
VIII. keriilet Tavaszmezd utca (35261/2 hrsz.), Budapest VIII. keriilet Horvath Mihaly 
ter (35238/3 hrsz.) es Budapest VIII- keriilet Jozsef utca (35150/2 hrsz.) alatti teriiletre 
teijed ki.

• az epittetonek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a koz- 
utkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlap szerinti mellekletek csatolasaval eldzete- 
sen meg kell kemi, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani.

Teli uzemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetoen, 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol elterni, csak kiilon kerelemre es kiilon elbiralassal lehet fi- 
gyelembe veve az alkalmazott technoldgiat, azt hogy a teli idbszakban nyitott munkagdddr, 
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vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, sikossag mentesitesere az engedelyes- 
nek kulon figyelmet kell forditania.
Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezd szervek, szakhatosagok eldirasainak 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 dontesek eseten javaslata a kbzzetetel modjara 

nem indokolt hirdetotablan honlapon

Budapest, 2021. december 6.

Bo^^Gabriella

Gazdalkodasi iigyosztalyvezeto

Keszitette: Gazdalkodasi Ugyosztaly Keruletgazdalkodasi Iroda
Leirta: Urban Istvan kozutkezelo P-
PENZUGYIFEDEZETETIGENYEL / NEM IGENYEL, IGAZOLAS 
Jogi Kontrqll: dr Urban Kristof ^0^-^ 
EllenorIztS: /

dr. Voros 
Aljegyzd

BETERJESZTESRE ALKALMASI JOVAHAGYTA:

JEGYZO
Camara-Bereczki Ferenc Miklos s.k. 

A Varosuzemeltetesi Bizottsag elnoke
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Targy: Tulajdonosi hozzajarulas kerese

Munka cime: Budapest VIII. Or utca 2-12 ELMU 1Kv-os nyomvonal csereje es 
kiegeszitese

Munkaszam: 221085

Tisztelt Clmzett!

A GTF Kft, mint a letesitmeny tervezdje keri, hogy a mellekelt kiviteli dokumentacio 
alapjan tulajdonosi hozzajarulasukat a tulajdonukban levo ingatlanokra megadni 
sziveskedjenek.

A kozcelu vezetekletesi'tessel erintett ingatlanok:

35189 hrsz ~ kivett kdzterulet35238/3 hrsz - kivett kozterulet

35261/2 hrsz - kivett kozterulet

Amennyiben a temaval kapcsolatban tovabbi informaciora vagy dokumentaciora van 
sziikseg, a telefonszamon vagy 'ggtfkft.hu e-mail
cimen allok rendelkezesukre.

Szives kozremukodesuket elore is koszonjuk.

Melleklet: 1 pld. muszaki dokumentacid

1 pld. nyomvonalrajz

ggtfkft.hu


Budapest, 2021.10.01

Schiffler Daniel

5B18469A7FAF968
20785

Mellekletek szama: 3
F6jln6v M6ret Elhelyezked6s F£jl lenyomata

GTF_R1.pdf 636.3 kB KRX/OCD/Payload/I BE9AC09ABC80E0 
D-2 935B58EFEE9F508

570D5028C00BF75 
1F45C5F58F9F29F 
E0CF8

megkereso_levelek_ 312.1 kB
Vlll_ker_fele.pdf

KRX/OCD/Payload/I 9617C01ACD73FE
D-3 CD616C0432ADA8

77CD8A60200E007 
0FAD1CD590D7113 
6E8AB8

RovidMuszaki.pdf 219.8 kB KRX/OCD/Payload/I DF332DE491D3AE
D-4 C14E99CE59577E0

7C52BEB78EEFF54




