Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága

JEGYZŐKÖNYVI
Készült:

KIVONAT

A Városüzemeltetési Bizottság 2022. augusztus 31-én (szerda) 16.00 órai
kezdettel a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal I. emelet 100-as termében
megtartott 9. rendes üléséről

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 224/2022. (VIII. 31.) számú határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi napirendet fogadja el:

NAPIREND
I. Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések
(írásbeli előterjesztés)
1.

Javaslat életveszély elhárítása iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós - képviselő, bizottsági elnök

2.

Javaslat „Világos Kapualjak” pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós - képviselő, bizottsági elnök

3.

Javaslat "Közös használatú helyiségekben nyílászáró felújítása, cseréje 2022”
pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós - képviselő, bizottsági elnök

4.

Javaslat „Kis értékű támogatások 2022” pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós - képviselő, bizottsági elnök

5.

Javaslat közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest, VIII. kerület
Baross u. 61. sz. alatti ingatlanon irodaház rendeltetés módosításához és
átalakításához
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

6.

Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest, VIII.
kerület Vajda Péter u. 10/A sz. alatti ingatlan villamos energia ellátásához
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője
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7.

Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest, VIII.
kerület Blaha Lujza tér felújítása vízbekötés kiviteli tervéhez
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

8.

Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest, VIII.
kerület Kőris u. 1-3. sz. alatti ingatlan távhő ellátásához
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

9.

Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest, VIII.
kerület Práter u. 35. sz. alatti ingatlan víz bekötésének létesítéséhez
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

10. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest, VIII.
kerület Szigony utca közvilágítási hálózat átépítéséhez
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője
11. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest, VIII.
kerület Vajda Péter u. 10/A sz. alatti ingatlanhoz gáz elosztó vezeték
létesítéséhez
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője
12. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest, VIII.
kerület Krúdy Gyula u. (Mária u. - Rökk Szilárd u. között) vízvezeték
rekonstrukciój ához
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője
13. Javaslat közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest, VIII. kerület József
u. 19-23. szám alatt épülő társasház építési engedélyezéséhez
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 225/2022. (VIII. 31.) számú határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
Camara-Bereczki Ferenc Miklós bizottsági elnök ügyrendi javaslata alapján a
Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az elfogadott napirend LI., 1.2., 1.3. és 1.4.
pontjainál blokkos szavazás során döntsön a Bizottság.
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L Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések
(írásbeli előterjesztés)

Napirend 1.1. pontja: Javaslat életveszély elhárítása iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós - képviselő, bizottsági elnök
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 226/2022. (VIII. 31.) számú határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)
A Budapest VIII. kerület, Mária u. 11. szám alatti Társasház életveszély elhárítása iránti
kérelmének támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Mária u. 11. szám alatti
Társasház II. emeleti függőfolyosó helyreállítása tárgyában benyújtott kérelmének támogatására
2.431.337 Ft vissza nem térítendő és 2.431.336 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését
javasolja a polgármesternek.

Felelős:
Határidő:

polgármester
2022. augusztus 31 ;

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 227/2022. (VIII. 31.) számú határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)
A Budapest VIII. kerület, József körút 9. szám alatti Társasház életveszély elhárítása
iránti kérelmének támogatásáról
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., József körút 9. szám alatti
Társasház tető életveszélyes szakaszának felújítása tárgyában benyújtott kérelmének
támogatására 1.037.327 Ft vissza nem térítendő és 1.037.327 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás
megítélését javasolja a polgármesternek.

Felelős:
Határidő:

polgármester
2022. augusztus 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egy ség: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 228/2022. (VIII. 31.) számú határozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)
A Budapest VIII. kerület, Kőfaragó u. 5. szám alatti Társasház életveszély elhárítása
iránti kérelmének támogatásáról
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Kőfaragó u. 5. szám alatti
Társasház műemléki épület fedélszékének statikai megerősítése tárgyában benyújtott kérelmének
támogatására 9.547.369 Ft vissza nem térítendő és 9.547.368 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás
megítélését javasolja a polgármesternek.

Felelős:
Határidő:

polgármester
2022. augusztus 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

A Bizottság létszáma - Könczöl Dávid érkezésével - 6 főre változott.

Napirend 1.2. pontja: Javaslat „Világos Kapualjak” pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós - képviselő, bizottsági elnök

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 229/2022. (VIII. 31.) számú határozata
(2 igen, 4 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy nem fogadja el dr. Szilágyi Demeter módosító
indítványát arra vonatkozóan, hogy a Városüzemeltetési Bizottság kérje fel a Hivatalt, hogy a
soron következő testületi ülésre készítsen egy olyan előterjesztést, amely az általános tartalék
terhére 25 millió Ft-tal megemeli a Világos Kapualjak pályázat keretösszegét.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 230/2022. (VIII. 31.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)
A Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 15. szám alatti Társasház támogatásáról
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Budapest Vili., Vajdahunyad u. 15. szám alatti Társasház „Világos Kapualjak"
program keretében benyújtott pályázatának támogatására 450.000 Ft vissza nem
térítendő támogatás megítélését javasolja a polgármesternek;

2.

Felelős:
Határidő:

felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a Társasház értesítésére.
polgármester
a 2. pontra 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 231/2022. (VIII. 31.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)

A Budapest Vili, kerület, Rákóczi út 47. szám alatti Társasház támogatásáról
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Budapest VIII., Rákóczi út 47. szám alatti Társasház „Világos Kapualjak 2022”
program keretében benyújtott pályázatának támogatására 500.000 Ft vissza nem
térítendő támogatás megítélését javasolja a polgármesternek;

2.

Felelős:
Határidő:

felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a Társasház értesítésére.
polgármester
a 2. pontra 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 232/2022. (VIII. 31.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Tbiliszi tér 6. szám alatti Társasház támogatásáról
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Budapest VIII., Tbiliszi tér 6. szám alatti Társasház „Világos Kapualjak 2022"
program keretében benyújtott pályázatának támogatására 962.674 Ft vissza nem
térítendő támogatás megítélését javasolja a polgármesternek;

2.

felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a Társasház értesítésére.
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Felelős:
Határidő:

polgármester
a 2. pontra 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 233/2022. (VIII. 31.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)
A Budapest VIII. kerület, Kálvária Társasház - Baross u. 119/A szám alatti Társasház
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Budapest VIII., Kálvária Társasház - Baross u. 119/A szám alatti Társasház
„Világos Kapualjak 2022” program keretében benyújtott pályázatának
támogatására 450.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja a
polgármesternek;

2.

Felelős:
Határidő:

felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a Társasház értesítésére.

polgármester
a 2. pontra 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

Napirend 1.3. pontja: Javaslat "Közös használatú helyiségekben nyílászáró felújítása,
cseréje 2022” pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós - képviselő, bizottsági elnök

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 234/2022. (VIII. 31.) számú határozata
(2 igen, 4 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy nem fosadja el dr. Szilágyi Demeter módosító
indítványát arra vonatkozóan, hogy a Városüzemeltetési Bizottság kérje fel a Hivatalt, hogy a
soron következő testületi ülésre készítsen egy olyan előterjesztést, amely az általános tartalék
terhére 25 millió Ft-tal megemeli a "Közös használatú helyiségekben nyílászáró felújítása,
cseréje 2022”pályázat keretösszegét.
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 235/2022. (VIII. 31.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)
A Budapest VIII. kerület, Auróra u. 10. szám alatti Társasház támogatásáról
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Budapest VIIL, Auróra u. 10. szám alatti Társasház „Közös használatú
helyiségekben nyílászáró felújítása, cseréje 2022” program keretében benyújtott,
kapualjban lévő lengőajtó felújítása tárgyú pályázatának támogatására 500.000 Ft
vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja a polgármesternek;

2.

Felelős:
Határidő:

felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a Társasház értesítésére.
polgármester
a 2. pontra 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 236/2022. (VIII. 31.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Baross u. 84. szám alatti Társasház támogatásáról
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Budapest VIIL, Baross u. 84. szám alatti Társasház „Közös használatú
helyiségekben nyílászáró felújítása, cseréje 2022” program keretében benyújtott,
bejárati belső kapu újragyártása és beszerelése tárgyú pályázatának támogatására
450.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja a
polgármesternek;

2.
Felelős:
Határidő:

felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a Társasház értesítésére.
polgármester
a 2. pontra 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
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Napirend 1.4. pontja: Javaslat „Kis értékű támogatások 2022” pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós - képviselő, bizottsági elnök

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 237/2022. (VIII. 31.) számú határozata
(2 igen, 4 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy nem fogadja el dr. Szilágyi Demeter módosító
indítványát arra vonatkozóan, hogy a Városüzemeltetési Bizottság kérje fel a Hivatalt, hogy a
soron következő testületi ülésre készítsen egy olyan előterjesztést, amely az általános tartalék
terhére 25 millió Ft-tal megemeli a „Kis értékű támogatások 2022” pályázat keretösszegét.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 238/2022. (VIII. 31.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)
A Budapest VIII. kerület, Lujza u. 5. szám alatti Társasház támogatásáról
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Budapest VIII., Lujza u. 5. szám alatti Társasház „Kis értékű támogatások 2022”
program keretében benyújtott, közös tulajdonú helyiségek lomtalanítása tárgyú
pályázatának támogatására 250.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését
javasolja a polgármesternek;

2.

Felelős:
Határidő:

felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a Társasház értesítésére.

polgármester
a 2. pontra 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 239/2022. (VIII. 31.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)
A Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 53. szám alatti Társasház támogatásáról
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Budapest VIII., Rákóczi út 53. szám alatti Társasház „Kis értékű támogatások
2022” program keretében benyújtott, postaládák cseréje tárgyú pályázatának
támogatására 250.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja a
polgármesternek
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2.
Felelős:
Határidő:

felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a Társasház értesítésére.

polgármester
a 2. pontra 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 240/2022. (VIII. 31.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)
A Budapest VIII. kerület, József u. 6. szám alatti Társasház támogatásáról
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Budapest VIII., József u. 6. szám alatti Társasház „Kis értékű támogatások
2022” program keretében benyújtott, kaputelefon korszerűsítése tárgyú
pályázatának támogatására 249.800 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését
j avasolj a a polgármesternek;

2.

Felelős:
Határidő:

felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a Társasház értesítésére.
polgármester
a 2. pontra 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 241/2022, (VIII. 31.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Auróra u. 10. szám alatti Társasház támogatásáról
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Budapest VIII., Auróra u. 10. szám alatti Társasház „Kis értékű támogatások
2022” program keretében benyújtott, postaládák cseréje tárgyú pályázatának
támogatására 249.978 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja a
polgármesternek;

2.
Felelős:
Határidő:

felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a Társasház értesítésére.
polgármester
a 2. pontra 2022. szeptember 30.
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A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 242/2022. (VIII. 31.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)
A Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos u. 44. szám alatti Társasház támogatásáról
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Budapest VIIL, Tolnai Lajos u. 44. szám alatti Társasház „Kis értékű
támogatások 2022” program keretében benyújtott, közös tulajdonú helyiségek
lomtalanítása tárgyú pályázatának támogatására 250.000 Ft vissza nem térítendő
támogatás megítélését javasolja a polgármesternek

2.

Felelős:
Határidő:

felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a Társasház értesítésére.

polgármester
a 2. pontra 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 243/2022. (VIII. 31.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)
A Budapest VIII. kerület, Rákóczi tér 10. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Budapest VIIL, Rákóczi tér 10. szám alatti Társasház „Kis értékű támogatások
2022” program keretében benyújtott, bejárati kapu mindkét oldalán leomlott fal
helyreállítása tárgyú pályázatának támogatására 234.950 Ft vissza nem térítendő
támogatás megítélését javasolja a polgármesternek

2.

Felelős:
Határidő:

felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a Társasház értesítésére.

polgármester
a 2. pontra 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 244/2022. (VIII. 31.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)
A Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 19. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Budapest VIII., Karácsony Sándor u. 19. szám alatti Társasház „Kis értékű
támogatások 2022” program keretében benyújtott, osztatlan közös tulajdonú
mélygarázs lejárata melletti korlát és korláttartó talapzat karbantartó felújítása
tárgyú pályázatának támogatására 247.333 Ft vissza nem térítendő támogatás
megítélését javasolja a polgármesternek
2.
Felelős:
Határidő:

felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a Társasház értesítésére.

polgármester
a 2. pontra 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

Napirend 1.5. pontja: Javaslat közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest, VIII.
kerület Baross u. 61. sz. alatti ingatlanon irodaház rendeltetés módosításához és
átalakításához
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 245/2022. (VIII. 31.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
Közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, Baross u. 61. sz. alatti
ingatlanon irodaház rendeltetés módosításához és átalakításához

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy közútkezelői hozzájárulását adja az Egységes
Magyarországi Izraelita Hitközség (1037 Budapest, Bokor utca 1-5.) megbízásából eljáró
InnoStruktúra Kft. (1223 Budapest, Halk u. 2. c. ép.) kérelmére a Baross u. 61. sz. alatti
ingatlanon irodaház rendeltetés módosítás és átalakítás építési engedélyéhez.
A tervdokumentáció alapján a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A. § (1)
bekezdés b) pontja alapján az építéshez közútkezelőként hozzájárul.
•

jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
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A tervdokumentáció szerint a kapubehajtó kialakításában nem történik változás, ezért új
kapubehajtó létesítésére tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelemre nincs szükség.
Jelen hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan
betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős:
Határidő:

polgármester
2022. szeptember 5.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

Napirend 1.6. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a
Budapest, VIII. kerület Vajda Péter u. 10/A sz. alatti ingatlan villamos energia
ellátásához
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 246/2022. (VIII. 31.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület,
Vajda Péter utca 10/A sz. alatti ingatlan villamos energia ellátásához
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja
az Elmű Hálózati Kft. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.) kérelmére a Budapest VIII.
kerület, Vajda Péter utca 10/A sz. (38599/3 hrsz.) alatti ingatlan elektromos energia
ellátásához:

•

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

•

a tulajdonosi hozzájárulás a Vajda Péter utca (38591 hrsz.) munkálatokkal érintett
területére terjed ki,

•

az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell
előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon.
Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni
munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet
figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott
munkagödör,
vagy
munkaárok
baleseti
veszélyforrást
nem
okozhat,
síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.
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A földkábeles csatlakozóvezeték építésére vonatkozó különleges műszaki előírások:
A munkavégzést követően a munkaárok és munkagödrök helyén a burkolat helyreállítást a
földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es
rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen Trg>96% és teherbírása
E2>68 MN/m2. A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell
igazolni.
A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:
4 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt
15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem
helyettesíthető)
A bontással esetlegesen érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell
helyreállítani. Az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról és a
szegély melletti sávban.az útpályát is helyre kell állítani.

A földkábel fektetés nyomvonalában a járda burkolatát teljes szélességben helyre kell állítani
az épület falsíkja és az útszegély között öntött aszfalt terítéssel.

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.
A munkavégzés idejére a munkagödröt biztonsági védőkorláttal körbe kell keríteni, éjszakára
ki kell világítani!

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2022. szeptember 5.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

Napirend 1.7. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a
Budapest, VIII. kerület Blaha Lujza tér felújítása vízbekötés kiviteli tervéhez
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 247/2022. (VIII. 31.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület,
Blaha Lujza tér felújítása vízbekötés kiviteli tervéhez

13

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja
a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.)
beruházásában készülő munkálatokhoz kapcsolódó a generáltervező Közműterv 2006
Mérnöki, Tervező Kft. (1221 Budapest, Gerinc u. 128. sz.) a Somogyi Béla u-i zöldfelületek
öntözését biztosító vízbekötéshez.
•

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

•

a tulajdonosi hozzájárulás a Somogyi Béla utca (36429 hrsz.) munkálatokkal érintett
területére terjed ki,

•

az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell
előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon,
Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni
munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet
figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott
munkagödör,
vagy
munkaárok
baleseti
veszélyforrást
nem
okozhat,
síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

A munkálatokra vonatkozó további előírások:

A Somogyi Béla utca út- és járdaburkolat szintjét úgy kell kialakítani, hogy a burkolaton
csapadékvíz ne álljon meg sem az átépített, sem a megmaradó felületeken.

Az útpálya burkolatot és a kapubehajtók burkolatát az alábbi rétegrenddel kell megépíteni
a terveknek megfelelően:
- 12 cm vtg. betonkő burkolat
- 3 cm vtg. ágyazóhomok
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 20 cm vtg. homokos kavics fagyvédő réteg
A járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell megépíteni a terveknek megfelelően:
6 cm vtg. betonkő burkolat
3 cm vtg. ágyazóhomok
15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
20 cm vtg. homokos kavics fagyvédő réteg

Az építés során a Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezésére és építésére vonatkozó eÚT 06.03.02 számú útügyi műszaki előírásban foglaltakat be kell tartani. A térkő burkolatú
út- és járdafelületek építése során a Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezésére és
építésére vonatkozó e-ÚT 06.03.02 számú útügyi műszaki előírásban foglaltakat be kell
tartani.
A fák közelében végzett munkák során az MSZ 12042:2019 szabvány előírásait be kell
tartani.
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Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2022. szeptembert 05.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

Napirend 1.8. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a
Budapest, VIII. kerület Kőris u. 1-3. sz. alatti ingatlan távhő ellátásához
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 248/2022. (VIII. 31.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület,
Kőris u. 1-3. sz. alatti ingatlan távhő ellátásához

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja
A FŐTÁV Nonprofit Zrt. (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.) megbízásából a DIREKT Kft.
1032 Budapest, Bécsi út 85.) kérelmére a Budapest VIII. kerület, Kőris u. 1-3. sz. alatt épülő
lakóépület távhö ellátásához az alábbi feltételekkel:
•

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

•

a tulajdonosi hozzájárulás a 2. szakasz tekintetében a Budapest VIII. kerület Illés utca
(35866 hrsz.) és Práter u. (36100/2 hrsz.) munkálatokkal érintett területére terjed ki,

•

az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell
előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon,
Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni
munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet
figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott
munkagödör,
vagy
munkaárok
baleseti
veszélyforrást
nem
okozhat,
síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

A munkálatokra vonatkozó műszaki előírások:
A tervezett távhövezeték létesítés érintheti az Illés utcában, illetve a Práter utcában lévő
közmüveket, ezért az érintett közműkezelöket az e-közmű rendszerben igazoltan meg kell
keresni és a hozzájárulásukat be kell szerezni. A munkakezdési hozzájárulási kérelemhez
csatolni kell az érintett kezelők hozzájáruló nyilatkozatát.
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A távhővezeték nyomvonala érinti az Illés utca - Práter utca - Kőris utca kereszteződését,
ezért az építés alatti forgalomtechnikai kialakításról tervet kell készíteni és a Budapest Közút
Zrt., mint forgalomtechnikai kezelő hozzájárulását be kell szerezni.
A munkavégzést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges
visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A
földmű előírt tömörsége a védőrétegen Trg>96% és teherbírása E2>68 MN/m2 A mért
értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.
A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti
rétegenként 20-20 cm átlapolással:
- 4 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg
- 7 cm AC-16 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)
A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt a járda teljes szélességében
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem helyettesíthető)
A bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az
útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról.
A munkaárok szélétől számított 50-50 centiméter átfedéssel kell a kopóréteget helyreállítani,
az aszfalt vágása az árok szélével párhuzamosan, él vágóval történjen. A kopóréteg
hosszcsatlakozásainál és keresztcsatlakozásainál modifikált bitumenes szalag beépítése
kötelező.
A helyreállítás során az e-UT_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és
minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani. A helyreállítási
kötelezettség a munkavégzéssel érintett közterületi szakasz zöldterületeire, növényzetére is
vonatkozik, beleértve a felvonulási területet is. A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a
közútkezelőt meg kell hívni.

A munkavégzés idejére a munkagödröt biztonsági védőkorláttal körbe kell keríteni, éjszakára
ki kell világítani!
Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős:
Határidő:

polgármester
2022. szeptember 5.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda
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Napirend 1.9, pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a
Budapest, VIII. kerület Práter u. 35. sz. alatti ingatlan víz bekötésének létesítéséhez
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 249/2022. (VIII. 31.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület,
Práter u. 35. sz. alatti ingatlan víz bekötésének létesítéséhez
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja
a SANDLER Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 56.) megbízásából eljáró Magyarosi István
(1104 Budapest, Lavotta u. 15.) tervező kérelmére a Budapest VIII. kerület, Práter u. 35. sz.
(36322 hrsz.) alatti ingatlan víz bekötésének létesítéséhez.
•

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

•

a tulajdonosi hozzájárulás a Práter utca (36100/2 hrsz.) munkálatokkal érintett
területére terjed ki,

•

az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell
előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon.
Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni
munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet
figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott
munkagödör,
vagy
munkaárok
baleseti
vészéi yforrást
nem
okozhat,
síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

A víz bekötés építésére vonatkozó különleges műszaki előírások:
A munkavégzést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges
visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A
földmű előírt tömörsége a védőrétegen Trg>96% és teherbírása E2>68 MN/m2 A mért
értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.

A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti
rétegenként 20-20 cm átlapolással:
- 4 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg
- 7 cm AC-16 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)
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A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt a járda teljes szélességében
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem helyettesíthető)
A bontással esetlegesen érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell
helyreállítani. Az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról és a
szegély melletti sávban az útpályát is helyre kell állítani.
A helyreállítás során az e-UT__06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és
minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani. A helyreállítási
kötelezettség a munkavégzéssel érintett közterületi szakasz zöldterületeire, növényzetére is
vonatkozik, beleértve a felvonulási területet is. A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a
közútkezelőt meg kell hívni.
Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős:
Határidő:

polgármester
2022. szeptember 5.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

Napirend 1.10. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a
Budapest, VIII. kerület Szigony utca közvilágítási hálózat átépítéséhez
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 250/2022. (VIII. 31.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület,
Szigony utca közvilágítási hálózat átépítéséhez
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja
a Futureal Kft (1082 Budapest, Futó u. 47.sz.) megbízásából a Reezol Kft. (székhely: 1125
Budapest, Galgóczy u. 25.sz.) képviseletében eljáró Béki Zoltán által benyújtott „Budapest
VIII. Szigony utca közvilágítás átépítés I. ütem” R22-08 tervszámú Kiviteli Tervéhez.

•

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

a tulajdonosi hozzájárulás a Budapest Vili, kerület Szigony utca (36180, 36199, 36137
hrsz.) és a két kereszteződésben az Apáthy István utca (36182 hrsz.) továbbá a Tömő
utca (36162/2 hrsz.) munkálatokkal érintett területére terjed ki,

•

az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell
előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon,

Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni
munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet
figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott
munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosság
mentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.
A munkálatokra vonatkozó különleges műszaki előírások:

Az indító- és fogadógödör oldalát dúcolattal kell megtámasztani legalább az útburkolat felöli
oldalon. Az út pályaszerkezetének aláüregelődését meg kell akadályozni. Be kell tartani a
szakági előírásokat, amelyek alapján a munkának meg kell felelnie a kivitelezhetőség, az
üzemeltetés és használat szempontjából a munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség- és
környezetvédelmi előírásoknak.
A helyreállítások során az út- és járdaburkolatok szintjét úgy kell kialakítani, hogy a
burkolaton csapadékvíz ne álljon meg.
A bontással érintett aszfalt járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:
3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt a járda teljes szélességében
15 cm vtg. C10-32/FN útalap
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem
helyettesíthető)
A betonkő burkolatú járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell megépíteni a terveknek
megfelelően:
6 cm vtg. betonkő burkolat
3 cm vtg. ágyazóhomok
15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
20 cm vtg. homokos kavics fagyvédő réteg

Az aszfalt burkolatú útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:
5 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg
7 cm AC-22 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg
20 cm vtg. C10-32/FN útalap
- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem
helyettesíthető)

A betonkő burkolatú útpálya burkolatot és a kapubehajtók burkolatát az alábbi rétegrenddel
kell megépíteni a terveknek megfelelően:
12 cm vtg. betonkő burkolat
3 cm vtg. ágyazóhomok

19

20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
20 cm vtg. homokos kavics fagyvédő réteg

-

Az aszfalt burkolatú útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:
5 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg
7 cm AC-22 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg
20 cm vtg. C10-32/FN útalap
- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem
helyettesíthető)
A bontással esetlegesen érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell
helyreállítani. Az útszegélyt beton alap gerendával kell megtámasztani mindkét oldalról.
A helyreállítás során az e-UT_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és
minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.
A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni

A munkavégzés idejére a munkagödröt biztonsági védőkorláttal körbe kell keríteni, éjszakára
ki kell világítani!
Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős:
Határidő:

polgármester
2022. szeptember 5.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

Napirend 1.11. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a
Budapest, VIII. kerület Vajda Péter u. 10/A sz. alatti ingatlanhoz gáz elosztó vezeték
létesítéséhez
Előterjesztő: dr. Léimért Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 251/2022. (VIII. 31.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület,
Vajda Péter utca 10/A sz. alatti ingatlanhoz gáz elosztó vezeték létesítéséhez
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja
a Helyszín Építőipari Kft. (1081 Budapest, Légszesz utca 4. 1/1.) kérelmére a Budapest Vili,
kerület, Vajda Péter utca 10/A sz. (38599/3 hrsz.) alatti ingatlanhoz gáz elosztó vezeték
létesítéséhez.

•

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

•

a tulajdonosi hozzájárulás a Vajda Péter utca (38591 hrsz.) munkálatokkal érintett
területére terjed ki,

•

az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell
előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon.
Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni
munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet
figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott
munkagödör,
vagy
munkaárok baleseti
veszélyforrást
nem
okozhat,
síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

A gáz elosztóvezeték építésére vonatkozó különleges műszaki előírások:

A munkavégzést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges
visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A
földmű előírt tömörsége a védőrétegen Trg>96% és teherbírása E2>68 MN/m2 A mért
értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.
A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti
rétegenként 20-20 cm átlapolással:
- 4 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg
- 7 cm AC-16 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)
A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt a járda teljes szélességében
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem helyettesíthető)
A bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az
útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról.

A munkavégzés idejére a munkagödröt biztonsági védőkorláttal körbe kell keríteni, éjszakára
ki kell világítani. A vezeték az utcai meglévő gerincvezeték felé lejt. (2 %o). A gázvezetéket
az árok visszatöltése előtt kell nyílt árokban géodéziailag beméretni, a vezeték fölé
nyomvonaljelző szalagot, a szerelvényhez pedig jelző táblát kell elhelyezni. A gázvezeték
üzembe helyezésének feltétele a sikeres nyomáspróba, és a műszaki felülvizsgálati
jegyzőkönyv.
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A helyreállítás során az e-UT_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és
minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani. A helyreállítási
kötelezettség a munkavégzéssel érintett közterületi szakasz zöldterületeire, növényzetére is
vonatkozik, beleértve a felvonulási területet is. A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a
közútkezelőt meg kell hívni.

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

Felelős:
Határidő:

polgármester
2022. szeptember 5.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

Napirend 1.12. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a
Budapest, VIII. kerület Krúdy Gyula u. (Mária u. - Rökk Szilárd u. között) vízvezeték
rekons tr ukciój ához
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

Az előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

Napirend 1.13. pontja: Javaslat közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest, VIII.
kerület József u. 19-23. szám alatt épülő társasház építési engedélyezéséhez
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia ~ Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 252/2022. (VIII. 31.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a bizottsági ülésen a Civilek a József utcáért
csoport képviseletében vendégként megjelenő Bíró Gyöngyinek hozzászólási lehetőséget
biztosít.

A Bizottság létszáma - Vörös Tamás érkezésével - 7 főre változott.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 253/2022. (VIII. 31.) számú határozata
(0 igen, 7 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
Közútkezelői hozzájárulás elutasításáról a Budapest VIII. kerület, József u. 19-23. sz.
alatt épülő társasház építési engedélyezéséhez
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy nem fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy közútkezelői hozzájárulását adja a BoBak-Terv
Bt. (székhely: 2315 Szigethalom, Déryné utca 22.) nevében eljáró Boda Gábor kérelmére a
Budapest, VIII. kerület, József u. 19-23. sz. (35206 hrsz.) alatti ingatlanon tervezett épület
magasépítési engedélyezési tervéhez.
A tervdokumentáció alapján a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A. § (1)
bekezdés b) pontja alapján az építéshez közútkezelőként hozzájárul.
• jelen közútkezelői hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
A József utcai oldalon a közterületi zöldsávban található, a rendeletben védettnek nyilvánított
fákat az építés a terv szerint nem érinti. Az építés során a gyökérzet és lombozat metszése
esetén, a fák megmaradása érdekében a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
szakembereivel egyeztetni kell.
A magasépítési engedélyhez megadott hozzájárulás a kapubehajtó létesítésére és a járda
felújítására nem vonatkozik, ezekhez az alábbi előírások szerinti tervdokumentáció benyújtása
szükséges:

Az ingatlan kapubehajtójának kialakításához kérelmet kell benyújtani a közútkezelőhöz,
melynek melléklete az érintett közmű tulajdonosok hozzá.]árulása és a forgalomtechnikai
kezelő hozzájárulása is. A munkavégzés ideiglenes forgalomkorlátozásának kialakítását a
forgalomtechnikai kezelő Budapest Közút Zrt.-nek szintén jóvá kell hagynia a kialakítás
bevezetése előtt.
A garázsba történő behajtás forgalomirányítását úgy kell megoldani, hogy a várakozó
jármüvek az utca forgalmát nem akadályozhatják. A várakozó járművek felállását kérjük
helyszínrajzon bemutatni.
A Német és a József utcai járda jelenleg öntött aszfalt burkolatú, ezért az átépítés után is ezzel
megegyezően kell helyreállítani.

• A járda burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:
- 4 cm vtg. MA-11 érdesített öntöttaszfalt a járda teljes szélességében
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (Trg 96%)
• A kapubehajtót az alábbi rétegrenddel kell megépíteni:
- 4 cm vtg. MA-11 érdesített öntöttaszfalt
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96'% (más anyaggal nem helyettesíthető)
A járda- és kapubehajtó építés során az alépítményi földmű előírt tömörsége a védőrétegen
Trg>96°/o és teherbírása E2>68 MN/m2. A helyreállítás során az e-UT_06.03.21 Út
pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és minőségi követelmények útügyi műszaki
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előírásban foglaltakat kell betartani. A kapubehajtó építés helyszínrajzán kérjük jelölni a
zöldfelületet, valamint a megmaradó és a kivágásra tervezett fákat.
A bontással esetlegesen érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell
helyreállítani. Az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról és a
szegély melletti sávban az útpályát is helyre kell állítani. Az elbontott burkolat éleit egyenesre
kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő aszfalt burkolatot az új aszfalt
burkolathoz csatlakoztatni úgy, hogy az épített aszfalt rétegek lépcsőzetesen, min. 20-20 cm
átlapolással csatlakozzanak a meglévő aszfalt rétegekhez.

A munkavégzés idejére a munkagödröt biztonsági védőkorláttal körbe kell keríteni, éjszakára
ki kell világítani!

Jelen hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan
betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2022. augusztus 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

Budapest, 2022. szeptember 01.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós s.k.
Városüzemeltetési Bizottság
elnök

Könczöl Dávid s.k.
Városüzemeltetési Bizottság
alelnök

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

dr. Bojsza Krisztina
Jogi és Szervezési Ügyosztály
ügyosztályvezető
A jegyzőkönyvi kivonatot készítette:

’oda Krisztina
Jogi és Szervezési Ügyosztály
Szervezési Iroda ügyintézője
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