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Melleklet: 1. Kerelem

2. Helyszinrajz

Tisztelt Varosuzemeltetesi Bizottsag!
I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
A Budapest VIII. keriilet, Szigetvari utca 8. szam (hrsz.: 35493) alatti ingatlanon uj tarsashaz 
epiteset tervezi a Balazska 24 Kft. (szekhelye: 2161 Csomad, Levente u. 14/a.) beleertve egy 
kapubehajtot, amelynek tervezoje: Eros Laszlo (Tervezoi regisztracids szam: KE-K/01- 
2773).Az ingatlanra tdbb lakasos lakoepiiletet terveznek a jelenlegi epulet elbontasa utan.
A Szigetvari utca egyiranyu forgalmu ut a Baross utca felbl a Magdolna utca fele. 
Tbmegkbzlekedes nines az utcaban. Az utcaban mind ket oldalon felfestessel kijelolt.a 
parhuzamos parkolas.
Az ingatlan jelenleg rendelkezik kapubehajtoval. A dontbtt szegely hossza - 25,0 m mely az uj 
epiiletnel kihasznalasra nem kerul. A Szigetvari utca -6,80 m szeles aszfalt burkolattal 
rendelkezik az erintett ingatlan elott. Az aszfalt burkolatu jarda szelessege 2,25 m. A felszfni 
vizek a viznyelb aknakon kereszttil a csatomaba kerulnek.
A tervezett uj 4,00 m szeles kapubehajtd az epulet jobb oldali harmadaban lesz kialakitva 
ezt hossziranyt dontbtt szegellyel kell ellatni. A szegelyt R= 0,60 m sugaru ivben be kell 
forgatni. Ezen szelessegben pedig biztositott a gepjarmu forgalom ki-es beallasa az ingatlanra. 
A kiemelt szegelyt -12,00m hosszban potolni sziikseges, ahol az eldzd behajtd volt, de 
megszuntetesre kerul. Bontassal erintett utszegelyt a meglevbvel azonos szegelyelemekkel kell 
helyreallftani. Az epitett utszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket oldalrol 
es a szegely melletti savban az utpalyat is helyre kell allitani.

A munkalatok erintik az Onkormanyzat tulajdonaban allo Szigetvari utca (hrsz. 35408), 
teriiletet, ezert sziikseges az Onkormanyzat hozzajarulasa.

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

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A kbzteriileti kivitelezes meginditasahoz sziikseges a tulajdonos Onkormanyzat hozzajarulasa.

A dbntesnek Onkormanyzatunkat erintb penziigyi hatasa nines.
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IV. Jogszabalyi kornyezet
A Varosiizemeltetesi Bizottsag hataskdre a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol 
es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo 66/2012. (XIL13.) onkormanyzati 
rendelet 17. § (1) bekezdes e) pontjan, valamint a Kepviselo-testiilet es Szervei Szervezeti es 
Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) onkormanyzati rendelet 7. melleklet 5.1.1. 
pontjan alapul.

Fentiek alapjankerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

Hatarozati j avaslat

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak a .....,/2021.(XII. 15) szamu hatarozata
Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasa a Budapest VIII. keriilet, Szigetvari 
utca 8. szam alatti ingatlan kozuti kapcsolat letesitesehez

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
Eros Laszlo (Tervezoi regisztracios szam : KE-K/01-2773) tervezo altal keszitett, a Budapest, 
Szigetvari utca 8. szam alatti (hrsz.:35493) ingatlan kapubehajto letesitesehez.

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

• a tulajdonosi hozzajarulas a Szigetvari utca (hrsz: 35408) munkalatokkal erintett 
teruletere teqed ki,

• Az epittetonek (kivitelezdnek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast kell 
elozetesen kemi a kozutkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlapon.

Teli iizemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetoen 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol eltemi, csak kiilon kerelemre es kiilon elbiralassal lehet 
figyelembe veve az alkalmazott technologist, azt hogy a teli idoszakban nyitott 
munkagodor, vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, 
sikossagmentesitesere az engedelyesnek kulon figyelmet kell forditania.

• A vizvezetek epitesre vonatkozo kulonleges muszaki eldirasok:

A kapubehajto epitese erinti a Szigetvari utca utburkolatat, utszegelyet es 
jardaburkolatat. Az epitest kovetoen a bontasok helyen a burkolat helyreallitast a foldmii 
reteges visszaepitesevel es tomoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es 
retegvastagsagokban. A foldmii eloirt tomorsege a vedoretegen Try>96% es teherbirasa 
E2>68 MN/m2. A mert ertekeket a muszaki 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 (N) aszfaltbeton koporeteg
- 7 cm AC-16 alap (N) aszfaltbeton kotoreteg
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 20 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg (mas anyaggal nem helyettesitheto)

2



• A bontassal erintett j arda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, szerkezeti 
retegenkent 20-20 cm atlapolassal:
- 4 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett ontott aszfalt,
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap, kapubehajto esparkolosav alatt 20 cm,
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Trg 95% (mas anyaggal nem

helyettesitheto).

A bontassal erintett utszegelyt a meglevovel azonos szegelyelemekkel kell helyreallitani. Az 
utszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket oldalrol es a szegely melletti 
savban azutpalyat is helyrekell allitani.
Az elbontott burkolat eleit egyenesre kell vagni es bitumenes hezagkitoltessel kell a meglevo 
aszfalt burkolatot az uj aszfalt burkolathoz csatlakoztatni ugy, hogy az epitett aszfalt retegek 
lepcsozetesen, min. 20-20 cm atlapolassal csatlakozzanak a meglevo aszfalt retegekhez.

a. Az epitesi es bontasi munkak kozmuveket erintenek, ezert a kozmukezelok 
hozzajarulasat az epitesi munkak megkezdesehez be kell szerezni, valamint csatolni kell 
a forgalomtechnikai kezelo hozzajarulasat a burkolati jelek megszuntetesrol, uj 
burkolati jelek letesiteserol az epites alatti forgalomtechnikai kialakitasjovahagyasardl.

b. Az engedelyes koteles a munkak (helyreallitas) elkeszulterol a kozterulet tulajdonosat 
irasban ertesiteni.

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

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021.12.23.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly Keruletgazdalkodasi 
Iroda

A lakossag szeles koret erinto dontesek esetenjavaslata akozzetetel modjara 
nemindokolt hirdetotablan honlapon

Budapest, 2021. december 06.

Borbas Gabriella 
ugyosztalyvezeto
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