
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testuletenek
Varosuzemeltetesi Bizottsaga
Eloterjeszto: Gazdalkodasi Ugyosztaly . J.:^

ELOTERJESZTES '
A Varosuzemeltetesi Bizottsag 2021. december 15-i iilesere

Targy: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Budapest VIII. 
kerulet, Bacso Bela utca 3. (34843 hrsz.) alatt levo ingatlan tavkozlesi bekdtese- 
nek ellatasahoz

Eloterjeszto: Borbas Gabriella iigyosztalyvezetb
Keszitette: Urban Istvan kozutkezelo ugyintezo
A napirendet nyilvanos ulesenkell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszerti szavazattbbbseg sziikseges
Melleklet: 1. szamu melleklet, kerelem

2. szamu melleklet, helyszinrajz

Tisztelt Varosuzemeltetesi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
A Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Konyves Kalman krt. 36.) megbizasabol a 
Tavkbzlesitechnika Zrt. (1101 Budapest, Kobanyai ut 36.) tulajdonosi- es kozutkezeloi hozza- 
jarulast kert atviteltechnika bekotes (optika ellatas) letesitesehez.
Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest VIII. kerulet 
Bacso Bela utca (34842/2 hrsz.) jardaburkolatat.
A kerelmekhez benyujtott tervdokumentacio Budapest VIII. kerulet Bacso Bela utca 3. szam 
alatt levo tarsashaz optikai ellatas letesitesehez sziikseges optikai halozat es vedocso fektetes 
muszaki terveit tartalmazza. A tervek alapjan a tulajdonosi- es kozutkezeloi hozzajarulas ki- 
adhato. A halozat epitesre vonatkozo kiilbnleges muszaki elbirasok: A tervezett beruhazas 
soran a Bacso Bela u. 3. szam elbtt meglevo aszfalt jarda egy resze elbontasra keriil. Az uj 
alepitmeny epitesehez LPE40-es vedocso keriil a burkolatszint ala 0,60 meterrel. A vedocso 
minimalis fektetesi melysege kozmiikeresztezesek eseten sem lehet kevesebb 0,50 metemel a 
jarda burkolatszintjehez kepest. Amennyiben a munkavegzes az utburkolatot, vagy az utsze- 
gelyt erinti, a munkaterulet lehatarolasarol es a munkavegzes alatt kihelyezendb forgalom- 
technikai jelzesekrol a forgalomtechnikai kezelo altal jovahagyott ideiglenes forgalomtechni- 
kai tervet kell kesziteni es a munkakezdesi engedely kerelemmel egyiitt benyujtani a kozut 
kezeldjehez. A munkavegzest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a fbldmu 
reteges visszaepitesevel es tomoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagok- 
ban. A fbldmu eloirt tomorsege a yedoretegen Trg>96% es teherbfrasa E2>68 MN/m2.
A mert ertekeket a muszaki atadas-atvetel soran jegyzokbnyvyel kell igazolni.
A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani: - 3 cm vtg. 
MA-4 (N) erdesitett bntbttaszfalt a jarda teljes szelessegeben - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt 
utalap - 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics yedbreteg Trg 96% (mas anyaggal nem helyette- 
sitheto) '
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A munkaarok szeletol szamitott 50-50 centimeter atfedessel kell az aszfaltreteget helyreallita- 
ni, az aszfalt vagasa az arok szelevel parhuzamosan, elvagoval tortenjen.
Az aszfaltreteg hosszcsatlakozasainal es keresztcsatlakozasainal modifikalt bitumenes szalag- 
epitesi felteteleket es minosegi kovetelmenyek utugyi miiszaki elbirasban foglaltakat kell be- 
tartani. A helyreallitasi kotelezettseg a munkavegzessel erintett kozteruleti szakasz zoldteriile- 
teire, nbvenyzetere isyonatkozik, beleertve a felvonulasi teruletet is.
II. A beterjesztes indoka
Az eldterjesztestargyaban a dontes meghozatala a Tisztelt Bizottsag hataskdre.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A kivitelezesek kozteruleti meginditasahoz sziikseges a tulajdonos Onkormanyzat 
hozzajarulasa.
A ttulajdonosi ddntesnek az Onkormanyzatot erintd penziigyi hatasa nines.

IV. Jogszabalyi kbrnyezet
Az onkormanyzat hataskdre 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 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 Varosuzemeltetesi Bizottsag hataskdre a Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdes e) pontjan es a 
Kepviselo-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatardl szolo 36/2014. (XI.06.) 
bnkormanyzati rendelet 7. melleklet 5.1.1. pontjan alapul.
Fentiek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete Varosuzemeltetesi 
Bizottsaganak ......../2021. (XII. 15.) szamu hatarozata

Tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasarol, Budapest VIII. keriilet, Bacso 
Bela utca 3. (34843 hrsz.) alatt levo ingatlan tavkozlesi bekdtesenek ellatasahoz

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont. hogy tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulasat adja 
Budapest VIII. keriilet, Bacso Bela utca 3. (34843 hrsz.) alatt levo ingatlan tavkozlesi bekdte
senek ellatasahoz
A tervezett beruhazas soran a Bacso Bela utca 3. szam elott meglevb aszfalt jarda egy resze 
elbontasra keriil. Az uj alepitmeny epitesehez LPE40-es vedocso keriil a burkolatszint ala 
0,60 meterrel.

A vedocso minimalis fektetesi melysege kbzmukeresztezesek eseten sem lehet kevesebb 0,80 
metemel a jarda burkolatszintjehez kepest. Amennyiben a munkavegzes az utburkolatot, vagy 
az utszegelyt erinti, a munkateriilet lehatarolasarol es a munkavegzes alatt kihelyezendb for- 
galomtechnikai jelzesekrbl a forgalomtechnikai kezelb altal jovahagyott ideiglenes forgalom- 
technikai tervet kell kesziteni es a munkakezdesi engedely kerelemmel egyiitt benyujtani a 
kozut kezeldjehez. A munkavegzest kovetben a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a 
foldmu reteges visszaepitesevel es tdmdritesevel kell vegezni
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Feltetelek es kikotesek:

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

• a tulajdonosi hozzajarulas az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Buda
pest VIII. kerulet Bacso Bela utca (34842/2 hrsz.) munkalatokkal erintett teriiletere 

: teqed ki,

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

Teli iizemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetoen, 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol elterni, csak kiildn kerelemre es kiilon elbiralassal lehet 6- 
gyelembe veve az alkalmazott technologiat, azt hogy a teli idoszakban nyitott munkagodor, 
vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, sikossag mentesitesere az engedelyes- 
nek kulon figyelmet kell forditania.
Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatosagok eloirasainak ma- 
radektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. december 23.

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.

Gazdalkodasi ugyosztaly  vezeto
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KeszItette: Gazdalkodasi Ugyosztaly Kerulet6azdalkodasi Iroda
LeIrta: Urban Istvan kozutkezelo W-

Penzugyi fedezetet igenyel/nem igenyel, igazolas:
Jogi Ko^troll: dr Urban Kristof \ ‘
Elleno 

dr. VoQ

Aljegyzo

Beterjesztesre alkalmas JOVAHAGYTA

GYZO
Camara-BereczkiFerenc Miklos S.ixl. 

A Varosuzemeltet^si Bizottsag elnoke
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ADOKtJMENTVMOTDtGnAUS 
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AVDHSIGN A

Azonos ito:EPAPIR-20210620-1858

Kuldo

Viselt nev: SZAKACS MILAN

Szuletesi nev: SZAKACS MILAN

Anyja neve:

Sziiletesi hely:

Szuletesi idd:

Datum: 2021.06.20

Hivatkozasi szam:

Azonositd: EPAPIR-20210620-1858

Tamacsoport azonosftd:
ONKORM jGAZGATAS

Tdmacsoport neve: Onkormanyzati
igazgatas

Ogytipus azonositd:
ONK_VAGYONKEZELES

(Jgytfpus neve: Az onkormanyzat 
tulajdonaval kapcsolatos tulajdonosi, 
vagyonkezelesi ugyek

Cfmzett

BUDAPEST FOvAROS VIII. KERULET JdZSEFVAROSI ONKORMANYZAT

Budapest. ;

Baross utca 63-67

T£rgy: Kozutkezeloi hozzajarulas es tulajdonosi engedely kerese

Tisztelt Onkormanyzat!
Kozutkezeloi hozzajarulast es tulajdonosi engedelyt szeretnenk kerni a Magyar
Telekom neveben a Budapest VIII. kerulet Bacso Bela utca 3. ingatlan 
atviteltechnikai bekotesere.
Erintett onkormanyzati tulajdonu ingatlan; Bacso Bela utca 34842/2 hrsz.
Erintett jarda teruleten 6 negyzetmeter.



A terveket csatolva kulddm.
Udvbzlettel Szakacs Milan

Tavkbzlestechnika Zrt.
1101 Budapest Kobanyai ut 36.
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