
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Varosiizemeltetesi Bizottsaga

Eloterjesztd: Gazdalkodasi Ugyosztaly . JO
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ELOTERJESZTES -
A Varosiizemeltetesi Bizottsag 2021. december 15-i iilesere

Targy: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, Budapest VIII. 
kerulet Jozsef utca 19-23. lakoepiilet kozuti kapcsolatainak kialakitasahoz.

Eloterjesztd: Borbas Gabriella ugyosztalyvezetd
Keszitette: Urban Istvan kozutkezelo ugyintezd
A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszeru szavazattobbseg szukseges
Melleklet: 1. szamu melleklet, kerelem

2. szamu melleklet, helyszinrajz .

Tisztelt Varosiizemeltetesi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A Femezelyi Kft. (1026 Budapest, Szilagyi Erzsebet fasor 43/a. 4. em. 3.) megbizasabdl a Bo- 
Bak-Terv Bt. (2315 Szigethalom, Deryne utca 22.) tulajdonosi- es kozutkezeloi hozzajarulast 
kert lakoepiilet kozuti kapcsolatainak kialakitasahoz.
Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest VIII. kerulet 
Jozsef utca (35150/2 hrsz.) es Nemet u. (35210/5 hrsz.) ut- es jardaburkolatat.
A kerelmekhez benyujtott tervdokumentacid a Jozsef utca 19-23. szam elott meglevo 
kapubehajtd atepitesenek, meglevo jarda felujitasanak (230 m2), illetve kiemelt szegely 
cserejenek, potlasanak (60.0 mh) miiszaki terveit tartalmazza. Az ingatlannak jelenleg ket 
kapubehajtoja van, melyek koziil a Nemet utcai behajtd megsztinik. A Nemet utcai es Jozsef 
utcai parkolosav is atalakitasra kertil, megszund es uj parkoldhelyekkel. A parkolok osszes 
darabszama a valtoztatasokkal nem modosul. Tervdokumentacid az ingatlan utkapcsolatainak 
kialakitasat, illetve megszunteteset es a forgalomtechnikai atalakitast is tartalmazza, a 
forgalomtechnikai kezeldi jovahagyasaval.
Tulajdonosi- es kozutkezeloi hozzajarulas a benyujtott dokumentacio alapjan kiadhato.

II. A beterjesztes indoka
Az eldterjesztes targyaban a dontes meghozatala a Tisztelt Bizottsag hataskdre.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A kozteruleti kivitelezes meginditasahoz szukseges a tulajdonos Onkormanyzat hozzajarulasa.

A dontesnek Onkormanyzatunkat erinto penziigyi hatasa nines.

TV. Jogszabalyi kornyezet
A Varosiizemeltetesi Bizottsag hataskdre a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol 
es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII.13.) bnkormanyzati 
rendelet 17. § (1) bekezdes e) pontjan, valamint a Kepviselo-testiilet es Szervei Szervezeti es 
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Miikodesi Szabalyzatarol 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 Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete Varosiizemeltetesi 
Bizottsaganak ,......./2021.(XIL 15.) szamu hatarozata
Tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasa a Budapest VIII. keriilet Jozsef utca 
19-23. lakoepiilet kozuti kapcsolatkialakitasahoz

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulasat adja 

Femezelyi Kft. (1026 Budapest, Szilagyi Erzsebet fasor 43/a. 4. em. 3.) megbizasabol a Bo- 
BakTerv Bt. (2315 Szigethalom, Deryne utca 22.) tervezd, 21/1 l.munka szamu terve alapjan a 
kozuti kapcsolat epitesehez.

a. a tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas a Budapest VIII. keriilet, Jozsef utca (35150/2 
hrsz.) es Nemeth utca (35210/5 hrsz.) munkalatokkal erintett teriiletere terjedki.

b. jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazot (epittetot) nem mentesiti az epiteshez 
sziikseges egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese aldl,

c. az epittetonek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast, a 
kozutkezeldi hozzajarulashoz mellekelt nyomtatvany adattartalma szerint a sziikseges 
elozetesen meg kell kemi.

Teli tizemben 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 munkagodor, vagy 
munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, sikossagmentesitesere az 
engedelyesnek kiilon figyelmet kell forditania.

Az epitesere vonatkozo kulonleges miiszaki eloirasok:

A kerelmekhez benyujtott tervdokumentacid a Budapest VIII. keriilet Jozsef utca 19-23. szam 
elott meglevo kapubehajtd atepitesenek, meglevo jarda felujitasanak (230 m2), illetve kiemelt 
szegely cserejenek, potlasanak (60.0 mh) miiszaki terveit tartalmazza. Az ingatlannak jelenleg 
ket kapubehajtoja van, melyek koziil a Nemet utcai behajtd megszunik. A Nemet utcai es Jozsef 
utcai parkoldsav is atalakitasra keriil, megsziind es uj parkolohelyekkel. A parkolok osszes 
darabszama a valtoztatasokkal nem mddosul. A tervdokumentacid az ingatlan utkapcsolatainak 
kialakitasat, illetve megszunteteset es a forgalomtechnikai atalakitast tartalmazza a 
forgalomtechnikai kezeloi jovahagyassal.

A felujitassal erintett jardafeliileteket a tervdokumentacidban leirtaknak megfelelo 
palyaszerkezettel kell kialakitani
- 4 cm vtg. MA-11 (N) erdesitett dntdttaszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap (kapubehajtonal 20 cm)
- 15 cm vtg. fagyalld homokos kavics vedoreteg Trg 96% (kapubehaj tonal 20 cm)
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A bontassal erintett utszegelyt a meglevovel azonos szegelyelemekkel kell helyreallitani. Az 
epitett utszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket oldalrol es a szegely 
melletti savokban azutpalyat is helyre kell allitani ontott aszfalttal.

Az elbontott aszfaltburkolat eleit egyenesre kell vagni es bitumenes hezagkitoltessel kell a 
meglevo aszfalt burkolatot az uj aszfalt burkolathoz csatlakoztatni. A helyreallitas soran az 
eUT_06.03.21 Ut-palyaszerkezeti aszfaltretegek, epitesi feltetelek es minosegi kovetelmenyek 
uttigyi muszaki eldirasban foglaltakat kell betartani.
A jarda mellett meglevo es atalakitasra keriilo zoldfelulet a maganingatlan hataran belul 
talalhato, ezert ennek fenntartasa az ingatlan tulajdonosanak a feladata. A zoldfeliiletek 
vegleges kialakitasat a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt.-vel egyeztetni szukseges a 
kivitelezes megkezdese elott. A helyreallitasi kotelezettseg a munkavegzessel erintett 
kozteruleti szakasz zoldteriileteire, novenyzetere is vonatkozik, beleertve a felvonulasi teriiletet 
IS.

Tekintettel arra, hogy az epitesi es bontasi munkak kbzmuveket erintenek, ezert a 
kozmukezelok hozzajarulasat az epitesi munkak megkezdesehez be kell szerezni. A 
helyreallitas muszaki atadas-atvetelere a kozutkezelot meg kell hivni.

A munkavegzes megkezdesenek feltetele a forgalomtechnikai kezelo es a kozmukezelok 
ervenyes hozzajarulasa, valamint a kozutkezelo munkakezdesi hozzajarulasa.

A helyreallitas muszaki atadas-atvetelere a kozutkezelot meg kell hivni.
Az engedelyes koteles a munkak (helyreallitas) elkeszulterol a kbzterulet tulajdonosat irasban 
ertesiteni,

Jelen tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatosagok 
eldirasainak maradektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 2021. december 22.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly Keriiletgazdalkodasi 
Iroda \

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

Budapest, 2021. december 6.

Borbas Gabriella 
ugyosztalyvezeto
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KeszItette: Gazdalkodasi Ugyosztaly Keruletgazdalkodasi Iroda
Leirta: Urban Istvan kozutkezelo ugyintezo
Penzugyifedezetetigenyel/nemigenyel.igazolas: .. /
JoGi KoNTRptyDR. Urban Kristof f

ELLEN' TE

JOVAHAGYTA

dr. VoROsSi] 
ALJEGYZO' C

TORVENYESSEGI ELLENORZES

r. SAlTOS CSILLA 
JEGYZC

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Varosuzemeltetesi Bizottsag elnoke
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Azonosit6:EPAPIR-20211006-11169

Kuldd

Viselt nev:

Szuletesi nev:

Anyja neve:

Szuletesi hely:

Szuletesi ido:

Nem termdszetes 
szem^ly neve:

Nem term&szetes 
szemSly addsz^ma:

BODA GABOR

BODA GABOR

BoBak-Terv Bt.

25731255

Dgtum:

Hivatkoz^si sz£m:

Azonosftd:

T^macsoport 
azonosftd:

Tdmacsoport neve:

Ogytfpus azonosftd:

Ogytfpus neve:

2021.10.06

EPAPIR-20211006- 
11169

ONKORMJGAZGA 
TAS

Onkormanyzati 
igazgatas

ONK_TELEPULES 
UZEM

Telepiilesuzemeltet 
esi iigyek

Cimzett
BUDAPEST FOVAROS VIII. KER0LET JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT
Budapest
Baross

T^rgy: Budapest VIII. kerulet, J6zsef utca 19-23. sz^m alatt lakddpulet kozuti 
kapcsolatainak kialakft£s£hoz

Tisztelt Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzati

Kerjuk az erintett helyszinre kozutkezeioi es tulajdonosi hozzajarulasukat megadni 
sziveskedjenek, melyhez mellekelten megkuldjuk Ondknek a fenti helyszfnek 
utepitesi kiviteii terveit.

Udvozlettel:

Boda Gabor



BoBak-Terv Bt

B61A9

Mellekletek szama: 8
F$jln6v M&ret Elhelyezked6s F6jl lenyomata

Hozzajarulas_kerele 407.1 kB 
m_V 11I __ke r__O n k_J o 
zsef utca 19 23.pd 
f

KRX/OCD/Payload/I F08B2C17E90B5D9
D-2 47A43DBDC5C8DE

7752A563C5836150
9F2FF3392770E073 
B5A

MuszakiJeiras_Joz 507.1 kB 
sef_utca_21.pdf

KRX/OCD/Payload/I 5CA5FC870D4E028
D-3 49A2DEF4314AC9

CD1E403C7AA57F 
32572FF527259E10 
24069

F1_forgJ:echJielys 885.5 kB 
zinrajz Jozsef utca 
_21.pdf

KRX/OCD/Payload/I 76EBE3D3FCB4FF 
D-4 0407134439718241

437D7A00BC3FA35 
35E93BCCE07DB3 
87CA8

U1jJtepites_helyszi 1.5 MB 
nrajz Jozsef utca 2
1.pdf

KRX/OCD/Payload/I FAA8665094EDB51 
D-5 BABD183F30503DB

AD21FA6F4533221
35B3D346F111BE9 
C381

U2_reszletrajzok_es 708.1 kB 
_mintakeresztszelve 
nyek Jozsef utca 2 
1.pdf

KRX/OCD/Payload/I DBDA2213AF4B7F 
D-6 49B493D426091C2

EA3F480F955EA17
A5CF9F663BBFBF6 
AF2C6

A2_kozmu_helyszin 1.1 MB 
rajz_Jozsef„utca_21 
.pdf

KRX/OCD/Payload/I 83E8F499ECFE69D 
D-7 B14B4D19EF8F8A3

ACED5B6F241C44 
2ADDB5EEE6E96D 
DE661A

F2_forgalomtereles_515.5 kB
Jozsef_utca_21 .pdf

KRX/OCD/Payload/I 4C8C8D1A74FF984
D-8 44B7B0AB2DADEE

F22A439F733EB46
87A77EB52D479C1



F£jln6v Mdret

A1_Attekinto_terkep 632.7 kB 
_Jozsef_utca_21.pd 
f

Elhelyezkedds Fdjl lenyomata

KRX/OCD/Payload/I 5BE9925BDA65E1B 
D-9 198B52146741221D

A8D25472DC71CA 
471F8B3DD1D0A28 
CB02




