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A Varosiizemeltetesi Bizottsag 2021. december 15-i iilesere

Targy: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Budapest VIII. 
keriilet Blaha Lujza ter felujitasahoz kapcsolodo vizkivaltas es csapadekviz elve- 
zetes letesitesehez.

Elbterjesztb: Borbas Gabriella ugyosztalyvezeto
Keszitette: Urban Istvan kbzutkezeld iigyintezo
Anapirendet nyilvanos iilesen kell targyalni.
A dbntes elfogadasahoz egyszeru szavazattbbbseg szukseges.
Melleklet:
1. Kerelem
2. Helyszinrajz

Tisztelt Varosiizemeltetesi Bizottsag!
I. Tenyalias es a dbntes tartalmanak reszletes ismertetese

BKK Budapest! Kbzlekedesi Kbzpont Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyen u. 19-21.) 
beruhazasaban keszulb munkalatokhoz szukseges vizkivaltasi es csapadek viz elvezetesi ter- 
vekre, a Kbzmuterv 2006 Kft. (1221 Budapest, Gerinc u. 128.) kert tulajdonosi- es 
kozutkezeloi hozzajarulast. (1. szamu melleklet.)
Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest VIII. keriilet 
Blaha Lujza ter (36406 hrsz.) ut- es jardaburkolatat, valamint a csapadekviz elvezetessel a 
Somogyi Bela utca (36429 hrsz.) es a Markus Emilia utca (36433 hrsz.) ut es jardaburkolatat. 
A kerelmekhez benyujtott tervdokumentacio a vizkivaltas soran a meglevb DN125-150 bv 
vezetekek bontasat es uj DN150 vezetek fektetesenek, valamint 1 db DN80 foldfeletti tiizcsap 
letesitesenek muszaki terveit tartalmazza.
A tervek szerinti beruhazas erinti, a Corvin aruhaz elotti valamint a Markus Emilia utca jarda 
burkolata alatti vizvezetek csbvek elbontasa miatt az utca jarda burkolatat. Az uj vizvezetek 
letesitese soran pedig a jarda es az utburkolat, valamint az ut szegelye is erintett. A 
kerelemhez benyujtott tervdokumentacio a csapadekviz elvezetese reven a Blaha Lujza teren 
meglevb D60 egyesitett csatoma es a hozza kapcsolodo viznyelbk bontasat, es az uj 
vizelvezetb halbzat elemeinek (resfolyokak es uj DN400 KG-PVC egyesitett csatoma) 
epiteset tartalmazza. A Blaha Lujza teren a csapadekviz elvezetesen tul a teren letestilo 
epitmenyek (WC, kukatarolo, vizgepeszeti aknak) szennyviz elvezetese is a tervdokumentacio 
resze. A Somogyi Bela utca atepitesehez kapcsolodoan a meglevb viznyelbk es 
bekbtbvezetekeik bontasat, valamint az uj vizelvezetb halozat reszekent racsos folyokak es 
viznyelbk, valamint ezek bekbtbvezetekeinek epiteset tartalmazza a tervdokumentacio. A 
tervek alapjan a tulajdonosi- es kozutkezeloi hozzajarulas kikbtesekkel kiadhato. (2. szamu 
melleklet.)
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Nl epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest VIII. keriilet 
Blaha Lujza ter (36406 hrsz.) ut- es jardaburkolatat, valamint a Somogyi Bela utca 836429 
hrsz.) es a Markus Emilia utca (36433 hrsz.) ut es jardaburkolatat is, igy a kozteriileti munkak 
elvegzesehez szukseges az Onkormanyzat hozzajarulasa.
II. A beterjesztes indoka

Az eldterjesztestargyaban a dontes meghozatala a Tisztelt Bizottsag hataskdre.
III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A kivitelezesek kozteriileti meginditasahoz szukseges a tulajdonos Onkormanyzat 
hozzajarulasa. Tulajdonosi dontesnek az dnkormanyzatoterinto penziigyi hatasa nines.
IV. Jogszabalyi kornyezet
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. § (l)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.) 
onkormanyzati 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 megadasa a Budapest VIII. keriilet Blaha 
Lujza ter felujitasahoz kapcsolddo vizkivaltas es csapadekviz elvezetes letesitesehez
A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulasat ad- 
ja, Blaha Lujza ter csomopont es komyezete csatlakozo teriileteinek komplex felujitasi 
terveihez kapcsolddo vizkivaltas es csapadekviz elvezetes letesitesehez.

A kerelemhez benyujtott tervdokumentacio a csapadekviz elvezetes soran a Blaha Lujza teren 
meglevo D60 egyesitett csatoma es a hozza kapcsolddo viznyelok bontasat, es az uj vizelve- 
zeto halozat elemeinek (resfolyokak es uj DN400 KG-PVC egyesitett csatoma) epiteset tar- 
talmazza. A Blaha Lujza teren a csapadekviz elvezetesen tul a teren letesuld epitmenyek (WC, 
kukatarold, vizgepeszeti aknak) es a szennyviz elvezetese is a tervdokumentacio resze. A So
mogyi Bela utca atepitesehez kapcsoloddan a meglevo viznyelok es bekotovezetekeik bonta
sat, valamint az uj vizelvezeto halozat reszekent racsos folyokak es viznyelok, valamint ezek 
bekotovezetekeinek epiteset tartalmazza a tervdokumentacio.

Feltetelek es kikotesek:

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

• a tulajdonosi hozzajarulas a Blaha Lujza ter (hrsz.: 36406) ut es jarda, valamint a So
mogyi Bela utca (36429 hrsz.) es a Markus Emilia utca (36433 hrsz.) ut es jardaburko- 
lat munkalatokkal erintett teriiletere teqed ki,

2



• az epittetonek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a kdz- 
utkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlap szerinti mellekletek csatolasaval elozete- 
sen 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 kulon elbiralassal lehet 
figyelembe veve az alkalmazott technologist, azt hogy a teli idoszakban nyitott mun- 
kagodor, vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat. Sikossag mentesitesere 
az engedelyesnek kulon figyelmet kell forditania.

• A folyokak bekotesenel buz zarat kell alkalmazni. Az epitendo racsos folydka fedora- 
csat csavaros kapcsolattal kell rogziteni a folyokatesthez. A kbzutkezeld a csapadek- 
viz elvezeto rendszer - beleertve a racsos folyokakat es resfolydkakat is - iizemel- 
teteset nem vallalja.
A csatomafektetest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a foldmu 
reteges visszaepitesevel es tbmdritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es retegvas- 
tagsagokban. A foldmu eloirt tomorsege a vedoretegen Trg>96% es teherbirasa E2>68 

. MN/m2 .
Azokon a teruleteken, ahol a bontasi- es vizepitesi munkak nem kapcsolddnak burko- 
latepiteshez, a kozut es a jarda burkolatat az eredeti allapotban kell helyreallitani:

• A bontassal erintett utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, 
szerkezeti retegenkent 30-30 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 vedoreteg (mas anyaggal nem helyettesithetd).

• A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, szer
kezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal, teljes jardaszclcssegben:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett dntbtt aszfalt,
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap,
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Trg 96% (mas anyaggal nem helyet
tesithetd).
• A bontassal erintett utszegelyt a meglevovel azonos szegelyelemekkel kell helyreal
litani. Az utszcgelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket oldalrol.

• Az erintett zoldfeliileteket helyre kell allitani. A munkaarok szeletol szamitott 50-50 
centimeter atfedessel kell a koporeteget helyreallitani, az aszfalt vagasa az arok szele- 
vel parhuzamosan, elvagoval tortenjen. A koporeteg hosszcsatlakozasainal es kereszt- 
csatlakozasainal modifikalt bitumenes szalag beepitese kotelezo. A helyreallitas soran 
az e-UT_06.03.21 Ut-palyaszerkezeti aszfaltretegek, epitesi feltetelek es mindsegi ko- 
vetelmenyek utiigyi muszaki eloirasban foglaltakat kell betartani.
Azokon a szakaszokon, ahol a vezetek nyomvonala a fak gybkerzonajaban, vagy an- 
nak 1 meteres kbrzeteben halad, a vezetekre gybkervedelem szukseges. A fak kozele- 
benvegzett munkak soran az MSZ 12042:2019 szabvany eloirasait be kell tartani.
A helyreallitas muszaki atadas-atvetelere a kdzutkezeldt meg kell hivni.
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Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezd szervek, szakhatosagok eloirasainak 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 kozzetetel modjara 
nemindokolt hirdetotablan honlapon

Budapest, 2021. december 6.

Borbas Gabriella

Gazdalkodasi ugyosztalyvezeto

Keszitette: Gazdalkodasi Ugyosztaly Keruletgazdalkodasi Iroda
Leirta: Urban Istvan utkezelo
PENZUGYI FEDgZE^ET IGENYEL / NEM IGENYEL, IGAZOLAS: 
Jogi KoNtkoLL: DR.-^RBan Kristof^ 
ElJLENj^RI&TB^ A

Beterjesztesre alkalmas: Jovahagyta:

Camara-Bereczki Ferenc Miklos S - 
A Varosuzemeltetesi Bizottsag elnoke
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Azonosit6:EPAPIR-20210826-1494

Kuldd

Viselt nev: SZILAGYI ZOLTAN

Szuletesi nev: SZILAGYI ZOLTAN

Anyja neve:

Szuletesi hely:

Szuletesi ido:

Nem termdszetes szemdly neve:
Kozmuterv 2006 Kft.

Nem termdszetes szem6ly addszdma: 
13857297

Datum: 2021.08.26

Hivatkozasi szam:

Azonosftd: EPAPIR-20210826-1494

Tdmacsoport azonosftd:
ON KORM J GAZG ATAS

Tamacsoport neve: Onkormanyzat! 
igazgatas

Ogytfpus azonosftd:
ONK_VAGYONKEZELES

Ogytfpus neve: Az onkormanyzat 
tulajdonaval kapcsolatos tulajdonosi. 
vagyonkezelesi ugyek

Cfmzett

BUDAPEST FOvAROS VIII. KEROLET JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT

Budapest

Baross utca 63-67

Targy: BLAHA LUJZA TER FELUJITASA A MEGVALOSITASHOZ KAPCSOLODO 
KIVITELI TERVEK, CSATORNAzAS

Tisztelt Cim!

Targyi munkat Kozlekedes Kft. megbizasabol keszitettuk el.

A general tervezo: Kozlekedes Kft.



1052 Budapest, Becsi utca 5.

A beruhazo:BKK Budapest! Kozlekedesi KozpontZrt.
1075 Budapest, Rumbach Sebestyen u. 19-21.

KerjukT. Cimet, hogy a mellekelt dokumentacio alapjan az alabbi helyrajzi szamu 
ingatlanokra tulajdonosi es kozCitkezeloi hozzajarulasukat reszunkre megadni 
sziveskedjenek:

-36406Blaha Lujza ter
-36429Somogyi Bela utca
-36433Markus Emilia utca

Tisztelettel: Hobl Gezaugyvezetd

Melleklet:1 pld. csatornazas kiviteli tervdokumentacio

Mellekletek szama: 14

F6jln6v M6ret Elhelyezked6s F&jl lenyomata
147_2021_08_26„ 
PMHJulajdonosLh 
ozzajarulas_CSAT 
ORNA_kerelem.pdf

158.6 kB KRX/OCD/Payload/ 
ID-2

0D58376A30D2222 
9CDE4BEB816A23 
913CB24F36DA0C 
C76E5BE2D0EE7E
12A28DD

5957_KIV_CSA_00 
_010_01 _ci m I a p_t e 
rv_esjratjegyzek.p 
df

327.7 kB KRX/OCD/Payload/ 
!D-3

7BEF4A3CD2ABD 
A7F4301CF6DD89 
0494F2C760821BF 
1927BE05B906A85 
F3159B0

5957_KiV_CSA_00 
_020_00_tervezoi_ 
nyilatkozat.pdf

306.4 kB KRX/OCD/Payload/
ID-4

5E638F4DD9EEFC 
246CE6BD14C70D 
2C18F2A3485D64 
A6119E47AD23D8 
99C61BC3

5957_KIV_CSA„00 
_030_01 _muszaki_l 
eiras.pdf

613.3 kB KRX/OCD/Payload/
ID-5

5368CB2E6EDE05 
D6DE7FD0B86C30 
44640BCC25E3219
AD98E706F7F9AD
B43AD08



5957_KIV_CSA_00 
_040_00_atnezeti_ 
helyszinrajz.pdf

655.1 kB KRX/OCD/Payload/ 
ID-6

6EEC6456B316628 
0E89F7C2E96CF3 
0338FBCE91A5306 
2D4E5ADEC2D5B 
C2BE440

5957_KIV_CSA__00 
_051 _01 _csatornaz 
as_helyszinrajzaj_ 
Blaha.pdf

946.6 kB KRX/OCD/Payload/
ID-7

C4D0C4494127333 
437E4B3862D9783 
BA9F82C977BD74 
76812C010574D86 
4C13F

5957_KIV_CSA_00 
_052_00__csatomaz 
as_helyszinrajzajl 
_Somogyi.pdf

606.2 kB KRX/OCD/Payload/
ID-8

E037E6896B9F92C 
ABA34C91D83550 
4E4533FFE52462E 
91FD09C384AB41 
75D955

5957_KIV_CSA_00 
_060_00_hossz_sz 
elvenyek.pdf

714.0 kB KRX/OCD/Payload/ 
ID-9

B3D5B3E7F953B8 
0C43AC2314C538
D7A5676723548D4
B9B2D6AE3FF0ED 
7FC5926

5957_KIV_CSA_00 
_070_00_utcakeres 
ztszelvenyek.pdf

281.2 kB KRX/OCD/Payload/ 
ID-10

5F9EF23612FBE93 
8C6887BF4F8C52 
C4D8F84E9E62A5
522103F569BFC84 
66669B

5957_KIV_CSA_00 
_080_00_munkaaro 
k_mintakeresztszel 
venye.pdf

539.4 kB KRX/OCD/Payload/ 
ID-11

32ED1A2539100F8 
4B4C5790B47B518 
371DC6465E38EC 
A44EAAC77EEEC7 
399820

5957_KIV_CSA_00 
__090_00_tipusakna 
_tervek.pdf

1.2 MB KRX/OCD/Payload/ 
ID-12

DE2591FA04AFCD 
8B77B4E192BCEB 
5B702F3AC780A1 
D1EC2B3F57389C 
67FDA751

5957_KIV_CSA_00 
_101_01_genplan_l 
_Blaha.pdf

1.3 MB KRX/OCD/Payload/ 
ID-13

C1E299796E5059F 
36088BF62226A78 
6ABD2DBAE7EA22 
88BB3634B14B841 
FC90A

5957_KIV_CSA_00 
_102_00_genplanJ 
l_Somogyi.pdf

717.7 kB KRX/OCD/Payload/ 
ID-14

73DD3B25F3A3C5 
62E67FE2B496E59 
A113407D2C2705E
C4AF528FA28FDA
3803F1

5957_KIV_CSA_00 
_110_00_koltsegve 
tesi kiiras CSATO 
RNA-ARAZATLAN. 
pdf

336.6 kB KRX/OCD/Payload/ 
ID-15

1AE5A488B5C7EC
21B1DE837C6AB8
8B49A58DC9B7C1 
271B21866D5B0D3
83C2256




