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eloterjesztes :
A Varosuzemeltetesi Bizottsag 2021. december 15-i iilesere

Targy: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasara, Blaha Lujza ter 
felujitasahoz kapcsolodo 0,4 kV, 10 kV es kozvilagitasi haldzat terveire.

Eloterjeszto: Borbas Gabriella iigyosztalyvezeto
Keszitette: Urban Istvan kozutkezelo ugyintezd 
A napirendet nyilvanos iilesenkell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszeru szavazattobbseg szukseges
Melleklet: 1. szamu melleklet, kerelem

2. szamu melleklet, helyszinrajz

Tisztelt Varosuzemeltetesi Bizottsag!

I. Tenyalias es a dontes tartalmanakreszletes ismertetese

A BKK. Budapest! Kozlekedesi Kozpont Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyen utca 19- 
21.) tulajdonosi- es kozutkezeldi hozzajarulast kert, a Blaha Lujza ter felujitasahoz kapcsolo- 
dd 0,4 kV, 10 kV es kozvilagitasi haldzat terveire.

Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest VIII. kertilet 
Blaha Lujza ter (36406 hrsz.) ut- es jardaburkolatat. A kerelmekhez benyujtott 
5957_KIV_KZV tervszamu tervdokumentacio a kozvilagitas kapcsan a Corvin Aruhaz elotti 
es a Markus Emilia utcai jardaban meglevo kozvilagitasi foldkabel es kandelaberek bontasat 
es uj foldkabelek fektetesenek, valamint 12 m magas DOSA kandelaberek letesitesenek mu
szaki terveit tartalmazza. A tervek szerinti beruhazas soran a Corvin Aruhaz elotti es a Mar
kus Emilia utcai jarda burkolata alatti kozvilagitasi kabelhalozat elbontasa soran a jarda bur
kolata, az uj vezetek letesitesehez pedig a jarda es az utburkolat, valamint az ut szegelye erin
tett. A kerelmekhez benyujtott 5957_KJV_E10 tervszamu tervdokumentacio a 10 kV-os fold
kabel bontasat es uj foldkabelek fektetesenek muszaki terveit tartalmazza a Corvin Aruhaz 
epuletsarkatol a Rakdczi ut fele. A tervek szerinti beruhazas soran a Corvin Aruhaz melletti es 
a Blaha Lujza ter jarda burkolata alatti 10 kV kabelhalozat elbontasaval es az uj vezetek lete- 
sitesevel a jarda es az utburkolat, valamint az ut szegelye erintett. A kerelmekhez benyujtott 
5957_KIV_E04 tervszamu tervdokumentacio a 0,4 kV-os foldkabel bontasanak muszaki ter
veit tartalmazza a Blaha Lujza teri szervizut keresztezesevel a Jozsef koruttal parhuzamosan. 
A dokumentacio tovabba tartalmazza az uj foldkabelek fektetesenek muszaki terveit a Corvin 
Aruhaz eptiletsarkanal levo transzformatorallomastol a Jozsef koriit fele, a szervizut jardaja 
alatt letesitendo kozcelu elosztoszekrenyig. A tervek szerinti beruhazas soran a Somogyi Be
la utca es a Jozsef korut kozott a Blaha Lujza ter szervizutjanak jarda burkolata alatti 0,4 kV 
kabelhalozat elbontasaval es az uj vezetek letesitesevel a jarda es az utburkolat, valamint az ut 
szegelye erintett.
A kerelmekhez benyujtott 5957_KIV_KEH tervszamu tervdokumentacio a Blaha Lujza terre 
tervezett letesitmenyek 0,4 kV-os kiilso elektromos halozatanak muszaki terveit tartalmazza a 



Blaha Lujza teri szervizut es a Markus Emilia utca keresztezesevel a szervizut Jdzsef koruti 
vegen letesitendo kozcelu elosztoszekrenytbl a letesitendo vizgepeszeti aknakig, a Jet Vill ak- 
nakig es a Markus Emilia utcaba tervezett illemhelyig. A tervek szerinti beruhazas soran a 
Blaha Lujza ter szervizutjanak burkolata alatti 0,4 kV halozat letesitesevel a szervizut es a 
Markus Emilia utca jarda es az utburkolat, valamint azut szegelye erintett.
A tervek alapjan a tulajdonosi- es kozutkezeloi hozzajarulas kiadhato az alabbi kikotesekkel: 
Az utburkolat alatti vezetekszakaszokat vedocsoben kell az utburkolat alatt atvezetni. A ka- 
belbontast es kabelfektetest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a foldmu 
reteges visszaepitesevel es tomdritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagok- 
ban. Foldmu eloirt tomorsege a vedoretegen Trg>96% es teherbirasa E2>68 MN/m2.Azokon 
a teriileteken, ahol a bontasi- es epitesi munkak nem kapcsolodnak a Blaha Lujza ter felujita- 
sanak burkolatepitesehez, a kozut es a jarda burkolatat az eredeti allapotban kell helyreallita
ni: ;

• 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 helyettesitheto).

• A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, szerkezeti 
retegenkent 20-20 cm atlapolassal, teljes jardaszelessegben:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett ontott aszfalt,
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap,
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Trg 96% (mas anyaggal nem helyettesithe- 
to). u

• A bontassal erintett utszegelyt a meglevovel azonos szegelyelemekkel kell helyreallitani. 
Az utszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket oldalrdl.

• Az erintett zoldfeluleteket helyre kell allitani. A munkaarok szeletol szamitott 50-50 centi
meter atfedessel kell a koporeteget helyreallitani, az aszfalt vagasa az arok szelevel parhuza- 
mosan, elvagoval tortenjen. A koporeteg hosszcsatlakozasainal es keresztcsatlakozasainal 
modifikalt bitumenes szalag beepitese kotelezd. A helyreallitas soran az e-UT_06.03.21 Ut- 
palyaszerkezeti aszfaltretegek, epitesi feltetelek es mindsegi kovetelmenyek uttigyi muszaki 
eloirasban foglaltakat kell betartani. Azokon a szakaszokon, ahol a vezetek nyomvonala a fak 
gyokerzonajaban, vagy annak 1 meteres korzeteben halad, a vezetekre gyokervedelem sziik- 
seges. A fak kozeleben vegzett munkak soran az MSZ 12042:2019 szabvany eloirasait be kell 
tartani. ;
Az eloterjesztes targyaban a domes meghozatala a Tisztelt Bizottsag hataskore.
II. A dontes celja, penziigyi hatasa

A kivitelezesek kdzteruleti meginditasahoz szukseges a tulajdonos Onkormanyzat 
hozzajarulasa.
A ttulajdonosi dontesnek az Onkormanyzatot erinto penziigyi hatasa nines.



III. Jogszabalyi kbrnyezet
Az onkormanyzat hataskore 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 hataskore a Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdes e) pontjan es a 
Kepviselo-testulet 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 javaslat

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

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol, Blaha Lujza ter felujitasahoz 
kapcsolodo 0,4 kV, 10 kV es kozvilagitasi halozat terveire.

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
a BKK Budapest! Kozlekedesi Kozpont Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyen utca 19- 
21.) a Blaha Lujza ter felujitasahoz kapcsolodo 0,4 kV, 10 kV es kozvilagitasi halozat tervei- 
hez.
Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest VIII. keriilet 
Blaha Lujza ter (36406 hrsz.) ut- es jardaburkolatat. A kerelmekhez benyujtott 
5957_KIV_KZV tervszamu tervdokumentacio a kozvilagitas kapcsan a Corvin Aruhaz elotti 
es a Markus Emilia utcai jardaban meglevo kozvilagitasi foldkabel es kandelaberek bontasat 
es uj foldkabelek fektetesenek, valamint 12 m magas DOSA kandelaberek letesitesenek mti- 
szaki terveit tartalmazza.

A tervek szerinti beruhazas soran a Blaha Lujza ter szervizutjanak burkolata alatti 0,4 kV ha
lozat letesitesevel a szervizut es a Markus Emilia utca jarda es az utburkolat, valamint az ut 
szegelye erintett. A tervek alapjan a tulajdonosi- es kozutkezeloi hozzajarulas kiadhato az 
alabbi kikotesekkel: Az utburkolat alatti vezetekszakaszokat vedocsoben kell az utburkolat 
alatt atvezetni. A kabelbontast es kabelfektetest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat 
helyreallitast a foldmu reteges visszaepitesevel es tomoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 
cm-es retegvastagsagokban.
A foldmu eldirt tomorsege a vedoretegen Trg>96% es teherbirasa E2>68 MN/m2 .
Azokon a teruleteken, ahol a bontasi- es epitesi munkak nem kapcsolodnak a Blaha Lujza ter 
felujitasanak burkolatepitesehez, a kozut es a jdrda burkolatat az eredeti allapotban kell hely- 
re-allitani:
• 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 helyettesitheto).
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• A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallftani, szerkezeti re- 
tegenkent 20-20 cm atlapolassal, teljes jardaszelessegben:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett bntott aszfalt,
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap,
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Trg 96% (mas anyaggal nem helyettesithe- 

• to).
• A bontassal erintett utszegelyt a meglevovel azonos szegelyelemekkel kell helyreallftani. 

Az utszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket oldalrol.

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 (36406 hrsz.) ut- es jardaburkolatanak 
munkalatokkal erintett teriiletere teijed ki,

• az epittetonek (kivitelezdnek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a koz- 
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 alapvetden, 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol elterni, csak kiilon kerelemre es kulon elbiralassal lehet fi- 
gyelembe veve az alkalmazott technologist, 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.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 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 ugyosztalyvezetd



Kjeszitette: Gazdalkodasi Ugyosztaly Keruletgazdalkodasi Iroda
Leirta: Urban Istvan kozutkezelo \ \
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Camara-Bereczki Ferenc Miklos S. k . 
A Varosuzemeltetesi Bizottsag elnoke
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TETRA-COM TANACSADd ES M E R N6 KI IR O D A K F T

v 1 0 8 3 BUDAPEST PRATER UTCA 29/A :

e -mail: tetracom@gmail.com

Budapest, 2021.11.23.
ikt. szam:562/2021

Budapest VIII. kerulet, Jozsefvarosi Onkormanyzat
Polgarmesteri Hivatal
Gazdalkodasi Osztaly
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Targy: Blaha Lujza ter felujitasa,
BFFH 0,4kV-os kiilso elektromos halozat
Kiviteli terv - Fedvenyterv

Tervszam: TC-965/06-2018/02
Tulajdonosi hozzajarulas kerelem

Tisztelt Cim! ..

A BKK Budapest! Kozlekedesi Kozpont Zrt. megbizasabol a tervezd Tetra-Com Kft. 2019-ben 
elkeszitette es teljes-koriien engedelyeztette a Blaha Lujza ter felujitasahoz kapcsoloddan a kiilso 
elektromos halozat kiviteli tervet.

Az iddkdzben kiirt kivitelezesi tender nyertese a Strabag Epito Kft. megbizta a tervezot a 
kiviteli terv feliilvizsgalataval, es a lejart engedelyek ervenyessegenek meghosszabbitasaval.

A feliilvizsgalat soran a terv miiszaki tartalmat illeszteni kellett a Fovarosi Onkormanyzat, a 
Blaha Lujza ter felujitasara vonatkozo megvaltozott elvarasaihoz.

A BFFH 0,4kV-os kiilso elektromos halozat fedvenyterv elkeszitesevel, iigyintezesevel a 
generaltervezd a Tetra-Com Kft.-t bizta meg.
A tervezett nyomvonal a Bp. VIII. ker. Onkormanyzat tulajdonaban levo ingatlant erinti, -hrsz: 
(36406) Blaha Lujza ter - ezert Ondket az engedelyezesi eljaras kereteben megkeressiik.

Ezuton kerem Ondket, bogy a benyujtott dokumentacid alapjan, a targyban jelolt halozat epitesehez 
tulajdonosi hozzajarulasukat kiadni sziveskedjenek!

Kerelmezd: Tetra-Com Kft.
Cim: 1083 Budapest, Prater utca 29/a.
tetracom.kozmu@gmail.com

Tisztelettel:

Suba Gabor 
iigyvezeto igazgato 

Tetra-Com Kft
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