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Előterjesztés 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat 

Polgármestere számára 

  

Előterjesztő: Pikó Andris polgármester 

Tárgy: Javaslat tulajdonosi is közútkezelői hozzájárulás megadására,  Budapest  VIII. kerület, 
Horváth Mihály tér  7.  Szent József Plébánia körbekeritésének kiépítéséhez 

Az SZMSZ szerint ZÁRTAN tárgyalandó: IGEN/NEM 

 

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 

KÉSZÍTETTE: MAGYARI MARTA et., 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: alitial-  

KERÜLETGAZDÁLKODÁSI IRODA 

JOG) KONTROLL: 1 /11  

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

CZU RNE  DR.  PINTÉR ERZSÉBET 
JEGYZŐ 

A  döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik 

Városüzemeltetési Bizottság, 

Az SZMSZ szerint vannényezi: 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényillás is a döntés tartalminak részletes ismertetése 

A  VILMA  Studio  Bt. (cégjegyzékszám:  14 06 308915;  székhely:  8619  Pusztaszemes, Kishegy utca  6.) 
— dr.  Szabo  Csaba ügyvéd (KASZ:  36068832,  Lajtstromszám:  17348;  székhely:  1054 Budapest, 
Báthori  u. 20.)  megbízása alapján — elkészítette a  Budapest  VIII. kerület, Horváth Mihály tér  7.  szám 
alatti Szent József Plébánia körbekerítésének tervét (Msz: EK  1-6),  mely alapján kéri a  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonosi  es 
közútkezelői hozzájárulását  (1.  számú melléklet). 

A Budapest  VIII. kerület, Horváth Mihály  ter 7.  szám alatti Szent József Plébánia körbekerítése a 
föhomlolczat és a keresztház, valamint a sekrestyék között mély beugrók bejárásának megszüntetését 
szolgálja. Az épület védelmére, a keresztház, a tornyok és a sekrestyék közötti szakaszok 
összekötésével új kovácsoltvas jellegű kerítés készül.  (2.  számú melléklet). 

A  Horváth Mihály  ter  (hrsz:  35238/3)  az önkormányzat tulajdonában  El,  igy a közterületi munkák 
elvégzéséhez szükséges az önkormányzat hozzájárulása.  A  kerítés érinti a Baross utca területét, 
amelynek kezelője a  Budapest  Közút Zrt. 

II. A  beterjesztés indoka 

Budapest  VIII. kerület, Horváth Mihály  ter 7.  Szent József Plébánia körbekerítéséhez döntés szüksé-
ges. 



III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  közterületi kivitelezések megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása. 

A  tulajdonosi döntés Önkormányzatunkat érintően pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  közút nem közlekedési célú igénybevételét  es  a közút melletti ingatlan használatát a közúti 

közlekedésről szóló  1988.  évi I. törvény (a továbbiakban ICkt.) szabályozza.  A  Kkt.  2013.  január  1-tő! 

hatályos  46.  §-a alapján a közutak kezelője a helyi közutak tekintetében a helyi önkormányzat 
Képviselő-testülete. 

A  Képviselő-testület  es  Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014.  (XI.06.) 
önkormányzati rendelet  7.  melléklet  5.1.1.  alpontja értelmében a Városüzemeltetési Bizottság dönt a 
közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott tulajdonosi döntést igénylő ügyekben. 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  27/2021. 
(1.29.)  számú kormányrendelet  1.  § értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus 
világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének  es  életének 
megóvása érdekében Magyarország egész termetére 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-  es  hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés 
meghozatalára a polgármester jogosult. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását. 

Mellékletek:  
1. sz. Kérelem 
2. sz. Kiviteli tervek 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének 
..../2021.  (III.....) számú határozata 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a VILMA  Studio 
Bt. (cégjegyzékszám:  14 06 308915;  székhely:  8619  Pusztaszemes, Kishegy utca  6.)  által tervezett 
(Msz: EK  1-6), Budapest  VIII. kerület, Horváth  Mihaly  tér  7.  szám alatti Szent József Plébánia 
körbekerítésének 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 hozzájárulás a  Budapest  VIII. kerület, Horváth  Mihaly  tér (hrsz:  35238/3),  érintett járdasza-
kaszára terjed ki, 

c. az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó 
rendelet  (19/1994. (V.31.)  KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg 
kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, 

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

e. a járda helyreállítását, a kerítés alapozása körül  30 cm  szélességben aszfaltréteg pótlásával, 
amennyiben a bontás nagyobb területet érint az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani: 

• a bontással érintett járdák burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerke-
zeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 



- 3 cm  vtg.  MA-4  érdesített öntött aszfalt kopóréteg (a járda szélességével meg-
egyező hosszúságban) 

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

lyettesíthető) 

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak man-

 

déktalan betartásával, a döntés napjától számított I évig érvényes. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2021.  március  31. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Keriiktgazdálkodási Iroda 

Budapest, 2021.  február  25. 

 

Pikó  Andras 
polgármester 



Sz. 

Budapest  Főváros VIII. Kerület 
Józsefváros önkormányzata 

1082 Budapest 
Baross  u. 63-67. 

Tárgy: tulajdonosi hozzájárulás/Budapest-Józsefvárosi Szent József Plébánia körbekerítése 

Tisztelt Tulajdonos! 

Hivatkozással a korábbi, tárgyban történt előzetes megbeszélésre az alábbi kéréssel fordulok önökhöz az 
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye (székhelye:  2500  Esztergom, Mindszenty tér  2.)  mint építtetó jogi 
képviseletében. 

A 1082 Budapest,  1-lorváth Ivfihály  tit 7.  szám alatt  (Budapest  VIII. kerület  35239  hisz) áll a  19.  század eleje 
óta a plébánia templom, amely nem csak a kerület,  de  fővárosunk egyik legnagyobb temploma.  A  templom 
felújítását építtető mar nagy részt elvégezte, most az épület körülkerítése következik. Jelen okirathoz 
csatolmányként mellékeltem a műszaki dokumentációt amely be tudja mutatni, hogy milyen elképzeléseink 
lennének a megoldással kapcsolatosan. 

Tisztelettel fordulunk tehát önhöz annak támogatása érdekében, hogy a templom körülkeríthető 
legyen és kérjük tulajdonosi hozzájárulásukat. 

Amennyiben bármely kérdésük vagy kérésük lenne, nagyon szivesen személyesen is állok rendelkezésre. 
Fáradozásailtar előre is köszönjük és maradok 

Budapest, 2021.  február  5. 

Tisztelettel: 
Esztergoaudapesn Főegyházmegye 

képviseletében 

dr. Szabó Csaba 
Ügyvéd 

Elektronikusan benyújtva 

székhely:  1054 Budapest, Báthori u.20. 1.em.3. email: centratiikirszal)ocsaba eon" 
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Józsefvárosi Plébániatemplom  kerités  tervezése 
1082 Budapest:  Horváth Mihály tér hrsz:35239 
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. Villányli-Marton Roadie DI.A 
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11 Su 00000 1.  Kerti".  61241 

dpietz novas 
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Ries  Zsombor 
II raisin . 

Ticielk Tornio 

Építési kivitelezési terv 

Kerítes  

2020 0. 14 

terv 
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megjegyzések: 
-A  rajzolt méréssel méretet  'mane libel 
-A  méretek a helyszínen ettenőrizandőkt 
-Jelen tervdokumentécidban foglet műszaki  ids earl's  magoldások a tervezők szellere terméke, Ideértve az Összes szakági tervező dokumentacket Is 
-A  terven melosItart valamint harmadik személlyel etervezietni  nab  a  feelers  építész tervezőktUdtávat  do 'Mere  beleegyezésével lehetséges 
• A lam  ismételt felhaszneasa csak az dpitész tervezők  Potent  és  [Teas  beeegyezesittel fenotséges. 
- Jelen tervdokumeneci6 a teMapoldel, a műszaki lalrősokkal, a rezlettevekkel. az összes szakági munkarésszel  as  a költségvetéssel együtt. egységben érvényes  A 

tervek bárminemű  mannerless  etetett a kivitelező faellalkozó köteles a azaleas's% alvetekozókat  elide  a  takes  egésziten  oak,'  ms9 endshez szti  kliegs  arviaPoIdel 
információkkal.  A  fentiekből egyénelmgen következik  as  is,  bogy  a kivitelezés során a klatelező a  Mel  nttmkaeszek bórmelyikeken azerepettelen munkákat  Metes 
feyelembe venni, be  are  kalkulálni akkor is,  ha  az esetleg miesik munkoreszbon nern szerepel. 

-  A  munkataZievkat úgy kell megkezdeni, hogy megelőzően a rnunkafáza teljes egészére vonalkoza dokurneneclot át ken nézni, a csatlakozó szakágak között az 
egyeztetésekel el ken végezni. 

- AmennHben a kivitelezés  sorer  a különböző terveleZelekben, tervlapokon különböző Inforrnáci6 vagy hiba szerepelne, azt a  Helena  köteles temezőnek jelezni,  es 
dlisfogrelását  Mat  Ilyen esetekben tervező köteles a tervi ellentmondelsok megszünteläse érdekében a lehrelságokszerte mindenletkövatni. 

-Az alkalmazott anyagok felhasználásárel  es  beepitednid a mIndenkori alkalnezástechnikei Mmutotrisokat ás a vonaeozó irányelveket be ken  tortoni, 
-A  kivitelezés sorén a kivitelező a tervi munkeeszek bálmelyikében szerapellelett munkát kötelec  'leases vane! 
-  las  terveken szereplő  megoldásokkal kapcsolatban kétségek merülnek fel, akkor azokat  mil  az ajánlat  bengaline  előtt, akematIvjavaslatok felverése  ringlet,  közölni kell 

a temazökkel, a lever,  belts  eselegas ellentmondeisoket a torvezdvel minden esetben egyeztenl kell 
-A  Wyttelezest az evényes MSZ•nak és vonakozo szakmai Is  Sprat <Hies*  figyelembevételével  es see  belarlásával kell elvégezni. 
-  A  műszaki elerisok Irányelvek  es as  MSZ  előivások helyes elkalenaresa a kivitelező feleleiseige. Abban  as  esetben,  ha  a dokurnentécldban llpusok, igénybevételi 
csoportok nincsenek moghalearre, az alkalmas kialakilás megválasztása a kivitelező feladata.  A Manton  megoldést a tervezőkkel minden esetben eayeztent Icel. 

.  A  terveken szereplő anyagmegnevezések a botervezen anyagok ás műszaki megoldésok, minőségi  es  eutelkal szinvonalat hivatottak rögzitenl, azoktól eltérni csak a 
tervezőkkel való egyeztetés  es  hozzájénelasa alapján lehetséges, lagalább azokkal egyenértékű. vagy  jobb  mgezaki, minesegr paramilterakkei rendelkező anyagok, 
tennékekfelhasználasa irányában. 

-A  klvilelezes sanvonala a lelete legmagasabb ken legyen: a munkákat I. osztályé mlnősilds0 anyagokból ás I. osztályé erunőschaben kell elvegezni 
-  A  kiateleels során a megfelelő műszaki szInvortal. a  taro  szerInti kivitelezés  as  e gazdeagos munkavégzés belositása érdekében  Spite'  müseett  demeans  belositräsa 

szükséges. Minden munkál gyakorlott száltadk  es  szakképzett, tapasztalt munkások részvételével, a megezoketne nem nagyobb segédmunkás arány mellett kell 
elvégezni. 

• A  kivitelezés  Ps  üzemeltetés  sore,  küMn tervezői utaallia nélkül is be kell tartani  de keep,  e vonatkozó karnyereNédelmi, tűzvédelmi, munkevirdelmi, érintésedelml 
biztonsäglachnicai stb alerásokal, 

awn/none  same  megegyezik a  ',lb,»  Padlószinttevel 

megrendelő: 

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 
2600  East ergo m, mindszonly here egpr,  mat tore 2, 

terv megnevezése: 

Józsefvárosi Plébániatemplom kerítés tervezése 
1082 Budapest,  Horváth  Mihaly ter hrsz:35239 

ápitész tervező: 

Villányi-Marton Rozália DLA 
1113  Budapesi,  '<rushee  üt  347a 

a Rács 

Villányi  Norbert 
Ills Budapest 'Carolina Ca 340a 

épttesz munkatárs: 
Müller  Dóra 
6 01-6680 

Zsombor 
t  13 -15 6 7 

Tácsik Tamás 

terv: 

Építési kivitelezési terv 
rajz: 

Kerítés konszignáció 
datum:. 

2020. 10, 14.. 

rajzszám: 

EK.14.03 

2 7 



Kerítés konszignáció 
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megjegyzés 

Kerítés konszignáció 
Megnevezér 

északi kapu 
növleges méret: 

238 x 143 cm 

mennyiség: 

1  darab 

kerités elem: antikolt acél 
lábazati elem: kő 

konszignSciós jel: 
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Kernels  konszignáció 

általános kerítés elem 
nérlien 

Kai«', Vela: 100 cm mega. 120cra Saul 
kb  elem:  00 CM  magas,  30 an may, 120 an hone 

m•nnyielhi 

kenazignecion. »1 

Kerítés  table; 32  darab 
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rnegjegyEds: 

Kerítés konszignáció 
megnevevés: 

egyedi kerítés elem I. 
névleges  'nth& 

kerités  table: 100 cm  magas,  50 cm  hosszú 
kő elem: 40 cm magas,  30 cm  mély,  115 cm  hosszú 

menny1940: 

kerítés  table: 4  darab 
kő elem:  4  darab 

anyecv" 

kerítés elem: antikolt acél 
lábazati elem: kő 

kOnSZignáci 
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mOEMeriä• eblielretkocles: 

Kerltés konszignáció 
Sal 

egyedi kerítés elem II. 
Mena Mal: 

Wiles  tábla:  100 cm mean, 130 an  hosszú 
Malin: 40 cm  magas.  30 cm unity, 77 an  hosszú 

kerítés  table: 2  darab 
kb  eiern:  2  darab 

kerltes elem: antikolt acél 
lábazati elem:  kb 

iimic NI. 
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megjegyzés: 

Kerítés konszignáció 
megavezés 

egyedi kerítéselem III. 
névleges  meet: 

kerítés  table: 100 cm  magas,  120 cm  hosszú 
kö elem:  40 cm  magas,  30 cm  mély,  66 cm  hosszú 

menny”Ag: 

Kerítés tábla:  2  darab 
Kő elem:  2  darab 

anyaga: 

Kerítés elem: antikolt acél 
lábazati elem:  kb' 

konszignációs Mé 

EK.03-06 
délunz 

ethelyezkedés: 

jellegrajz 

e , 60  e  60 , 66 
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