
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat
Kepviselo-testiiletenek Varosiizemeltetesi Bizottsaga

JEGYZOKONYVI KIVONAT

Kesziilt: A Varosiizemeltetesi Bizottsag 2021. december 15-en (szerda) 14.00 drai
kezdettel a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal III. emelet 300-as termeben 
megtartott 7. rendes iileserol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 93/2021. (XII.15.) szamu hatarozata 

(3 igen, 3 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy nem fogadja el dr. Szilagyi Demeter kepviselo 
ur iigyrendi javaslatat, miszerint az I. blokk 1-23. pontjairol a Bizottsag blokkban dontson.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 94/2021. (XII.15.) szamu hatarozata 

(6 igen, 0 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy az alabbi napirendet fogadja el:

NAPIREND

I. Atruhazott hataskorben meghozhato dontesek
(jrdsbeli eldterjesztesek)

1. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, Budapest 
VIII. keriilet Dioszegi Samuel utca 30. alatti ingatlan optikai vezetek 
ellatasahoz
Elolerjesztd: Borbas Gabriella - a Gazddlkoddsi Vgyosztdly vezetoje

2. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Budapest 
VIII. keriilet Bacso Bela utca 3. szam alatti ingatlan optikai vezetek 
ellatasahoz
Elolerjesztd: Borbas Gabriella - a Gazddlkoddsi Ugyosztaly vezetoje

3. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Budapest 
VIII. keriilet Nepszinhaz utcai villamos vegallomas felujitasahoz a 
kivitelezesi tervek alapjan
Elolerjesztd: Borbas Gabriella - a Gazddlkoddsi Ugyosztaly vezetoje

4. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Budapest 
VIII. keriilet Blaha Lujza ter felujitasahoz kapcsolodo terfigyelo kamerak 
telepitesehez
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Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

5. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasara, a Budapest 
VIII. keriilet, Bacsd Bela utca 3. szam alatti ingatlan vizbekotes bovites 
epitesehez
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

6. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasara, a Budapest 
VIII. keriilet, Golgota ter-38812 hrsz,- alatti ingatlanon csomagautomata 
elhelyezesehez
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

1. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasara, a Budapest 
VIII. keriilet, Dioszegi Samuel utca (35903 hrsz.), Orczy ut (35929 hrsz.) 
telekalakitasi engedelyhez
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

8. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasara, a Budapest 
VIII. keriilet Jozsef utca 19-23. szam alatti ingatlan optikai vezetek 
ellatasahoz
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

9. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasara, a Budapest 
VIII. keriilet Alfdldi utca 7. szam alatti ingatlan optikai vezetek 
ellatasahoz
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

10. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasara, a Budapest 
VIII. keriilet Nap utca 21-25.1 kV-os nyomvonal cserejehez
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

11. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasara, a Budapest 
VIII. keriilet Vajdahunyad utca 25. szam alatti ingatlan villamosenergia- 
ellatas letesitesehez
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

12. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasara, Budapest 
VIII. keriilet Tolnai Lajos utca 28-30. vizbekotes epiteshez
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

13. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasara, Budapest 
VIII. keriiletben a Corvin C7 Irodahaz epiilet tavhoellatas osszekoto 
szakasz letesitesehez
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

14. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasara, a Budapest
VIII. keriilet Or utca 2-12. szam alatti ELMU 1 kV-os nyomvonal 
cserejehez
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje
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15. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Budapest 
VIII. kerulet, Bacso Bela utca 3. szam alatti ingatlanon torteno csatorna 
bekoteshez
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

16. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Budapest 
VIII. kerulet, Bacso Bela utca 3. (34843 hrsz.) alatt levo ingatlan tavkozlesi 
bekotesenek ellatasahoz
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

17. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Budapest 
VIII. kerulet Blaha Lujza ter felujitasahoz kapcsolodo vizkivaltas es 
csapadekviz elvezetes letesitesehez
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

18. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Budapest 
VIII. kerulet Jozsef utca 19-23. lakoepiilet kozuti kapcsolatainak 
kialakitasahoz
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

19. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Budapest 
VIII. kerulet, Szigetvari utca 8. szam alatti ingatlan kozuti kapcsolat 
letesitesehez
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

20. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Budapest 
VIII. kerulet, Szigetvari utca 3. szam alatti ingatlan kozuti kapcsolat 
letesitesehez
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

21. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, Blaha 
Lujza ter felujitasahoz kapcsolodo 0,4 kV, 10 kV es kozvilagitasi halozat 
terveire
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

22. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Mikro 
mobilitasi Pontok es MOL Bubi helyszinek elso iitemenek letesitesere 
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

23. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Budapest 
VIII. kerulet Blaha Lujza ter felujitasahoz kapcsolodo fak atiiltetesehez es 
uj fak telepitesehez
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

24. Javaslat "Vilagos Kapualjak" palyazatok elbiralasara
Eldterjesztd: Camara-Bereczki Ferenc - a bizottsdg elndke

25. Javaslat Jozsefvaros Biztonsagaert kitiintetes visszavonasara
Eldterjesztd: Piko Andras -polgarmester ZART
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II. Kepviseld-testuleti eloterjesztesek
(irdsbeli eloterjesztesek)

1. Javaslat a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat 2021. 
evi koltsegvetesrol szolo 5/2021. (II. 25.) bnkormanyzati rendelet 
modositasara
Eldterjesztd: Piko Andras -polgdrmester

2. Javaslat a Jdzsefvaros Kartyarbl szolo 64/2011. (XI.07.) bnkormanyzati 
rendelet modositasara es a Jdzsefvaros Kartya program feliilvizsgalatara
Eldterjesztd: Piko Andras - polgdrmester

3. Beszamolo a Varosiizemeltetesi Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint a 
Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kbzbtti idbszakra vonatkozo 
atruhazott hataskbreinek gyakorlasarol
Eldterjesztd: Camara-Bereczki Ferenc Miklos bizottsdgi elnok

4. Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiileti hatarozatok es a 
veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dbntesek vegrehajtasarol, az 
elbzb files 6ta tett fontosabb intezkedesekrbl, a jelentbsebb esemenyekrol es 
az atmenetileg szabad penzeszkbz allomany lekbteserbl
Eldterjesztd: Piko Andras -polgdrmester

I. Atruhazott hataskorben meghozhato dontesek
(irdsbeli eloterjesztesek)

Napirend 1.1. pontja; Javaslat tulajdonosi es kbzutkezelbi hozzajarulas megadasara, 
Budapest VIII. kerulet Dioszegi Samuel utca 30. alatti ingatlan optikai vezetek 
ellatasahoz
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 95/2021.(XII.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kbzutkezelbi hozzajarulas megadasarol Budapest VIII. kerulet 
Dioszegi Samuel utca 30. szam alatti ingatlan optikai vezetek ellatasahoz

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kbzutkezeldi hozzajarulasat adj a 
a Dioszegi Samuel utca 30. szam (35997 hrsz.) alatt epulo diakszallas optikai kabel 
letesitesehez a Loxton Kft. tervezd, 210904 munkaszamu terve alapjan.
Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Dioszegi Samuel utca 
(35903 hrsz.) ut burkolatatjardaburkolatat es zbldfeliiletet.
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A kerelmekhez benyujtott tervdokumentacid a Kbzszolgalati Egyetem 36030/12 hrsz. alatti 
ingatlanarol induld KPE110 vedocso muszaki terveit tartalmazza. A vedocso a jarda es az ut 
alatt a Dioszegi Samuel utcat merblegesen keresztezve eri el a 35997 hrsz. alatti ingatlanon 
megepult diakszallas epuletet.
A tavkozlesi haldzat vedocsovenek epitesere vonatkozo kulonleges muszaki eloirasok: A KPE 
110 vedocso fektetese soran a Dioszegi Samuel utca jardaburkolatanak, utszegelyenek es 
utburkolatanak bontasa tortenik. A bontashoz es epiteshez a Dioszegi Samuel utca fel-fel 
palyas lezarasa sziikseges, ezert az epites kozbeni forgalomtechnikai kialakitast meg kell 
tervezni es a terveket a forgalomtechnikai kezelo Budapest Kozut Zrt.-nek jova kell hagynia. 
A munkavegzes csak jovahagyott forgalomtechnikai terv alapjan tortenhet.
A tervezett vedocso kozmuvezetekeket keresztez, ezert a munkakezdes elott a kozmukezeloi 
hozzajarulasokat be kell szereznie az epittetonek az erintett kdzmukezeloktol az e-kozmu 
rendszeren.
A munkakezdesi hozzajarulas feltetele az ervenyes kozmukezeloi hozzajarulasok igazolhatd 
meglete. Az epites vegeztevel a kdzteruleten letesitett tavkozlesi vezetek geodeziai bemereset 
el kell vegezni es a kozteriilet tulajdonosanak az adatokat at kell adni.
A munkavegzes zoldfeluletet erint, ezert az MSZ 12042 szabvany eldfrasait be kell tartani, 
kiilonos tekintettel a gyokerteriilet vedelmere. A munkagodor szelenek a fa torzsetol mert 
legkisebb tavolsaga a torzsatmero negyszerese, de legalabb 1,0 m lehet. A foldmunka soran 2 
cm-nel nagyobb atmerdju gyokeret elvagni tilos.
A munkavegzest kovetben a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a foldmu reteges 
visszaepitesevel es tbmoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban. A 
foldmu eloirt tomorsege a vedoretegen Trg>96% es teherbirasa E2>68 MN/m2 . A mert 
ertekeket a muszaki atadas-atvetel soran jegyzokonyvvel kell igazolni.
• A bontassal erintett utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, szerkezeti 

retegenkent 20-20 cm atlapolassal:
- 4 cm AC-11 kopo (F) aszfaltbeton koporeteg
- 7 cm AC-16 koto (F) aszfaltbeton kotdreteg
- 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:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett ontott aszfalt a jarda teljes szelessegeben,
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap,
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Trg 96% (mas anyaggal nem 
helyettesitheto)

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

• A munkaarok szeletol szamitott 50-50 centimeter atfedessel kell a kopdreteget 
helyreallitani, az aszfalt vagasa az arok szelevel parhuzamosan, el vagdval tortenjen. A 
koporeteg hosszcsatlakozasainal es keresztcsatlakozasainal modifikalt bitumenes szalag 
beepitese kotelezo. A helyreallitas soran az e-UT_06.03.21 Ut-palyaszerkezeti 
aszfaltretegek, Epitesi feltetelek es minosegi kbvetelmenyek utiigyi muszaki eloirasban 
foglaltakat kell betartani. A helyreallitasi kbtelezettseg a munkavegzessel erintett 
kozteruleti szakasz zdldteriileteire, nbvenyzetere is vonatkozik, beleertve a felvonulasi 
teruletet is.

Feltetelek es kikbtesek:
• jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazot (epittetot) nem mentesiti az epiteshez 

sziikseges egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese alol,
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• a tulajdonosi hozzajarulas a Kun utca (hrsz: 34743/1) jarda munkalatokkal erintett 
teriiletere terjed ki,

• az epittetonek (kivitelezdnek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a 
kdzutkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlap szerinti mellekletek csatolasaval 
elozetesen meg kell kerni, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani.

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

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

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. december 23.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 1.2. pontia: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. keriilet Bacsb Bela utca 3. szam alatti ingatlan optikai vezetek 
ellatasahoz
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 96/2021.(XII.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol a Budapest VIII. keriilet 
Bacso Bela utca 3. szam alatti ingatlan optikai vezetek ellatasahoz

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
a Bacso Bela utca 3. szam (34843 hrsz.) alatt allo tarsashaz optikai kabel letesftesehez.
A Magyar Telekom Nyrt. megbizasa alapjan a halozatepitest a Tavkozlestechnika Zrt. Best- 
Tel Kft. konzorcium vegzi. A letesiteshez sziikseges terv dokumentaciot a kivitelezd 
megbizasabol Szakacs Milan (13-67039; HI-V, HI-VN) tervezd keszitette. Munkaszam: 
HMP_07/2021.
A muszaki terv a tarsashaz optikai ellatas letesitesehez sziikseges tervezest tartalmazza.
A tervezett nyomvonal 1 kV-os es 10 kV-os foldkabelt, gaz, viz, szennyviz, tavkozlesi, 
csapadekviz elvezetesi halozatot kozelit meg, illetve keresztez.
Az optikai vezetek epitesehez sziikseges az ingatlan elotti jardat mintegy 6 m2 feluleten 
felbontani es helyreallitani.
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Feltetelek es kikotesek:

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

• a tulajdonosi hozzajarulas a Bacso Bela utca (hrsz: 34842/2) jarda munkalatokkal 
erintett teriiletere terjed ki,

• az epittetonek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a 
kozutkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlap szerinti mellekletek csatolasaval 
elozetesen meg kell kerni, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani,

• A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, 
szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett ontott aszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 15 cm vtg. fagyalld homokos kavics veddreteg Trg 95% (mas anyaggal nem 
helyettesithetd)

A bekotest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat helyreallftast a foldmu reteges 
visszaepitesevel es tbmoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es 
retegvastagsagokban. A foldmu eloirt tomorsege a vedoretegen Trg>96% es 
teherbirasa E2>68 MN/m2
A csatlakozo aszfaltburkolat eleit egyenesre kell vagni es bitumenes hezagkitoltessel 
kell a meglevo aszfalt burkolatot az uj burkolathoz csatlakoztatni.

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

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. december 23.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 1.3. ponti a: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. keriilet Nepszinhaz utcai villamos vegallomas felujitasahoz a kivitelezesi 
tervek alapjan
Eldterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 97/2021.(XII.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol a Budapest VIII. keriilet 
Nepszinhaz utcai villamos vegallomas felujitasahoz a kivitelezesi tervek alapjan

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
a BKV Zrt. (1072 Budapest, Akacfa u. 15.) megbizasabol a Kozmuterv 2006 Kft. (1221 
Budapest, Gerinc u. 128.) altal keszitett tervek csapadek viz elvezetes letesitesehez.
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A kerelmekhez benyujtott tervdokumentacib (tervszam: 629/2021, generaltervezdi 
tervszam:5242 Kbzlekedes Kft.) uj DN150, DN200, DN300 csapadekviz elvezetd KG-PVC 
csatorna fektetesenek, aknak es viznyelok epitesenek, valamint a jardaba epitendo racsos 
folyokak muszaki terveit tartalmazza.

Feltetelek es kikbtesek:

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

• a tulajdonosi hozzajarulas a Nepszinhaz utca (hrsz: 34775/2) munkalatokkal erintett 
teriiletere terjed ki,

• az epittetonek (kivitelezdnek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulas! a 
kbzutkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlap szerinti mellekletek csatolasaval 
eldzetesen meg kell kerni, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani,

• A jardaba epitendo racsos folyoka fed lapjait csavaros kapcsolattal kell rbgziteni a 
folyokatesthez.
A csatomafektetest kbvetben a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a foldmu 
reteges visszaepitesevel es tbmbritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es 
retegvastagsagokban. A foldmu eloirt tombrsege a vedbretegen Trg>96% es 
teherbirasa E2>68 MN/m2 .
A csatlakozo aszfaltburkolat eleit egyenesre kell vagni es bitumenes hezagkitbltessel 
kell a meglevb aszfalt burkolatot az uj burkolathoz csatlakoztatni.

Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatbsagok elbirasainak 
maradektalan betartasaval, a dbntes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. december 23.
A dbntes vegrehajtasat vegzb szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 1.5. pontja: Javaslat tulajdonosi es kbzutkezeloi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. keriilet, Bacso Bela utca 3. szam alatti ingatlan vizbekbtes bbvites 
epitesehez
Eloterjeszlo: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 98/2021.(XII.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kbzutkezeloi hozzajarulas megadasa a Budapest VIII. keriilet, 
Bacso Bela utca 3. szam alatti ingatlan vizbekbtes bbvites epitesehez

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dbnt, hogy tulajdonosi es kbzutkezeloi hozzajarulasat adja 
a Fbvarosi Vizmuvek Zrt. altal keszitett, a Budapest, Bacso Bela utca 3. szam alatti 
(hrsz.:34843) ingatlan bekbto vizvezetek bbvitesehez (tervszam: T-123/2021), mely alapjan a 
Bacso Bela utca a viz bekbtovezetek epitesehez, az alabbi feltetelekkel es kikbtesekkel 
felhasznalhato.
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• jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazot (epittetot) nem mentesiti az epiteshez 
sziikseges egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese alol,

• a tulajdonosi hozzajarulas a Bacsd Bela utca (hrsz: 34842/2) munkalatokkal erintett 
teriiletere terjed ki,

• az epittetonek (kivitelezdnek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast kell 
eldzetesen kemi a kozutkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlapon, 
Teli iizemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetoen 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol elterni, csak kiilon kerelemre es kiilon elbiralassal lehet 
figyelembe veve az alkalmazott technologiat, azt hogy a teli idoszakban nyitott 
munkagodor, vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, 
sikossagmentesitesere az engedelyesnek kiilon figyelmet kell forditania.

• A vizvezetek epitesre vonatkozo kiildnleges muszaki eloirasok:
Az uj viz bekotovezetek epitese erinti a Bacsd Bela utca utburkolatat, utszegelyet es 
jardaburkolatat. A vezetekfektetest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat 
helyreallitast a foldmii reteges visszaepitesevel es tomdritesevel kell vegezni, 
legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban. A foldmu eloirt tomorsege a vedoretegen 
Try>96% es teherbirasa E2>68 MN/m2. A mert ertekeket a muszaki atadas-atvetel 
soran jegyzokdnyvvel 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)

• A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, 
szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:

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
helyettesitheto)

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

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.

• jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatosagok 
eloirasainak maradektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2021. december 22.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
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Napirend 1.6. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. keriilet, Golgota ter-38812 hrsz.- alatti ingatlanon csomagautomata 
elhelyezesehez
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 99/2021.(XII.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol a Budapest VIII. keriilet, 
Golgota ter - 38812 hrsz. - szam alatti ingatlanon csomagautomata elhelyezesehez

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
az Alza.hu Kft (1134 Budapest, Robert Karoly iigyfel kerelme alapjan a Budapest VIII. 
keriilet, Golgota ter - 38812 hrsz. - alatti ingatlanon, a MOL Nyrt. berleteben levo 
uzemanyagtoltb-allomason csomagatvevo automata elhelyezesere.

A csomagautomata merete 4,52 meter hosszu, 0,62 meter szeles es 2,48 meter magas, 
femszerkezet. Az elhelyezesre tervezett automata kulso megjelenese azonos a mellekelten 
csatolt latvanytervvel.
Budapest Fdvaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal fbepitesze a 26/742- 
2/2021. iktatoszamu hatarozataval, telepuleskepi bejelentesi eljarasban a Budapest VIII. 
keriilet, Golgota ter - 38812 hrsz. - alatti ingatlanon levo iizemanyagtolto-allomason 
csomagatvevo automata elhelyezeset, a megjelblt epitesi tevekenyseg vegzeset tudomasul 
vette.

A munkalatokhoz torteno hozzajarulas Budapest VIII. keriilet Golgota ter (38812 hrsz.) szam 
alatti ingatlanon a csomagautomata az alabbi feltetelekkel es kikotesekkel valosulhat meg:

• jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazot (epittetot) nem mentesiti az epiteshez 
szukseges egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese al61,

• a tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas a Budapest VIII. keriilet, alabbi 
kozteriiletek munkalatokkal erintett teriiletere terjed ki:

• Budapest VIII. keriilet Golgota ter (hrsz. 38812)
• az epittetonek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast, a 

mellekelt nyomtatvany adattartalma szerint a szukseges mellekletek csatolasaval 
eldzetesen meg kell kerni, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani,

• a burkolatok helyreallitasa I. osztalyu minosegben valosuljon meg, a megfelelo 
retegrenddel. Amennyiben a bontas soran a burkolat serul, a torott darabokat cserelni 
kell. A burkolatok felfesteset a kivitelezes utan a helyreallitas soran ujra fel kell 
festeni, a szabvanyoknak megfeleloen,

• kbtelezi a beruhazot/kivitelezot a bontasi helyek megfelelo helyreallitasara, melyre a 
beruhazo/kivitelezd 5 ev garanciat vallal.

• az engedelyes koteles a munkak (helyreallitas) elkesziilterol a kozteriilet tulajdonosat 
irasban ertesiteni,

• jelen tulajdonosi hozzajarulas a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

io

Alza.hu


Felelds:
Hataridd:

polgarmester
2021. december 22.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 1.7. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. keriilet, Dioszegi Samuel utca (35903 hrsz.), Orczy ut (35929 hrsz.) 
telekalakitasi engedelyhez
Edoterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
Varosuzemeltetesi Bizottsaganak 100/2021.(XII.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol a Budapest VIII. keriilet, 
Dioszegi Samuel utca (35903 hrsz.), Orczy lit (35929 hrsz.) telekalakitasi engedelyhez

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal 26/493-4/2021. szamon 
megrendelt, EXTENZIO PLUS Kft. (szekhely. 1029 Budapest, Zsolt fejedelem utca 8.) altal 
20210828 munkaszamon elkeszitett telekalakitasi valtozasi vazrajz es helyszinrajzra. Ez 
alapjan a 35903 hrsz. terhere, letrejon az uj 35903/1 es 35903/2 hrsz.-u ingatlan. A 
telekalakitasi vazrajz alapjan hozzajarulast adja a telekalakitasi engedelyezesi eljarashoz.

• A tulajdonosi hozzajarulas a Dioszegi Samuel utca (hrsz.: 35903) telekalakitassal 
erintett teruletere teijed ki.

• Jelen tulajdonosi hozzajarulas a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. december 22.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 1.4. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. keriilet Blaha Lujza ter felujitasahoz kapcsolodo terfigyeld kamerak 
telepitesehez
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
Varosuzemeltetesi Bizottsaganak 101/2021.(XII.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol a Budapest VIII. keriilet 
Blaha Lujza ter felujitasahoz kapcsolodo terfigyeld kamerak telepitesehez

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
a BKK Budapest! Kozlekedesi Kozpont Zrt. megbizasabol a Tetra-Com Tanacsadd es 
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Memoki Iroda Kft. altal tervezett, Blaha Lujza ter csomopont es kdmyezete csatlakozo 
teruleteinek komplex felujitasi terveihez kapcsolodd terfigyelo kamerak letesitesehez. General 
tervszam: 5957.
A komplex beruhazas soran tervezett kiilonbozo utepitesi, kozmuepitesi munkak es az uj 
fbrgalomtechnikai rendszer erintik a Blaha Lujza teren levo terfigyelo kamera haldzatot, 
melyet az utepitest megeldzden at kell alakitani. A kerelmekhez benyujtott tervdokumentacio 
a kamera halozat alepitmeny kivaltas muszaki terveit tartalmazza. A teren meglevo 2 db 
kamera alepitmenye bontasra kerul es uj halozat kertil kiepitesre D63 vedocsoben, az 
utkeresztezesek alatt D160 vedelemmel. A terveket a kamerarendszer iizemeltetojevel (Multi 
Alarm Zrt.) a tervezd egyeztette.

Feltetelek es kikotesek:

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

• a tulajdonosi hozzajarulas a Blaha Lujza ter (hrsz.: 36406 ) ut es jarda munkalatokkal 
erintett teruletere terjed ki,

• az epittetonek (kivitelezdnek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a 
kbzutkezelbi hozzajarulashoz mellekelt adatlap szerinti mellekletek csatolasaval 
eldzetesen meg kell kerni, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani,

• A bontasi es epitesi munkavegzest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat 
helyreallitast a foldmu reteges visszaepitesevel es tomdritesevel kell vegezni, 
legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban. A foldmu eloirt tomdrsege a vedoretegen 
Trg>96% es teherbirasa E2>68 MN/m2 . A mert ertekeket a muszaki atadasatvetel 
soran jegyzokdnyvvel kell igazolni.

2. A bontassal erintett utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, 
szerkezeti retegenkent 30-30 cm atlapolassal:
- 4 cm AC-11 kopo (F) aszfaltbeton kopbreteg
- 7 cm AC-16 koto (F) aszfaltbeton kotdreteg
- 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 dntdttaszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Trg 96% (mas anyaggal nem 
helyettesitheto)

• A bontassal erintett utszegelyt a meglevbvel, azonos szegelyelemekkel kell 
helyreallitani. Az utszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket 
oldalrol.

• Az erintett zoldfeluleteket helyre kell allitani.
Az elbontott aszfaltburkolat eleit egyenesre kell vagni es bitumenes hezagszalaggal 
kell a meglevo aszfalt burkolatot az uj aszfalt burkolathoz csatlakoztatni ugy, hogy az 

12



epftett aszfalt retegek lepcsozetesen, min. 30-30 cm atlapolassal csatlakozzanak a 
meglevo aszfalt retegekhez.
utburkolat alatt vezetett vezetekszakaszt vedocsoben kell kialakitani minden, 
gepjarmuvek altal hasznalt teriileten. A vedocsonek a burkolat szelen tul kell emie 
legalabb 0,50 meterrel. Azokon a szakaszokon, ahol a kabel nyomvonala a fak 
gyokerzonajaban, vagy annak 1 meteres korzeteben halad, a kabelre gyokervedelem 
sziikseges. A fak kozeleben vegzett munkak soran az MSZ 12042:2019 szabvany 
eldirasait be kell tartani.
A helyreallitas muszaki atadas-atvetelere a kozutkezelot meg kell hivni.

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

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2021. december 23.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 1.8. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. keriilet Jozsef utca 19-23. szam alatti ingatlan optikai vezetek ellatasahoz 
Elbterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 102/2021.(XH.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol a Budapest VIII. keriilet 
Jozsef utca 19-23. szam alatti ingatlan optikai vezetek ellatasahoz

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
D1GI Tavkozlesi es Szolgaltato Kft. Bazisallomasain nagysebessegu mobilhalozat 
kiepitesehez sziikseges kozteriileti munkak vegzesehez, az alabbi feltetelekkel es 
kikotesekkel:

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

• A tulajdonosi hozzajarulas az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Nemet 
utca - 35210/5 hrsz. jardaburkolatanak munkalatokkal erintett teriiletere terjed ki.

• Az epittetonek (kivitelezdnek) a kozteriileti munkak megkezdese elott munkakezdesi 
(burkolatbontasi) hozzajarulast kell kemie a mellekelt nyomtatvany adattartalmanak 
megfelelden, a sziikseges mellekletek csatolasaval.

A bontassal erintett jarda burkolatot a tervdokumentacio szerinti retegrenddel kell
helyreallitani a jarda teljes szelessegeben:
- 3 cm MA-4 erdesitett ontott aszfalt koporeteg
- 15 cm C12/15-32-F1 (foldnedves) jarda betonalap
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~ 15 cm fagyallo homokos kavics agyazat min 95% tomorseggel

• Az elbontott aszfaltburkolat eleit egyenesre kell vagni es bitumenes hezagkitoltessel 
kell a meglevo aszfalt burkolatot az uj aszfalt burkolathoz csatlakoztatni

Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatdsagok eloirasainak 
maradektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2021. december 23.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 1.9. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. keriilet Alfoldi utca 7. szam alatti ingatlan optikai vezetek ellatasahoz 
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 103/2021.(XII.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol a Budapest VIII. keriilet 
Alfoldi utca 7. szam alatti ingatlan optikai vezetek ellatasahoz.

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
az Alfoldi utca 7. szam (34729 hrsz.) alatt allo tarsashaz optikai kabel letesitesehez.
A Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Kdnyves Kalman krt. 36,). megbizasabol, Szakacs 
Milan tervezd (Tavkbzlestechnika Zrt. 1101 Budapest Kobanyai ut 36.) keszitette a 
kivitelezesi terveket, (munkaszam: TT 73/2021) mely alapjan tulajdonosi- es kozutkezeloi 
hozzajarulast kert a 1081 Budapest, Alfoldi utca 7. FKF Nonprofit Zrt. optikai ellatasanak 
letesitesehez
Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Kun utca (34743/1 hrsz.) 
jardaburkolatat.
A tervezett beruhazas soran Budapest VIII. Kun utca 6-10. szam elott meglevo jarda burkolat 
egy resze elbontasra kerul. Az uj KI tipusu szekrenybol FKF epiiletbe LPE40 veddcsd keriil 
beepitesre melynek tervezett fektetesi melysege 0,6 meter. Az epites es bontas idejere a 
gepjarmuforgalmat es a jardan a gyalogos forgalmat biztositani kell, a jardan provizdrium 
alkalmazasaval. A munkavegzest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a 
fdldmii reteges visszaepitesevel es tomoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es 
retegvastagsagokban. A foldmu eloirt tomorsege a vedbretegen Trg>96% es teherbirasa 
E2>68 MN/m2 . A mert ertekeket a muszaki atadas-atvetel soran jegyzdkdnyvvel kell 
igazolni.

• A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, szerkezeti 
retegenkent 20-20 cm atlapolassal:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett bntdtt aszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
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- - 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Trg 96% (mas anyaggal nem helyettesithetd)
Az elbontott aszfaltburkolat eleit egyenesre kell vagni es bitumenes hezagkitoltessel kell a 
meglevo aszfalt burkolatot az uj aszfalt burkolathoz csatlakoztatni.
A jardaban kozmuterkepen nem jelolt a parkolasi rendszer iizemelesehez sziikseges kabel 
haladhat, valamint kozmuterkepen jelolt kozmuvezetekeket kozelit meg a munkavegzes ezert 
csak ovatos kezi foldmunka vegezheto.
Az epites soran, ill. azzal osszefuggesben es amiatt tonkrement barmely felulet helyreallitasat 
el kell vegezni, az utszegely seriilese eseten az eredeti allapotnak megfeleld szegelyelemeket 
kell visszaepiteni.
A helyrealh'tas miiszaki atadas-atvetelere a kozutkezeldt meg kell hivni.

Feltetelek es kikotesek:

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

• a tulajdonosi hozzajarulas a Kun utca (hrsz: 34743/1) jarda munkalatokkal erintett 
teriiletere terjed ki,

• az epittetonek (kivitelezdnek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a 
kozutkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlap szerinti mellekletek csatolasaval 
eldzetesen meg kell kerni, 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 kiilon elbiralassal lehet 
figyelembe veve az alkalmazott technologist, azt hogy a teli idoszakban nyitott 
munkagodor, vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, sikossag 
mentesitesere az engedelyesnek kiilon figyelmet kell forditania.

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

Felelos: polgarmester
Hataridd: 2021. december 23.
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend LIO, pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. keriilet Nap utca 21-25.1 kV-os nyomvonal cserejehez
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 104/2021.(XII.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol a Budapest VIII. keriilet, 
Nap utca 21-25. szam alatti ingatlan 1 kV-os nyomvonal cserejehez

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
a Nap utca 21-25. (hrsz. 35676 es 35688) szam alatti ingatlan 1 kV-os nyomvonal cserejehez 
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sziikseges kozteriileti munkak vegzesehez, GTF Kft. tervezd 221085 munkaszamu terve 
alapjan, az alabbi feltetelekkel es kikotesekkel:

• Jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazot (epittetot) nem mentesiti az epiteshez 
szukseges egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese alol.

• A tulajdonosi hozzajarulas az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo 
Budapest, VIII. keriilet Nap utca ( hrsz. 35644/2) es Futo utca (hrsz. 35689/2) 
munkalatokkal erintett teruletere terjed ki.

• Az epittetonek (kivitelezonek) a kozteriileti munkak megkezdese elott munkakezdesi 
(burkolatbontasi) hozzajarulast kell kemie a mellekelt nyomtatvany adattartalmanak 
megfelelden, a szukseges mellekletek csatolasaval.
Teli iizemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetoen, 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol elterni, 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, sikossag 
mentesftesere az engedelyesnek kiilon figyelmet kell forditania.

• Az epites es bontas idejere az utcaban a gepjarmuforgalmat biztositani kell, az ut 
szukitese nelkul. Amennyiben a munkavegzes az utburkolatot, vagy az utszegelyt 
erinti, a munkateriilet lehatarolasarol es a munkavegzes alatt kihelyezendo 
forgalomtechnikai jelzesekrol a forgalomtechnikai kezelo altal jovahagyott ideiglenes 
forgalomtechnikai tervet kell kesziteni es a munkakezdesi engedely kerelemmel egyutt 
benyujtani a kozut kezelojehez.
A munkavegzest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a foldmii 
reteges visszaepitesevel es tomoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es 
retegvastagsagokban. A foldmii eloirt tomdrsege a veddretegen Trg>96% es 
teherbirasa E2>68 MN/m2 . A mert ertekeket a miiszaki atadas-atvetel soran 
jegyzokonyvvel kell igazolni.

• A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani teljes 
jardaszelessegben az epiiletek falsikja es az ut szegelye kozott:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett ontott aszfalt a jarda teljes szelessegeben
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Trg 96% (mas anyaggal nem 
helyettesithetd)
A helyreallitas soran az e-lJT 06.03.2i Ut-palyaszerkezeti aszfaltretegek, Epitesi 
feltetelek es mindsegi kdvetelmenyek utiigyi miiszaki eldirasban foglaltakat kell 
betartani.
A helyreallftasi kotelezettseg a munkavegzessel erintett minden kozteriileti szakaszra 
vonatkozik, beleertve a felvonulasi teriiletet is.

A helyreallitas miiszaki atadas-atvetelere a kozutkezelot meg kell hivni.
Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatosagok eloirasainak 
maradektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. december 23.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
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Napirend 1.11. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeioi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. keriilet Vajdahunyad utca 25. szam alatti ingatlan villamosenergia- 
ellatas letesitesehez
Eldlerjeszto: Borbas Gabriella - a Gazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete 
Varosuzemeltetesi Bizottsaganak 105/2021.(XII. 15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeioi hozzajarulas megadasara, a Budapest VIII. keriilet 
Vajdahunyad utca 25. szam alatti ingatlan villamosenergia-ellatas letesitesehez

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeioi hozzajarulasat adja 
a Vajdahunyad utca 25. szam (hrsz.:35668/2.) alatti ingatlan villamosenergia-ellatas 
letesitesehez szukseges kozteruleti munkak vegzesehez, Szajkd Laszlo felelds tervezo 211271 
munkaszamu terve alapjan, az alabbi feltetelekkel es kikotesekkel:

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

• tulajdonosi hozzajarulas az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest 
VIII. keriilet Vajdahunyad utca (hrsz.:35675) munkalatokkal erintett teruletere terjed 
ki,

• az epittetdnek (kivitelezdnek) a kozteruleti munkak megkezdese elott munkakezdesi 
(burkolatbontasi) hozzajarulast kell kernie a mellekelt nyomtatvany adattartalmanak 
megfelelden, a szukseges mellekletek csatplasaval, 
Teli uzemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetden, 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol eltemi, csak kulon kerelemre es kiilon elbiralassal lehet 
figyelembe veve az alkalmazott technologiat, azt hogy a teli idoszakban nyitott 
munkagoddr. vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, sikossag 
mentesitesere az engedelyesnek kiilon figyelmet kell forditania.

• Az epites es bontas idejere az utcaban a gepjarmuforgalmat biztositani kell. az ut 
szukitese nelkul. Amennyiben a munkavegzes az utburkolatot, vagy az utszegelyt 
erinti, a munkateriilet lehatarolasarol es a munkavegzes alatt kihelyezendo 
forgalomtechnikai jelzesekrol a forgalomtechnikai kezelo altal jovahagyott ideiglenes 
forgalomtechnikai tervet kell kesziteni es a munkakezdesi engedely kerelemmel egyiitt 
benyujtani a kozut kezelojehez.
A munkavegzest kovetoen a munkaarok es munkagoddr helyen a burkolat 
helyreallitast a foldmu reteges visszaepitesevel es tomoritesevel kell vegezni. 
legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban. A foldmii eloirt tomorsege a vedoretegen 
Trg>96% es teherbirasa E2>68 MN/m“. A mert ertekeket a miiszaki atadas-atvetel 
soran jegyzokonyvvel kell igazolni.

• Amennyiben bontassal erintett, ugy az utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel 
kell helyreallitani, szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:
- 4 cm AC-11 kopo (F) aszfaltbeton kopdreteg
- 7 cm AC-16 alap (F) aszfaltbeton kotoreteg
- 20 cm vtg. CK.t-4 stabilizalt utalap

17



- 20 cm vtg. fagyallo homokos kavics veddreteg (mas anyaggal nem 
helyettesithetd)

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

helyettesithetd)
A bontassal erintett utszegelyt a meglevovel, azonos szegelyelemekkel kell 
helyreallitani. Az utszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket 
oldalrol. A munkaarok szeletol szamitott 50-50 centimeter atfedessel kell a 
koporeteget helyreallitani, az aszfalt vagasa az arok szelevel parhuzamosan, el vagoval 
tortenjen. A koporeteg hosszcsatlakozasainal es keresztcsatlakozasainal modifikalt 
bitumenes szalag beepitese kotelezo. A helyreallitas soran az e-UT_06.03.21 Ut- 
palyaszerkezeti aszfaltretegek, Epitesi feltetelek es minosegi kovetelmenyek utiigyi 
muszaki eloirasban foglaltakat kell betartani.
Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatdsagok 
eloirasainak maradektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. december 23.
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 1.12. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara,
Budapest VIII. keriilet Tolnai Lajos utca 28-30. vizbekotes epiteshez
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosuzemeltetesi Bizottsaganak 106/2021.(XII.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Varosiizemeltetesi Bizottsag 90/2021.(XI. 17.) szamon hozott hatarozatanak 
visszavonasarol

A Varosuzemeltetesi Bizottsag iigy dont, hogy visszavonja a 90/2021.(XL 17.) VB. szamon 
hozott hatarozatat.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosuzemeltetesi Bizottsaganak 107/2021.(XII.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol a Budapest VIII. keriilet 
Tolnai Lajos utca 28-30. viz bekoto vezetek letesitesehez
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A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
a Takacs Csaba VZ-TEL 20-0770 tervezo, TCSVSZ-055/21 szamu tervei alapjan a vizbekoto 
vezetek epitesehez.

A munkalatokhoz tortend hozzajarulas Budapest VIII. keriilet Tolnai Lajos utca 28-30. szam 
alatti ingatlan vizbekotes az alabbi feltetelekkel es kikotesekkel valosulhat meg:

a) jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazdt (epittetot) nem mentesiti az epiteshez 
sziikseges egyeb szakhatosagi es hatdsagi engedelyek beszerzese alol,

b) a tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas a Budapest VIII. keriilet, alabbi 
kozteriiletek munkalatokkal erintett teriiletere terjed ki: Budapest VIII. keriilet Tolnai 
Lajos utca (hrsz. 34954)

c) az epittetdnek (kivitelezdnek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast, a 
mellekelt nyomtatvany adattartalma szerint a sziikseges mellekletek csatolasaval 
elozetesen meg kell kemi, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani, 
Teli tizemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetden, 2022. marcius 15. utani 
munka kezdessel lehet.
Ettol eltemi, csak kiilon kerelemre es kiilon elbiralassal lehet figyelembe veve az 
alkalmazott technologiat, azt, hogy a teli idoszakban nyitott munkagodor, vagy 
munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, sikossagmentesitesere az 
engedelyesnek kiilon figyelmet kell forditania.

d) a burkolatok helyreallitasa I. osztalyu mindsegben valdsuljon meg, a megfelelo 
retegrenddel. Amennyiben a bontas soran a burkolat seriil, a torott darabokat cserelni 
kell. A burkolatok felfesteset a kivitelezes utan a helyreallitas soran ujra fel kell 
festeni, a szabvanyoknak megfeleloen,

e) kotelezi a beruhazdt/kivitelezot a bontasi helyek megfelelo helyreallitasara, melyre a 
beruhazo/kivitelezo 5 ev garanciat vallaL
A vizvezetek epitesere vonatkozb kulonleges muszaki eloirasok:

A tervezett vezetek KPE csobol kesziil DN 90 csovekbol. A tervek szerinti beruhazas soran 
Budapest VIII. keriilet Tolnai Lajos utca 28-30. szam elott meglevo jarda aszfalt, a hozza 
tartozd szegely es az utburkolat egy resze elbontasra keriil. Az epites es bontas idejere a 
gepjarmuforgalmat es a jardan a gyalogosforgalmat biztositani kell a vizvezetek epitesre 
igenybevett kozteruleteket is tartalmazo, forgalomtechnikai kezelo altal jovahagyott 
ideiglenes forgalomtechnikai terv szerint. A vizbekotes letesitese utan a munkateriilet 
helyreallitasa sziikseges.

A munkavegzest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a foldmii reteges 
visszaepitesevel es tdmbritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban. A 
foldmii eloirt tomorsege a vedoretegen Trg>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 kopd (F) aszfaltbeton koporeteg
- 7 cm AC-16 alap (F) aszfaltbeton kotoreteg
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 20 cm vtg. fagyalld homokos kavics vedoreteg (mas anyaggal nem helyettesitheto)
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• A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, 
szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal: A tarsashaz epites kivitelezesi munkai 
soran megserult jardaburkolatot a tarsashaz utcai homlokzata elott teljes szelessegben kell 
helyreallitani.

- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett ontott aszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics veddreteg Trg 95% (mas anyaggal nem 
helyettesithetd)

• A bontassal erintett utszegelyt a meglevovel, azonos szegelyelemekkel kell 
helyreallitani. Az utszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket oldalrdl. 
Az elbontott aszfaltburkolat 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 munkavegzes megkezdesenek feltetele a forgalomtechnikai kezeld es a kozmukezelok 
ervenyes hozzajarulasa, valamint a kozutkezeld munkakezdesi hozzajarulasa. A helyreallitas 
muszaki atadas-atvetelere a kbzutkezelot meg kell hivni.

A munkavegzes megkezdesenek feltetele a forgalomtechnikai kezelo es a kozmukezelok 
ervenyes hozzajarulasa, valamint a kozutkezeld munkakezdesi hozzajarulasa. A helyreallitas 
muszaki atadas-atvetelere a kozutkezelot meg kell hivni.
Az engedelyes koteles a munkak (helyreallitas) elkeszulterol a kozterulet tulajdonosat irasban 
ertesiteni,
Jelen tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas csak az engedelyezd szervek, szakhatosagok 
eldirasainak maradektalan betartasaval, a dontes napjatdl szamitott 1 evig ervenyes.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. december 22.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly 
Keriiletgazdalkodasi Iroda

Napirend 1.13. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, 
Budapest VIII. keriiletben a Corvin C7 Irodahaz epiilet tavhoellatas osszekoto szakasz 
letesitesehez
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 108/2021.(XII.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol Budapest VIII. keriiletben a 
Corvin C7 Irodahaz epiilet tavhoellatas osszekoto szakasz letesitesehez
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A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dbnt, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
a FOTAV Zrt. megbizasabol az Olajterv Tervezo Zrt. (szekhely: 1117 Budapest, Oktober 
huszonharmadika utca 18.) altal keszitetett Corvin C7 Irodahaz tavhd ellatas kivitelezesi 
tervei (tervszam: 21.0209) alapjan megvalosulo tavhd-, viz- es csatornaellatas szakagakban az 
osszekoto szakasz letesitesehez.

A tavhd vezetek epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Hrsz.: 
36100/2, 36117, 36138, 36139/5, 36162/2, 36139/3 kozteruleteket.

A bizottsag a tavhd-, viz- es csatornaellatas szakagakban az osszekoto szakasz letesitesehez az 
alabbi feltetelekkel es kikbtesekkel jarul hozza:

• Jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazot (epittetot) nem mentesiti az epiteshez 
sziikseges egyeb szakhatdsagi es hatosagi engedelyek beszerzese alol.

• A tulajdonosi hozzajarulas az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo 
Budapest VIII. kerulet Hrsz.: 36100/2, 36117, 36138, 36139/5, 36162/2, 36139/3 
munkalatokkal erintett teruletere terjed ki.

• Az epittetonek (kivitelezdriek) a kozteruleti munkak megkezdese elott munkakezdesi 
(burkolatbontasi) hozzajarulast kell kemie a mellekelt nyomtatvany adattartalmanak 
megfeleloen, a sziikseges mellekletek csatolasaval.
Teli tizemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetden, 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol elterni, csak kiilon kerelemre es kiilon elbiralassal lehet 
figyelembe veve az alkalmazott technologiat, azt hogy a teli iddszakban nyitott 
munkagodor, vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, sikossag 
mentesitesere az engedelyesnek kiilon figyelmet kell forditania.

• Az epites es bontas idejere az utcaban a gepjarmuforgalmat biztositani kell, az ut 
szukitese nelkiil. Amennyiben a munkavegzes az utburkolatot, vagy az utszegelyt 
erinti, a munkateriilet lehatarolasarol es a munkavegzes alatt kihelyezendb 
forgalomtechnikai jelzesekrbl a forgalomtechnikai kezelo altal jdvahagyott ideiglenes 
forgalomtechnikai tervet kell kesziteni es a munkakezdesi engedely kerelemmel egyiitt 
benyujtani a kozut kezelojehez.

• A tavhd vezetek epitesre vonatkozd kulonleges miiszaki eloirasok: Az epites utan a 
zoldfeliiletek helyreallitasa sziikseges, a munkaarok helyen 10 cm vastagsagban 
humuszteritessel es fuvesitessel. A kozteruleti fak erintettsege miatt favedelmi tervet 
kell kesziteni, a tervet a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-vel jova kell hagyatni 
a munkakezdes elott. A fak gyokerzonaja mellett vezetett szakaszon gyokervedo cso 
elhelyezese sziikseges. Amennyiben a munkalatok soran a zbldteriiletben, fakban 
barmifele kar keletkezik, annak helyreallitasi kotelezettsege a Kivitelezot terheli. A 
munkalatok folyaman kitermelt, kibontott, visszaepitesre keriilo anyagok (pl. padok, 
keritesek, burkolatok) tarolasarol es megorzeserol Kivitelezonek kell gondoskodnia, a 
bontas, vagy visszaepites soran seriilt anyagokat potolnia kell. A gyalogosforgalom 
szabad mozgasat biztositani kell a munkateriilettol elhatarolva, sziikseg eseten 
provizoriummal. A munkak befejeztevel a kdzteruletek eredeti allapotat kell 
helyreallitani.
Az erintett zbldteriilet helyreallitasakor a zdldterulet reszet kepezo, karosodott 
(kitermelt, szennyezodott illetve elszallitott) termotalaj potlasat- I. osztalyu termofold 
visszatoltesevel- kell elvegezni.
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• A vezetekfektetest kovetben a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a foldmu 
reteges visszaepitesevel es tombritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es 
retegvastagsagokban. A foldmu elbirt tomorsege a vedoretegen Try>96% es 
teherbirasa E2>68 MN/m2 .
A mert ertekeket a muszaki atadas-atvetel soran jegyzdkbnyvvel kell igazolni.

A tervek szerinti beruhazas soran a Budapest, Fiiveszkert ut, Jazmin utca ( Tomo utca 
48-54.) kozotti munkalatokkal erintett szakaszan megszund vezetekszakaszt el kell 
bontani, az utburkolat alatt nem uzemelo vezetekszakasz nem maradhat.
A burkolat helyreallitasat a Fiiveszkert utcaban, az uttengelytdl az ut szegelyig, a 
Jazmin utcaban teljes szelessegben, a teljes koporeteg marasaval es ujraaszfaltozassal 
el kell vegezni, a munkaarok felett teljes palyaszerkezetet kell epiteni. A Gyalogjarda 
helyreallitas teljes szelessegben tortenjen. Az epites es bontas idejere a 
gepjarmuforgalmat es a jardan a gyalogos forgalmat biztositani kell.

• 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 koto (N) aszfaltbeton kotdreteg
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 20 cm vtg. fagyalld homokos kavics vedoreteg (mas anyaggal nem 
helyettesitheto).

• A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, 
szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal, teljes szelessegben aszfaltozva:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett ontott aszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 15 cm vtg. fagyalld homokos kavics vedoreteg Try 96% (mas anyaggal nem 
helyettesitheto).

• A bontassal erintett utszegelyt a meglevbvel, azonos szegelyelemekkel kell 
helyreallitani. Az utszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket 
oldalrol.
Az elbontott burkolatok eleit egyenesre kell vagni es bitumenes hezagkitoltessel 
kell a meglevo aszfalt burkolatot az uj aszfalt burkolathoz csatlakoztatni ugy, 
hogy az epitett aszfalt retegek lepcsbzetesen, min. 20-20 cm atlapolassal 
csatlakozzanak a meglevo aszfalt retegekhez.

Az utburkolati jeleket ujra fel kell festeni.
A helyreallitas muszaki atadas-atvetelere a kozutkezelot meg kell hivni.

a) kotelezi a kivitelezot a bontasi helyek megfeleld minosegben tdrtend helyreallitasara, 
melyre a beruhazo/kivitelezo kozosen 5 ev garanciat vallal:

b) az engedelyes koteles a munkak (helyreallitas) elkeszulterbl a kozteriilet tulajdonosat 
irasban ertesiteni,

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

1 evig ervenyes.



Felelds: polgarmester
Hatarido: 2021.12.22.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 1.14. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. keriilet Or utca 2-12. szam alatti ELMU 1 kV-os nyomvonal cserejehez 
Elbterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosuzemeltetesi Bizottsaganak 109/2021.(XII.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol, a Budapest VIII. keriilet 
Or utca 2-12.szam alatti ELMU 1 kV-os nyomvonal cserejehez.

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
ELMU Halozati K.ft rekonstrukcios keretei kozott Budapest VIII. keriilet Or utca 2-12. 
kozotti szakaszon eloregedett 1 kV-os kabel cserejehez.
Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest VIII. keriilet Or 
utca (35189 hrsz.), Budapest VIII. keriilet Tavaszmezo utca (35261/2 hrsz.), Budapest VIII. 
keriilet Horvath Mihaly ter (hrsz:35238/3) es Budapest VIII. keriilet Jozsef utca 
(hrsz:35150/2) ut es jardaburkolatat.

A bontassal erintett utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, szerkezeti 
retegenkent 20-20 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 aszfalt jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani: - 3 cm 

vtg. MA-4 (N) erdesitett ontottaszfalt a jarda teljes szelessegeben - 15 cm vtg. CKt-4 
stabilizalt utalap - 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Trg 96% (mas anyaggal 
nem helyettesitheto)

A bontassal erintett terko jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani: - 6 cm 
vtg. beton terko (meglevo, vagy vele teljesen megegyezd) - 3 cm agyazohomok - 10 cm vtg. 
Cl2/15 sovanybeton utalap - 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

Feltetelek es kikotesek:

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

• a tulajdonosi hozzajarulas a Budapest VIII. keriilet Or utca (35189 hrsz.), Budapest 
VIII. keriilet Tavaszmezo utca (35261/2 hrsz.), Budapest VIII. keriilet Horvath Mihaly 
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ter (35238/3 hrsz.) es Budapest VIII. keriilet Jozsef utca (35150/2 hrsz.) alatti teriiletre 
terjed ki.

• az epittetonek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a 
kozutkezeldi hozzajarulashoz mellekelt adatlap szerinti mellekletek csatolasaval 
eldzetesen meg kell kemi, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani.

Teli uzemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetoen, 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol elterni, csak kiilon kerelemre es kiilon elbiralassal lehet 
tigyelembe veve az alkalmazott technologiat, azt hogy a teli idoszakban nyitott munkagbdor, 
vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, sikossag mentesitesere az 
engedelyesnek kulon figyelmet kell forditania.
Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezd szervek, szakhatosagok eldirasainak 
maradektalan betartasaval, a dontes napjatbl szamitott 1 evig ervenyes.

Felelbs: polgarmester
Hatarido: 2021. december 23.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 1.15. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. keriilet, Bacso Bela utca 3. szam alatti ingatlanon torteno csatorna 
bekbteshez
Eldterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 110/2021,(XII.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasarol a Budapest VIII. keriilet, 
Bacsd Bela utca 3. szam alatti ingatlanon torteno csatorna bekbteshez

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dbnt, hogy tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulasat adja 
a Kul Terv Memoki Tanacsadd es Szolgaltatd Bt. altal keszitett, a Budapest, Bacsd Bela utca 
3. szam alatti (hrsz..'34843) ingatlan csatorna bekbtb vezetek epitesehez (tervszam: T- 
191/2021), az alabbi feltetelekkel es kikotesekkel felhasznalhato.

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

• a tulajdonosi hozzajarulas a Bacsd Bela utca (hrsz: 34842/2) munkalatokkal erintett 
teriiletere terjed ki,

• az epittetonek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast kell 
eldzetesen kemi a kozutkezeldi hozzajarulashoz mellekelt adatlapon, 
Teli uzemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetoen 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol elterni, csak kiilon kerelemre es kiilon elbiralassal lehet 
tigyelembe veve az alkalmazott technologiat, azt hogy a teli idoszakban nyitott 
munkagbdor, vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, 
sikossagmentesitesere az engedelyesnek kiilon figyelmet kell forditania.
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• A csatornaepitesre vonatkozb kulbnleges muszaki elbirasok:

A munkavegzes az utburkolatot, es az utszegelyt erinti, ezert a munkaterulet 
lehatarolasarbl es a munkavegzes alatt kihelyezendb forgalomtechnikai jelzesekrbl 
keszitett forgalomkorlatozasi tervet a fbrgalomtechnikai kezelbnek jdva kell hagynia 
es a Kezelbi hozzajarulast a munkakezdesi engedely kerelemmel egyutt be kell 
nyujtani a kbzut kezelojehez.
A munkavegzest kbvetden a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a toldmu 
reteges visszaepitesevel es tbmbritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es 
retegvastagsagokban. A fbldmu eloirt tbmbrsege a vedbretegen Trg>96% es 
teherbirasa E2>68 MN/m2 .A inert ertekeket a muszaki atadas-atvetel soran 
jegyzokbnyvvel kell igazolni.

• A bontassal erintett utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, 
szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:
- 4 cm AC-11 kopo (F) aszfaltbeton koporeteg
- 7 cm AC-16 koto (F) aszfaltbeton kbtbreteg
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap

- 20 cm vtg. fagyallo homokos kavics veddreteg (mas anyaggal nem helyettesitheto)

• A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett bntbttaszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Trg 96% (mas anyaggal nem 
helyettesitheto)

• A bontassal erintett utszegelyt a meglevbvel azonos szegelyelemekkel kell 
helyreallitani. Az utszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket 
oldalrol.
A munkaarok szeletbl szamitott 50-50 centimeter’ atfedessel kell a koporeteget 
helyreallitani, az aszfalt vagasa az arok szelevel parhuzamosan, elvagoval tbrtenjen.

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 kbvetelmenyek utiigyi muszaki elbirasban 
foglaltakat kell betartani.
A helyreallitasi kbtelezettseg a munkavegzessel erintett kbzteruleti szakasz 
zbldteruleteire, nbvenyzetere is vonatkozik, beleertve a felvonulasi teruletet is.
A helyreallitas muszaki atadas-atvetelere a kozutkezelbt meg kell hivni.

• jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezb szervek, szakhatosagok 
elbirasainak maradektalan betartasaval, a dbntes napjatbl szamitott 1 evig ervenyes.

Felelos: polgarmester
Hataridb: 2021. december 22.
A dbntes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
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Napirend 1.16. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. keriilet, Bacso Bela utca 3. (34843 hrsz.) alatt levo ingatlan tavkozlesi 
bekotesenek ellatasahoz
Elolerjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 11 l/2021.(XII.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

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

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

A vedocso minimalis fektetesi melysege kozmiikeresztezesek eseten sem lehet kevesebb 0.80 
metemel a jarda burkolatszintjehez kepest. Amennyiben a munkavegzes az utburkolatot, vagy 
az utszegelyt erinti, a munkateriilet lehatarolasarol es a munkavegzes alatt kihelyezendo 
forgalomtechnikai jelzesekrol a forgalomtechnikai kezelo altal jovahagyott ideiglenes 
forgalomtechnikai tervet kell kesziteni es a munkakezdesi engedely kerelemmel egyiitt 
benyujtani a kozut kezelojehez. A munkavegzest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat 
helyreallitast a foldmii reteges visszaepitesevel es tomoritesevel kell vegezni

Feltetelek es kikbtesek:

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

• a tulajdonosi hozzajarulas az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo 
Budapest VIII. keriilet Bacso Bela utca (34842/2 hrsz.) munkalatokkal erintett 
teriiletere terjed ki,

• az epittetonek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a 
kozutkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlap szerinti mellekletek csatolasaval 
eldzetesen meg kell kemi, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani.

Teli iizemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetoen, 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettdl elterni, csak kiilon kerelemre es kulon elbiralassal lehet 
figyelembe veve az alkalmazott technologiat, azt hogy a teli idoszakban nyitott munkagodor, 
vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, sikossag mentesitesere az 
engedelyesnek kulon figyelmet kell forditania.
Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezd szervek, szakhatosagok eloirasainak 
maradektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. december 23.
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
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Napirend 1,17, pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. keriilet Blaha Lujza ter felujitasahoz kapcsolodo vizkivaltas es 
csapadekviz elvezetes letesftesehez
Elbierjesztb: Borbas Gabriella - a Gazddlkodasi Ugyosztdly vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 112/2021.(XII.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol a Budapest VIII. keriilet Blaha 
Lujza ter felujitasahoz kapcsolodo vizkivaltas es csapadekviz elvezetes letesftesehez

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat 
adja, Blaha Lujza ter csomopont es kornyezete csatlakozo teriileteinek komplex felujitasi 
terveihez kapcsolodo vizkivaltas es csapadekviz elvezetes letesitesehez.

A kerelemhez benyujtott tervdokumentacio a csapadekviz elvezetes soran a Blaha Lujza teren 
meglevo D60 egyesitett csatoma es a hozza kapcsolodo viznyelok bontasat, es az uj 
vizelvezeto halozat elemeinek (resfolyokak es uj DN400 KG-PVC egyesitett csatoma) 
epiteset tartalmazza. A Blaha Lujza teren a csapadekviz elvezetesen tul a teren letesulo 
epitmenyek (WC, kukatarolo, vizgepeszeti aknak) es a szennyviz elvezetese is a 
tervdokumentacio resze. A Somogyi Bela utca atepitesehez kapcsolodoan a meglevo 
viznyelok es bekotovezetekeik bontasat, valamint az uj vizelvezeto halozat reszekent racsos 
tblyokak es viznyelok, valamint ezek bekdtovezetekeinek epiteset tartalmazza a 
tervdokumentacio.

Feltetelek es kikotesek:

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

• a tulajdonosi hozzajarulas a Blaha Lujza ter (hrsz.: 36406) ut es jarda, valamint a 
Somogyi Bela utca (36429 hrsz.) es a Markus Emilia utca (36433 hrsz.) ut es 
jardaburkolat munkalatokkal erintett teriiletere terjed ki,

• az epittetonek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a 
kozutkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlap szerinti mellekletek csatolasaval 
elozetesen 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 kiilon elbiralassal lehet 
figyelembe veve az alkalmazott technologist, azt hogy a teli idoszakban nyitott 
munkagodor, vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat. Sikossag 
mentesitesere az engedelyesnek kiilon figyelmet kell forditania.

• A tblyokak bekotesenel buz zarat kell alkalmazni. Az epitendo racsos folyoka 
fedoracsat csavaros kapcsolattal kell rogziteni a folyokatesthez. A kozutkezelo a 
csapadekviz elvezeto rendszer - beleertve a racsos folyokakat es resfolyokakat is - 
iizemelteteset nem vallalja.
A csatomafektetest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a foldmu 
reteges visszaepitesevel es tomoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es 

27



retegvastagsagokban. A foldmu eloirt tomorsege a vedbretegen Trg>96% es 
teherbirasa E2>68 MN/m2 .
Azokon a teruleteken, ahol a bontasi- es vizepitesi munkak nem kapcsolodnak 
burkolatepiteshez, a kbzut 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, 
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
helyettesithetd).

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

• Az erintett zoldfeliileteket helyre kell allitani. A munkaarok szeletol szamitott 50-50 
centimeter atfedessel kell a kopbreteget helyreallitani, az aszfalt vagasa az arok 
szelevel parhuzamosan, elvagbval tortenjen. A koporeteg hosszcsatlakozasainal es 
keresztcsatlakozasainal modifikalt bitumenes szalag beepitese kbtelezb. A helyreallitas 
soran az e-UT_06.03.21 Ut-palyaszerkezeti aszfaltretegek, epitesi feltetelek es 
mindsegi kovetelmenyek utugyi muszaki eloirasban foglaltakat kell betartani.
Azokon a szakaszokon, ahol a vezetek nyomvonala a fak gybkerzbnajaban, vagy 
annak 1 meteres kbrzeteben halad, a vezetekre gybkervedelem sziikseges. A fak 
kbzeleben vegzett munkak soran az MSZ 12042:2019 szabvany eloirasait be kell 
tartani.
A helyreallitas muszaki atadas-atvetelere a kbzutkezelbt meg kell hivni.

Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezb szervek, szakhatdsagok eloirasainak 
maradektalan betartasaval, a dontes napjatdl szamitott 1 evig ervenyes.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. december 23.
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
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Napirend 1.18. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. keriilet Jozsef utca 19-23. lakoepiilet kozuti kapcsolatainak 
kialakitasahoz
Eldterjesztb: Borbas Gabriella - a Gazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 113/2021.(XII.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol a Budapest VIII. keriilet 
Jozsef utca 19-23. lakoepiilet kozuti kapcsolat kialakitasahoz

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
Femezelyi Kft. (1026 Budapest, Szilagyi Erzsebet fasor 43/a. 4. em. 3.) megbizasabol a Bo- 
BakTerv Bt. (2315 Szigethalom, Deryneutca 22.) tervezo, 21/1 l.munka szamu terve alapjan a 
kozuti kapcsolat epitesehez.

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

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

c) az epittetonek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast, a 
kozutkezeloi hozzajarulashoz mellekelt nyomtatvany adattartalma szerint a sziikseges 
elozetesen meg kell kerni.
Teli uzemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetden, 2022. marcius 15. utani 
munka kezdessel lehet.
Ettol elterni, 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 kiilon figyelmet kell forditania.

Az epitesere vonatkozo kiildnleges miiszaki eloirasok:

A kerelmekhez benyujtott tervdokumentacio a Budapest VIII. keriilet Jozsef utca 19-23. szam 
elott meglevo kapubehajto atepitesenek, meglevo jarda felujitasanak (230 m2), illetve kiemelt 
szegely cserejenek, potlasanak (60.0 mh) miiszaki terveit tartalmazza. Az ingatlannak jelenleg 
ket kapubehajtoja van, melyek kozul a Nemet utcai behajto megszunik. A Nemet utcai es 
Jozsef utcai parkolosav is atalakitasra keriil, megsziino es uj parkolohelyekkel. A parkolok 
osszes darabszama a valtoztatasokkal nem modosul. A tervdokumentacio az ingatlan 
utkapcsolatainak kialakitasat, illetve megsziinteteset es a forgalomtechnikai atalakitast 
tartalmazza a forgalomtechnikai kezeldi jovahagyassal.

A felujitassal erintett jardafeliileteket a tervdokumentacioban leirtaknak megfelelo 
palyaszerkezettel kell kialakitani
- 4 cm vtg. MA-11 (N) erdesitett dntottaszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap (kapubehajtonal 20 cm)
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Trg 96% (kapubehajtonal 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 az utpalyat is helyre kell allitani dntbtt 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 
utiigyi muszaki eloirasban foglaltakat kell betartani.
A jarda mellett meglevo es atalakitasra kerulo zoldfelulet a maganingatlan hataran beliil 
talalhato, ezert ennek fenntartasa az ingatlan tulajdonosanak a feladata. A zoldfeluletek 
vegleges kialakitasat a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-vel egyeztetni sziikseges a 
kivitelezes megkezdese elott. A helyreallitasi kotelezettseg a munkavegzessel erintett 
kozteruleti szakasz zoldteruleteire, novenyzetere is vonatkozik, beleertve a felvonulasi 
teriiletet is.

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

A munkavegzes megkezdesenek feltetele a forgalomtechnikai kezeld es a kozmiikezelok 
ervenyes hozzajarulasa, valamint a kozutkezelo munkakezdesi hozzajarulasa.

A helyreallitas muszaki atadas-atvetelere a kozutkezelot meg kell hivni.
Az engedelyes koteles a munkak (helyreallitas) elkesziilterol a kozteriilet tulajdonosat irasban 
ertesiteni,
Jelen tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatosagok 
eldirasainak maradektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. december 22.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
Keriiletgazdalkodasi Iroda

Napirend 1.19. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a
Budapest VIII. keriilet, Szigetvari utca 8. szam alatti ingatlan kozuti kapcsolat 
letesitesehez
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 114/2021.(Xn.l5.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol a Budapest VIII. keriilet, 
Szigetvari utca 8. szam alatti ingatlan kozuti kapcsolat letesitesehez
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A Varosilzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
Eros Laszld (Tervezoi regisztracios szam : KE-K/01-2773) tervezd 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 hatdsagi engedelyek beszerzese alol,

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

• Az epittetonek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast kell 
elozetesen kerni a kozutkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlapon.
Teli uzemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetben 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol elterni, csak kulon kerelemre es kulon elbiralassal lehet 
figyelembe veve az alkalmazott technologiat, azt hogy a teli idoszakban nyitott 
munkagodor, vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, 
sikossagmentesitesere az engedelyesnek kulon figyelmet kell forditania.

• A vizvezetek epitesre vonatkozd kulonleges muszaki eloirasok:
A kapubehajto epitese erinti a. Szigetvari utca utburkolatat, utszegelyet es 
jardaburkolatat. Az epitest kovetoen a bontasok helyen a burkolat helyreallitast a 
foldmu reteges visszaepitesevel es tomoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es 
retegvastagsagokban. A foldmu eloirt tomdrsege a vedoretegen Try>96% es 
teherbirasa E?>68 MN/m'. A mert ertekeket a muszaki atadas-atvetel soran 
jegyzokonyvvel 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 kopdreteg
- 7 cm AC-16 alap (N) aszfaltbeton kotoreteg

20 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 20 cm vtg. fagyallo homokos kavics veddreteg (mas anyaggal nem
helyettesitheto)

• A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, 
szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:
- 4 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett bntott aszfalt,
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap, kapubehajto es parkolosav alatt 20 cm,
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics veddreteg Trg 95% (mas anyaggal nem
helyettesitheto).

A bontassal erintett utszegelyt a meglevovel azonos szegelyelemekkel kell helyreallitani. Az 
utszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket oldalrdl es a szegely melletti 
savban az utpalyat is helyre kell allitani.
Az elbontott burkolat eleit egyenesre kell vagni es bitumenes hezagkitoltessel kell a meglevd 
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 kialakitas 
jovahagyasarol.
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b. Az engedelyes koteles a munkak (helyreallitas) elkesziilterol a koztertilet tulajdonosat 
irasban ertesiteni.

Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatdsagok eloirasainak 
maradektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021.12.23,

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
Keriiletgazdalkodasi Iroda

Napirend 1.20, pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. keriilet, Szigetvari utca 3. szam alatti ingatlan kozuti kapcsolat 
letesitesehez
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 115/2021.(XIL15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol a Budapest VIII. keriilet, 
Szigetvari utca 3. szam alatti ingatlan kozuti kapcsolat letesitesehez

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
Eros Laszlo KE-K/01-2773 tervezb altal keszitett, a Budapest, Szigetvari utca 3. szam alatti 
(hrsz.: 35500) 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 
teriiletere terjed ki,

• az epittetonek (kivitelezonek) 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 kulon 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 kiilon figyelmet kell forditania.

• A vizvezetek epitesre vonatkozd kiilonleges muszaki eldirasok:
A kapubehajto epitese erinti a Szigetvari utca utburkolatat, utszegelyet es 
jardaburkolatat. Az epitest kovetoen a bontasok helyen a burkolat helyreallitast a 
foldmu reteges visszaepitesevel es tomdritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es 
retegvastagsagokban. A foldmu eloirt tomorsege a vedoretegen Try>96% es 
teherbirasa E?>68 MN/m2. A mert ertekeket a muszaki atadas-atvetel soran 
jegyzokonyvvel kell igazolni.
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• A bontassal erintett utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, 
szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:
- 4 cm AC-11 kopd (N) aszfaltbeton koporeteg
- 7 cm AC-16 alap (N) aszfaltbeton kotoreteg

20 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 20 cm vtg. fagyallo homokos kavics veddreteg (mas anyaggal nem
helyettesfthetd)

• A bontassal erintett jarda 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 es parkolosav alatt 20 cm.

15 cm vtg. fagyallo homokos kavics veddreteg Trg 95% (mas anyaggal nem 
helyettesfthetd)

A bontassal erintett utszegelyt a meglevdvel azonos szegelyelemekkel kell helyreallitani. Az 
utszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket oldalrdl es a szegely melletti 
savban az utpalyat is helyre kell 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 kezeld hozzajarulasat a burkolati jelek megszuntetesrol, uj 
burkolati jelek letesiteserol az epites alatti forgalomtechnikai kialakitas 
jovahagyasardl.

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

c. Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatosagok 
eloirasainak maradektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021.12.23.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly 
Keriiletgazdalkodasi Iroda

Napirend L2L pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, 
Blaha Lujza ter felujitasahoz kapcsolddo 0,4 kV, 10 kV es kozvilagitasi halozat terveire 
FAoterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 116/2021.(XII.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol, Blaha Lujza ter felujitasahoz 
kapcsolodo 0,4 kV, 10 kV es kozvilagitasi halozat terveire
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A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
a BKK Budapesti Kbzlekedesi Kozpont Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyen utca 19- 
21.) a Blaha Lujza ter felujitasahoz kapcsolodo 0,4 kV, 10 kV es kozvilagitasi halozat 
terveihez.
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 
muszaki terveit tartalmazza.

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 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 fbldmu reteges visszaepitesevel es tomoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 
cm-es retegvastagsagokban.
A foldmu eloirt tbmorsege a vedoretegen Trg>96% es teherbirasa E2>68 MN/m2.
Azokon a teruleteken, ahol a bontasi- es epitesi munkak nem kapcsolddnak a Blaha Lujza ter 
felujitasanak burkolatepitesehez, 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 helyettesitheto).

• A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, szerkezeti re
tegenkent 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 
helyettesithetd).

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

Feltetelek es kikbtesek:

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

• a tulajdonosi hozzajarulas a Blaha Lujza ter (36406 hrsz.) ut- es jardaburkolatanak 
munkalatokkal erintett teriiletere terjed ki,

• az epittetonek (kivitelezdnek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a 
kozutkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlap szerinti mellekletek csatolasaval elozetesen 
meg kell kemi, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani.
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Teli iizemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetoen, 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol elterni, csak kiilon kerelemre es kulon elbiralassal lehet 
figyelembe veve az alkalmazott technologist, azt, hogy a teli idoszakban nyitott munkagodor, 
vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, sikossag mentesitesere az 
engedelyesnek kiilon figyelmet kell forditania.
Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezd szervek, szakhatosagok eloirasainak 
maradektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. december 23.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 1.22. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a 
Mikro mobilitasi Pontok es MOL Bubi helyszinek elso iitemenek letesitesere
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 117/2021.(XIL15.) szamu hatarozata 

(5 igen, 1 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol Budapest VIII. keriilet Mikro 
mobilitasi Pontok es MOL Bubi helyszinek elso iitemenek letesitesere

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
a Budapest Kozlekedesi Kozpont Zrt. (szekhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyen utca 19- 
21.) reszere, az 1055/34-13/2021/1055 iktatoszamu kerelme alapjan a Mikro mobilitasi es 
MOL Bubi pontok elso (item, valamint a BPK/35445-2/2021 iktatoszamu leveleben jelzett 
Mikro Mobilitasi Pontok megvalositasara.
Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest VIII. keriilet 
Brody Sandor utca (hrsz. 36559/11), Horanszky utca (hrsz. 36628), Kalvaria ter (hrsz. 
35865/3), Matyas ter (hrsz. 35149), Prater utca (hrsz. 36100/2), Szigony utca (hrsz. 36137), 
Teleki ter (hrsz. 35123/4), Szent Kiralyi utca (hrsz. 36522), Jozsef utca (hrsz. 35150/2), 
Nepszinhaz utca (hrsz. 34775/2) teriiletet.

Feltetelek es kikotesek:

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

• a tulajdonosi hozzajarulas a fontebb meghatarozott munkalatokkal erintett teriiletere 
terjed ki,

• a munkakezdesi hozzajarulas feltetele az ervenyes kozmiikezeloi hozzajarulasok 
igazolhato meglete, a vegleges kivitelezesi tervek elozetes benyujtasa, 6 honapnal nem 
regebbi forgalomtechnikai kezeloi hozzajarulas,

• az epittetonek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a 
kozutkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlap szerinti mellekletek csatolasaval 
eldzetesen meg kell kerni, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani.
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Teli iizemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetoen, 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol elterni, csak kiilon kerelemre es kiilon elbiralassal lehet 
figyelembe veve az alkalmazott technologist, azt, hogy a teli idoszakban nyitott miinkagoddr, 
vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, sikossag mentesftesere az 
engedelyesnek kiilon figyelmet kell forditania.
Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezd szervek, szakhatosagok eldirasainak 
maradektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. december 23.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 1.23. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeidi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. keriilet Blaha Lujza ter felujitasahoz kapcsolodo fak atiiltetesehez es uj 
fak telepitesehez
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 118/2021.(XII.15.) szamii hatarozata 

(6 igen, 0 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeidi hozzajarulas megadasarol Budapest VIII. keriilet Blaha 
Lujza ter felujitasahoz kapcsolodo fak atiiltetesehez es uj fak telepitesehez

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeidi hozzajarulasat adja 
a BKK Budapest! kbzlekedesi Kdzpont Zrt. (szekhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyen 
utca 19-21.) altal keszittetett LT-2111-KT tervszamu tervei alapjan, facsemetek atiiltetesehez 
es uj fak iiltetesehez.
A Blaha Lujza teri rekonstrukcid erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo 
Budapest VIII. keriilet (hrsz. 36406), (hrsz. 36450), (hrsz. 36429), (hrsz. 36433) helyrajzi 
szamu utakat.

Feltetelek es kikotesek:

• Jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazdt (epittetot) nem mentesiti az epiteshez 
sziikseges egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese alol.

• A kivitelezd garanciat kell vallaljon a faiiltetesre az iiltetest koveto masodik vegetacios 
idoszak kezdeteig, amennyiben ezen idoszak alatt a fak elpusztulnak a kivitelezdnek 
potolnia kell azokat.

• A tulajdonosi hozzajarulas a fontebb meghatarozott munkalatokkal erintett teriiletere 
terjed ki.

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

Felelos:
Hatarido:

polgarmester
2021. december 23.
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A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 1.24. pontja: Javaslat ’’Vilagos Kapualjak" palyazatok elbiralasara 
Elbterjeszio: Camara-Bereczki Ferenc - a bizottsag elnbke

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 119/2021.(XII.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest VIII. keriilet, Bezeredi u. 9. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol
I. A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy a Budapest VIII., Bezeredi u. 9. szam 
alatti tarsashaz Vilagos Kapualjak’" program kereteben benyujtott palyazatanak tamogatasara 
499.638 Ft vissza nem teritendo tamogatas megiteleset javasolja, es felkeri a polgarmestert a 
tarsashazzal megkdtendo tamogatasi szerzodes alairasara.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 2021. december 15.
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 120/2021.(XII.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest VIII. keriilet, Bezeredi u. 11. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol
11. A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy a Budapest VIII., Bezeredi u. 11. szam 
alatti tarsashaz ..Vilagos Kapualjak” program kereteben benyujtott palyazatanak tamogatasara 
499.638 Ft vissza nem teritendo tamogatas megiteleset javasolja, es felkeri a polgarmestert a 
tarsashazzal megkotendo tamogatasi szerzodes alairasara.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 2021. december 15.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 121/2021.(XII.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest VIII. keriilet, Gyulai Pal u. 16. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol
III. A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy a Budapest VIII., Gyulai Pal u. 16. 
szam alatti tarsashaz „Vilagos Kapualjak” program kereteben benyujtott palyazatanak 
tamogatasara 450.000 Ft vissza nem teritendo tamogatas megiteleset javasolja, es felkeri a 
polgarmestert a tarsashazzal megkotendo tamogatasi szerzodes alairasara.
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Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. december 15.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosuzemeltetesi Bizottsaganak 122/2021.(XII.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest VIII. keriilet, Gyulai Pal u. 12. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol
IV. A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy a Budapest VIII., Gyulai Pal u. 12. 
szam alatti tarsashaz „Vilagos Kapualjak” program kereteben benyujtott palyazatanak 
tamogatasara 499.600 Ft vissza nem teritendo tamogatas megiteleset javasolja, es felkeri a 
polgarmestert a tarsashazzal megkotendo tamogatasi szerzodes alairasara.
Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. december 15.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend L25. pontja: Javaslat Jozsefvaros Biztonsagaert kituntetes visszavonasara
Eloterjesztd: Piko Andras - polgarmester ZART

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosuzemeltetesi Bizottsaganak 123/2021.(XII.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Jozsefvaros Biztonsagaert kituntetes visszavonasarol

A Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek Varosuzemeltetesi 
Bizottsaga ugy dont, hogy

1. Dobo Zsofia render fotorzsormester 2021. evi Jozsefvaros Biztonsagaert kitiinteteset 
es penzjutalmat visszavonja.

2. 2021. evben a Jozsefvaros Biztonsagaert kitiintetest adomanyoz Czink Anita
rendvedelmi alkalmazott (VIII. keruleti Rendbrkapitanysag) reszere. A kitiintetessel jaro 
penzjutalmat netto 50.000,- Ft, bruttd 75.188,- Ft bsszegben hatarozza meg.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. december 15.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda
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IL Kepviseld-testuleti eloterjesztesek
(irdsbeli eloterjesztesek)

Napirend ILL pontja: Javaslat a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi 
Onkormanyzat 2021. evi koltsegvetesrol szolo 5/2021. (IL 25.) onkormanyzati rendelet 
modositasara
Eloterjesztd: Piko Andras -polgdrmester

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
Varosuzemeltetesi Bizottsaganak 124/2021.(XH.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 1 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Varosuzemeltetesi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testuletnek a rendelet megalkotasat es a 
hatarozati javaslatok elfogadasat.

Felelds: Polgarmester
Hatarido: a Kepviselo-testulet 2021. december 16-i iilese

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda

Napirend IL2. pontja: Javaslat a Jozsefvaros Kartyarol szolo 64/2011. (XI.07.) 
onkormanyzati rendelet modositasara es a Jozsefvaros Kartya program 
feliilvizsgalatara
Eloterjesztd: Piko Andras - polgdrmester

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
Varosuzemeltetesi Bizottsaganak 125/2021.(XIL15.) szamu hatarozata 

(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Varosuzemeltetesi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testuletnek az eloterjesztes 
megtargyalasat.

Felelds: Polgarmester
Hatarido: a Kepviseld-testulet 2021. december 16-i iilese

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda

Napirend IL3. pontja: Beszamold a Varosuzemeltetesi Bizottsag 2021. evi munkajarol, 
valamint a Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti idoszakra vonatkozo 
atruhazott hataskdreinek gyakorlasarol
Eloterjesztd: Camara-Bereczki Ferenc Miklos bizottsdgi elnok

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
Varosuzemeltetesi Bizottsaganak 126/2021.(XIL15.) szamu hatarozata 

(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
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A Varosuzemeltetesi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testuletnek az eldterjesztes 
megtargyalasat.

Felelds: Polgarmester
Hataridd: a Kepviselo-testiilet 2021. december 16-i iilese

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda

Napirend H.4. pontja: Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiileti 
hatarozatok es a veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek 
vegrehajtasarol, az elozo iiles ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb 
esemenyekrol es az atmenetileg szabad penzeszkoz allomany lekoteserol
Eloterjesztd: Piko Andras -polgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
Varosuzemeltetesi Bizottsaganak 127/2021.(XIL15.) szamii hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

A Varosuzemeltetesi Bizottsag javasolja a Kepviseld-testuletnek az eldterjesztes 
megtargyalasat, a tajekoztato tudomasul vetelet.

Felelds: Polgarmester
Hataridd: a Kepviselo-testulet 2021. december 16-i iilese

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda

Budapest, 2021. december 15.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos s.k.
Varosuzemeltetesi Bizottsag 

elnoke --

A jegyzokonyvi kivonat hiteles;

h,. Mx
Czira Eva Mandula / 

Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda vezetoje

Konczol David s.k.
Varosuzemeltetesi Bizottsag 

alelndke

A jegyzokonyvi kivonatot keszitette:

et Szervezesi Iroda ugyintezojeJegyzoi Kab
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