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Eloterjeszto: Gazdalkodasi Ugyosztaly . J.'..^..^..sz. napirend

ELOTERJESZT^S
A Varosuzemeltetesi Bizottsag 2021. december 15-i iilesere

Targy: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasmegadasara, a Budapest VIII. 
keriilet, Bacso Bela utca 3. szam alatti ingatlanon torteno csatorna bekoteshez

Eloteijeszto: Borbas Gabriella Gazdalkodasi Ugyosztaly vezeto
Keszitette: Urban Istvan kozutkezelo iigyintezo
A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszeru szavazattobbseg sziikseges
Melleklet:
1. sz. melleklet: kerelem
2. sz. melleklet: helyszinrajz

Tisztelt Varosuzemeltetesi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A Thianhai Ingatlan Projekt Kft (szekhely:l 137 Budapest, Ditroi Mor utca 3. fszt. 9.) megbi- 
zasdbol a KulTerv Bt. tulajdonosi- es kdzutkezeloi hozzajaruldst kert uj csatorna bekotes l&e- 
sitesehez. Az epitds erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kczelds^ben levo Bacso Bela utca 
3. (34842/2 hrsz.) ut- es jardaburkolatat. A kerelmekhez benyujtott tervdokumentacio ameg- 
Idvd DN300 mm dtmeroju, beton anyagu csatomabekbtds elbontdsanak, es azonos nyomvona- 
lon uj DN300 mm KG-PVC csatomabekotes letesitesenek muszaki terveit tartalmazza. A ter- 
vek alapjan a tulajdonosi-es kozutkezeloi hozzajarulas kiadhato.
A csatorna bekdtes letesitesere vonatkozo kuldnleges miiszaki eloirasok: A tervezett beruha- 
zas soran a Bacso Bela u. 3. (34843 hrsz.) alatt meglevo jarda aszfalt, hozza tartozo szegely es 
utburkolat egy resze elbontasra keriil. Az iij letesitendo DN300 mm atmerdju KG-PVC anya
gu bekdtes a meglevd DN600/900 mm atmerdju alepitmeny, b anyagu vezetekrdl merdlege- 
sen leagazva egyenesen kot be az epiiletbe. A vezetek tervezett hossza 4.7 meter. A munka- 
vegzes az dtburkolatot, es az utszegelyt erinti, ezert a munkaterulet lehatarolasarol es a mun- 
kavegzes alatt kihelyezendo forgalomtechnikai jelzesekrol keszitett forgalomkorlatozasi tervet 
a forgalomtechnikai kezelonek jdva kell hagynia es a Kezeldi hozzdjarulast a munkakezdesi 
engedely kerelemmel egyutt be kell nyujtani a kozdt kezelojehez.
A kivitelezessel erintett Bacso Bela utca (HRSZ.:34842/2) az Onkormanyzat tulajdonaban all, 
igy a kozteruleti munkak elvegzesehez sziikseges az Onkormanyzat hozzajarulasa.
II. A beterjesztes indoka

Az eloterjesztes targyabana dontes meghozatala a Tisztelt Bizottsag hataskdre.
III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A kivitelezesek kozteruleti meginditasahoz sziikseges a tulajdonos Onkormanyzat 
hozzajarulasa. , 



A tulajdonosi dontesnek az Onkorm&iyzatot erinto penziigyi hatasa nines.
IV. Jogszabalyi kornyezet
Az onkormanyzat hataskore a kbzuti 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 Jdzsefyarosi Onkormanyzatvagyonardl es a vagyon feletti tulaj
donosi jogok gyakorlasarol szolo 66/2012. (XI1.13.) szamu rendelete (a tovabbiakban: Va- 
gyonrendelet) 15. § (l)bekezdesen alapul.
A Varosuzemeltetesi Bizottsag hataskore a Vagyonrendelet 17. § (1) bekezd^s e) pontjan es a 
Kepviseld-testulet es Szervei Szervezeti es Mukbdesi Szabalyzatardl szolo 36/2014. (XI.06.) 
onkormanyzati rendelet 7. melleklet 5.1.1. pontjan alapul. /
Fentiek alapjankerem az alabbihatarozati javaslat elfogadasat.

Hatarozati javaslat . /

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete Varosuzemeltetesi 
Bizottsaganak a ......../2021.(XII.15.) szamu hatarozata
Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasa aBudapest VIII. keriilet, 
Bacso Bela utca 3. szam alatti ingatlanon torteno csatorna bekoteshez

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
aKul Terv Memoki Tanacsado es Szolgaltato Bt. altal keszitett, a Budapest, Bacso Bela utca 
3. szam alatti (hrsz.:34843) ingatlan csatorna bekoto vezetek epitesehez (tervszam: T- 
191/2021), az alabbi feltetelekkel es kikotesekkel felhasznalhato.

• jelen tulajdonosi hozzajarul&s a beruhazot (epittetot) nem mentesiti az epiteshez sziik- 
seges egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese al61,

• a tulajdonosi hozzajarulas a Bacso Bela utca (hrsz: 34842/2) munkalatokkal erintettte- 
ruletere terjed ki,

• az epittetonek (kivitelezdnek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast kell 
eldzetesenkemi a kozutkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlapon,
Teli iizemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetden 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol eltemi, csak kiilon kerelemre es kulbn elbiralassal lehet 
figyelembe veve az alkalmazott technologist, azt hogy a teli iddszakban nyitott mun- 
kagodor, vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, sikossagmentesitesere 
az engedelyesnek kiilon figyehnet kell forditania.

• A csatomaepitesre vonatkozo kulonleges muszaki eloirasok:
A munkavegzes az utburkolatot, es az utszegelyt erinti, ezert a munkateriilet lehataro- 
lasarol es a munkavegzes alatt kihelyezendo forgalomtechnikai jelzesekrol keszitett 
forgalomkorlatozasi tervet a forgalomtechnikai kezelonek j6v< kell hagynia es a Keze- 
loi hozzajarulast a munkakezdesi engedely kerelemmel egyiitt be kell nyujtani a kozut 

2 kezeldjehez.

A munkavegzest kovetoen a munkaarok helydn a burkolat helyreallftast a foldmu rete- 
ges visszaepitesevel es tomdritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-esretegvastagsa- 
gokban. A foldmu eloirt tbmorsege a veddretegen Trg>96% es teherbirasa E2>68



MN/m2 .A mert ertekeket a muszaki atadas-atvetel soran jegyzokonywel kell igazol- 
\ ni. <

• A bontassal erintett 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 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 jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett bntottaszfalt
- 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 helyreal
litani. Az utszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket oldalrol.
A munkaarok szeletol szamitott 50-50 centimeter atfedessel kell a koporeteget helyre- 
allitani, az aszfalt vagasa az arok szelevel parhuzamosan, elvagoval tortenjen.

A koporeteg hosszcsatlakozasainal es keresztcsatlakozasainal modifikalt bitumenes 
szalag beepitese kotelezo. A helyreallitas soran az e-UT_06.03.21 Ut-palyaszerkezeti 
aszfaltretegek, epitesi feltetelek es minosegi kovetelmenyek utiigyi muszaki eloirasban 
foglaltakat kell betartani.
A helyreallitasi kdtelezettseg a munkavegzessel erintett kdzteriileti szakasz zoldterule- 
teire, novenyzetere is vonatkozik, beleertve a felvonulasi teruletet is.
A helyreallitas muszaki atadas-atvetelere a kozutkezelot meg kell hfvni.

• jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatosagok elofrasai- 
nak maradektalan betartasaval, a dbntes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelos: polgamiester
Hatarido: 2021. december 22.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
A lakossag szeles koret erinto dontesek eseten javaslata a kozzetetel modjara 

nemindokolt hirdetotablan honlapon

Budapest, 2021. december 6.

Borbas Gabriella

Gazdalkodasi iigyosztalyvezeto
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Tdrgy: 1084 Bp., Bacsd B6la u. 3. (hrsz: 34843) alatti lakdSpulet csatomazdsa - 
tulajdonosi, kozutkezeldi hozzajdrulds kdrelem

Tisztelt Ugyintezo!

Cegunk a Tianhai Ingatlan Project Kft. megbizasabol kesziti a targyi terveket es vegzi 
azok engedelyezteteset.



A csatolt dokumentumok alapjan kerjuk kozutkezeloi es tulajdonosi hozzajarulasukat 
sziveskedjenek megadni.

Udvozlettel,

Szekely Lajos

KulTerv Mernoki Tanacsado

es Szolgaltato BL

Mobil:+36 20 384 6017

Email: kulterv@gmail.com

Szekhely: 1162 Budapest, Szent Korona utca 153.

Mellekletek szama: 11
F^jlndv M6ret Elhelyezkedds F6jl lenyomata

TR_05_mamksz.pdf 749.5 kB KRX/OCD/Payload/I 25888C026E5DDD
D-2 A3FEDDB2A3FB14

674C0BAA6F2E648 
ED55B6305207A87 
811EA2

TR_03_hsz.pdf 602.0 kB KRX/OCD/Payload/I 9246776C0150589F 
D-3 F10A1A8D0766627

CEAD2A76A75E4D
FC9D90E355BD0F 
AA9F0

TR_02_rhr.pdf 737.1 kB KRX/OCD/Payload/I 68B0D5A547B12BF 
D-4 2199AF6A9107FA5

236F8D2413C91DE
1612ED11DE1C1E8 
34DC

TR_01_ahr.pdf 695.5 kB KRX/OCD/Payload/I D6C482DE466FA42
D-5 0627884625B973D2

C0985CD1F875A4B
F85944419084EDB
FB9

mailto:kulterv@gmail.com


7BEE06973A24C43 
DEDBA

F6jln6v M6ret Elhelyezkedds F£jl lenyomata

TI_03_ml.pdf 893.3 kB KRX/OCD/Payload/I AD1D8F56FB30A65 
D-6 9D12B72143702E8

39EBEB634321981 
B6F51BE60F243CD 
0A7E

TI_02Jny.pdf 828.6 kB KRX/OCD/Payload/I 27926D0FB23EC78 
D-7 E881ABC9C79A9D

2690EC0D2FCD519
6167B1F2B7714E7

; 74ACC

TI_01_tij.pdf 418.6 kB KRX/OCD/Payload/I DBE80556CBDD01 
D-8 E32F3017AFF914C

9400F8CCC26278D
D1D6F3E3885A16F 
BA98E

TLOO_bor.pdf 510.2 kB KRX/OCD/Payload/I AE08BEE31BCE33
D-9 F051135A84FCBB8

EA92B82D3F6760F
FF84001DA892A5E
A4D96

F1_BacsoB_csatom 649.2 kB 
a.pdf

KRX/OCD/Payload/I 4254AE7AF56F5EB 
D-10 88D8DE4546C629B

B0674EE63D996F8
BC7078AB086CBE 
AD105

F_mLBB_cs.pdf 897.9 kB KRX/OCD/Payload/I 1C06167172F31083 
D-11 96F8F74F6EEB73C

9DE669D8C643FB8 
516C01D59181A27v?-AE87x7n^

34842_2.pdf 496.0 kB KRX/OCD/Payload/I 20305EA328E08F4
D-12 EB38CA3EE1A16F

9CB22F0637948D7
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