
Előterjesztés 
Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testülete számára 

Előterjesztő: Pikó András polgármester 

   

A  képviselő-testületi ülés tervezett időpontja:  2020.  április  16. 3..  sz. napirend 
Tárgy: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest VIII. kerület, 
Vajdahunyad utca  12.  szám alatti ingatlan vízbekötésének megszünteteséhez 

A  napirendet nyilvános/zárt ülésen kell tárgyalni, a rendelet elfogadásához egyszerű/minősített 
szavazattöbbség szükséges. 

 

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG (NÉV, SZIGNÓ): GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 

KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY A--

 

PÉNZÜGYI FEDEZETET  NEM  IGÉNYEL, IGAZOLÁS: '1.-----:-  
\ JOGI KONTROLL: »mil 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

  

CZUKKERNÉ 

  

DR.  PINTÉR ERZSÉBET 
JEGYZŐ 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi D 
Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi D 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi D 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi H  

Városüzemeltetési Bizottság véleményezi ES 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Kfimavédelmi Bizottság véleményezi D 
Határozati iavaslat: 

 

A Városüzemeltetési Bizottság javasolja 
megtárgyalását. 

a Képviselő-testületnek az előterjesztés 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
A Budapest  VIII. kerület, Vajdahunyad utca  12.  szám alatti ingatlan vízbekötés 
megszüntetésének tervezési, kivitelezési feladatok lebonyolításával — Építtető által — 
megbízott, Hegyes  Gabriella (2040  Budaörs, Ady Endre utca  8.)  benyújtotta a kiviteli tervet, 
mely alapján a közterületi kivitelezési munkákhoz kéri a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi hozzájárulását 
(1.  számú melléklet). 

A Budapest  VIII. kerület, Vajdahunyad utca  12.  ingatlanon a meglévő vízbekötés az utcában 
található DN150 gerincvezetékről ágazik le, DN25 vízvezetékkel. 
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A  meglévő bekötés megszüntetését nyílt árkos feltárással végzik, a bekötő cső elvágásra és 
lezárásra kerül a helyszínrajz jelölésének megfelelően  (2.  számú melléklet). 

Tekintettel a terület sűrű közmű ellátottságára a feltárás csak kézi földmunkával végezhető, a 
közmű üzemeltetők szakfelügyeletének biztosításával. 
A  vízbekötés megszüntetési munkálatok az ingatlan előtti aszfalt burkolatú úttest és aszfalt 
burkolatú járda megbontásával járnak. 
A  munkálatokkal érintett Vajdahunyad utca (hrsz.:  35594)  az Önkormányzat tulajdonában án, 
így a közterületi munkák elvégzéséhez szükséges az Önkormányzat hozzájárulása. 

II. A  beterjesztés indoka 
Az előterjesztés tárgyában a Képviselő-testület döntése szükséges. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
Az engedélyezéshez, illetve a közterületi kivitelezések megindításához szükséges a tulajdonos 
Önkormányzat hozzájárulása. 
A  tulajdonosi döntésnek Önkormányzatot érintő pénzügyi hatása nincs. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület  36/2014. (XI. 06.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz)  7.  melléklet  5.  pontja alapján a 
Városüzemeltetési Bizottság hatáskörébe tartozik tárgyi ügy. 
A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  59.  §  (3) 
bekezdése szerint a képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságának, amelyet bármikor 
visszavonhat. Az SzMSz  31.  §  (1)  bekezdése alapján a Képviselő-testület az átruházott 
hatáskör gyakorlását bármikor indokolás nélkül magához vonhatja azzal, hogy az nem 
minősül a hatáskör visszavonásának. 

A  koronavírus elleni védekezésről szóló  2020.  évi XII. törvény  3.  §  (1)  és  (3)  bekezdése 
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020.  (III.  11.)  számú 
kormányrendelet  1.  § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva a polgármester külön íven határozatot hoz. 

Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Mellékletek: 
1.melléklet: kérelem 
2. melléklet: Helyszínrajz 
3.melléklet: polgármesteri határozat tervezet 
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Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
..../2020. (IV. 16.)  számú határozata 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy tulajdonosi hozzájárulását adja az Építtető megbízottja, Hegyes  Gabriella (2040 
Budaörs, Ady Endre utca  8.)  által benyújtott —  Budapest  VIII. kerület, Vajdahunyad utca  12. 
szám alatti ingatlan vízkötési terv (Rsz:  2; F-1)  szerinti kiépítésének közterületi munkáihoz, 
az alábbi feltételekkel és kikötésekkel: 

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

b. a tulajdonosi hozzájárulás a Vajdahunyad utca (hrsz.:  35594)  munkálatokkal érintett 
területére terjed ki, 

c. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) 
hozzájárulást a vonatkozó rendelet  (19/1994.  (V.  31.)  KHVM rendelet) szerinti 
mellékletek csatolásával a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály Kerületgazdálkodási Irodájától előzetesen meg kell 
kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, 

d. kötelezi a beruházót/kivitelezőt a bontási helyek megfelelő helyreállítására, melyre a 
beruházó/kivitelező  5  év garanciát vállal: 

• a bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, 
szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 
— 4 cm  vtg.  AC-11  hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (a járda szélességével 

megegyező hosszúságban) 
7 cm  vtg.  AC-11  hengerelt aszfaltbeton kötőréteg 
20 cm  vtg.  C8/10-32/F  stabilizált útalap 

- 20 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 
helyettesíthető) 

• a bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, 
szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 
— 3 cm  vtg.  MA-4  érdesített öntött sétányaszfalt (a járda szélességével 

megegyező hosszúságban) 
- 15 cm  vtg.  C8/10-32/F  stabilizált útalap 
- 15 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 

helyettesíthető) 

e. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát 
írásban értesíteni, 

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 
előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított  1  évig érvényes. 
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Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  április  16. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

Budapest, 2020.  április  41r  • 
I f 

Pik()  András 
polgármester 

Törv4yességi ellenőrzés: 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 
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1.  számú melléklet 
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kertildt Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
1082 Budapest,  Baross  u. 63-67, 

'*29 fibk76 _ 
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KÖZÚTKEZELŐI És TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁSI 
KÉRELEM 

TÁRGY: VIII. ker. Vajdahunyad utca.12.  ( 35589  Hrsz) vízbekötése levágása 

Kérjük a tárgyi címre hozzájárulásukat megadni szíveskedjenek. 

Köszönettel: Hegyabriel a  (30/364-9188  ) 
2040  Budaörs 
Ady Endre utca  8 
(hegyes.gabriella@langdon.hu ) 
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Menke  megnevezése 
Budapest,  VIII.ker. Vajdahunyad utca  12 seem  hrsz.:  35589 
ingatlan vizbeköttes elvágásának  terse 

Rajz megnevezelse Méretarany 
Reszletes helyszIntajz M =  1200 

Tmezó;  Gyarmati Ambrus  Mkt 01-1403 j 
; caves 

202002 

Reimer, 

2.  számú melléklet 

Jelmagyarázat 

Tervezett Meglévő 

Meglévő  vlzvezeték 

Meglévő csatorna 

Gx x x—x-- lye z  bekötés elvágasa 
Meglévő gézvezeték 

Meglave,  UPC  vezeték 

Meglévő  Magyar  Telekorn 
alépltmény 

Meglevő 1KV elektromos 
kábel 

Meglévő villanyoszlop. 
telef onosz lop 

Müűt 

Megjegyzés 
A  terven feltüntetelt meglevő közművek adatai talekoztato jellegüek.  A  kivitelezés megkezdése előtt a 

tényleges kozmühelyzetról helyszlni feltárással kell meggyőződni. Az érintett szolgáltatók szakfelügyeletét 

mtnden esetben meg kell kérni  es  a tervre vonatkozó nyilatkozatukat egyelernbe kell venni. Az egyéb 

engedélyekben foglaltakat rneradeMalanul be kell tartani. 

Jelen terv a kapcsolódó tervdokumenteciekkal együtt kezelendő. 

A  tervben feltüntetett magasságok Balti alapszintre vonatkoznak. 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIK()  ANDRÁS 

POLGÁRMESTER 

3.  melléklet 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A  koronavírus elleni védekezésről szóló  2020.  évi XII törvény  3.  §  (1)  és  (3)  bekezdése 
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020.  (III.  11.)  számú 
kormányrendelet  1.  § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. 
A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény  59.  §  (3)  bekezdésén, valamint a Képviselő-testület és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testület  36/2014. (XI. 06.)  önkormányzati rendelet  31.  §  (1) 
bekezdésén alapul. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva  ...../2020. (IV. 16.)  számú határozatot hozom: 

Pikó András polgármester úgy döntök, hogy tulajdonosi hozzájárulást adok az Építtető 
megbízottja, Hegyes  Gabriella (2040  Budaörs, Ady Endre utca  8.)  által benyújtott — 
Budapest  VIII. kerület, Vajdahunyad utca  12  szám alatti ingatlan vízkötési terv (Rsz:  2; 
F-1)  szerinti kiépítésének közterületi munkáihoz, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel: 

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

b. a tulajdonosi hozzájárulás a Vajdahunyad utca (hrsz.:  35594)  munkálatokkal érintett 
területére terjed ki, 

c. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) 
hozzájárulást a vonatkozó rendelet  (19/1994.  (V.  31.)  KHVM rendelet) szerinti 
mellékletek csatolásával a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály Kerületgazdálkodási Irodájától előzetesen meg kell 
kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, 

d. kötelezi a beruházót/kivitelezőt a bontási helyek megfelelő helyreállítására, melyre a 
beruházó/kivitelező  5  év garanciát vállal: 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIK()  ANDRÁS 
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• a bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, 
szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 
— 4 cm  vtg.  AC-11  hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (a járda szélességével 

megegyező hosszúságban) 
7 cm  vtg.  AC-11  hengerelt aszfaltbeton kötőréteg 
20 cm  vtg.  C8/10-32/F  stabilizált útalap 
20 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 
helyettesíthető) 

• a bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, 
szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 

3 cm  vtg.  MA-4  érdesített öntött sétányaszfalt (a járda szélességével 
megegyező hosszúságban) 
15 cm  vtg.  C8/10-32/F  stabilizált útalap 
15 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 
helyettesíthető) 

e. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát 
írásban értesíteni, 

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított  1  évig érvényes. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 
Határidő:  2020.  április  16. 

Budapest, 2020.  április  16. 

Pikó  Andras 
polgármester 
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