Előterjesztés
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester
A képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2020. április 08.

sz. napirend

Tárgy: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Bókay János utcát érintő IVI3 metróvonali csapadékvíz csatorna bekötés átépítéséhez
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség
szükséges.
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BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET
JEGYZŐ
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi

-

Kulturális, Civil, Oktatási, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi

-

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi

-

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi

X

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi

-

Határozati javaslat:
A Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.
Tisztelt Képviselő-testület!
I.
Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
A BKV Zrt. megbízása alapján a FŐ MTERV Mérnöki Tervező Zrt. (cégjegyzékszám: 01 10
045561; székhely: 1024 Budapest II. Lövőház u. 37.) elkészítette a Budapest M3 metróvonal rekonstrukciójának a Budapest VIII. kerület közterületeit érintő kivitelezési terveit, a benyújtott dokumentáció alapján a Városgazdálkodási es Pénzügyi Bizottság a 19/2017. (1.23.) sz. határozatában
tulajdonosi hozzájárulását — 5 éves érvényességgel — már megadta.
A hozzájárulás vonatkozik a Bókay Janos utcára is, de abban csak a tervezett felvonulási terület
megközelítésére irányuló rámpaépítési munkák szerepelnek.
A kivitelezés megkezdése előtt az FCSM Zrt. és a kivitelező részvételével bejárás történt tárgyi
területeken, amely során kiderült, hogy a Klinikák metróállomásnál, az Üllői út 72-74. számú ház
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előtti csatorna alma nem az Üllői úti csatornára köt ki, ahogy azt korábban feltételezték, hanem a
Bókay Janos utca 54. szám alatt lévő Gyermekgyógyászati Klinika kertjén keresztül a Bókay Janos
utcai csatornára köt ki.
A FÖMTERV Zrt. elkészítette a módosult csatorna bekötés kiviteli tervét, mely alapján a közterületi kivitelezéshez kérik a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi hozzájárulását (1. számú melléklet).
A tervek szerint a Gyermekgyógyászati Klinika kertjében elhelyezkedő (és átépítésre kerülő) energiatörő aknától a meglévő nyomvonalon történik a csatornabekötés átépítése. Az aknától a csatornabekötést DN300 PVC-U vezetékből tervezik átépíteni, melynek befogadója a Bókay János utcai
meglévő 65/90 SZ1/tf csatorna. A tervezett bekötést az FCSM Zrt. előírásai szerint alakítják ki. A
nyílt árkos kivitelezés az aszfalt burkolatú járdát, a nagykockakő burkolatú parkolósávot, valamint
az aszfalt burkolatú úttestet érinti.
A munkálatokkal érintett Budapest VIII. kerület Bókay Janos utca (hrsz.: 36210) az Önkormányzat
tulajdonában áll, így a közterületi munkák elvégzéséhez szükséges az Önkormányzat hozzájárulása.
A Bókay Janos utca 2018-ban felújításra került, így a helyreállításra vonatkozó előírások ennek
Figyelembe vételével kerülnek előírásra, vagyis nem csak a bontás sávjában, hanem az Üllői úti ingatlan határtól a munkaterületig egybefüggően kerül előírásra a helyreállítási kötelezettség.
II.
A beterjesztés indoka
Az előterjesztés tárgyában a Képviselő-testület döntése szükséges.
A döntés célja, pénzügyi hatása
III.
Az engedélyezéshez, illetve a közterületi munkák elvégzéséhez 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.
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Mellékletek:
1.sz. kérelem
2. sz. helyszínrajz
3. sz. polgármesteri határozat javaslat
Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2020.
(IV. 08.) számú határozata
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
tulajdonosi hozzájárulását adja a FÖMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (cégjegyzékszám: 01 10
045561; székhely: 1024 Budapest II. Lövőház u. 37.) által benyújtott — Budapest VIII. kerület
Bókay János utca (hisz.: 36210) közterületet érintő csatorna bekötés terv (Rsz:
CO5B_KIV_14KLI_CSA_ 02_R100) 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 Budapest VIII. kerület Bókay János utca (hrsz.: 36210) 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 (az Üllői úti ingatlan határtól a
munkaterületet lefedően egységes rétegben)
7 cm vtg. AC-11 hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
20 cm vtg. C8/1 0-32/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)

•

a bontással érintett parkolósáv burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani,
szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
nagykockakő burkolat
ágyazó zúzalék
20 cm C8/10-32/F stabilizált útalap
20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem helyettesíthető)
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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.

Felelős:
Határidő:

polgármester
2020. április 09.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
Budapest, 2020. április 08.

,
Pikó András
polgármester

Törv yességi ellenőrzés:

Czukkemé dr. Pintér Erzsébet
jegyző
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1. számú melléklet

Címzett:
SZJOENOEX Endre

Mellékletek
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Tisztelt Szabo Endre Úr!
Társaságunk a BKV Zn. megbízására készítette el a Budapesti M3 metróvonal Klinikák —
Deák ter állomások rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli terveket.
A kivitelezés megkezdése előtt FCSM zrt. és lcivitelezö részvételével bejárás történt tárgyi
területeken, amely során kiderült, hogy a Klinikák áLlomásnál, az Üllői út 72-74. számú ház
előtti csatorna akna nem az Üllői úti csatornára köt ki, ahogy azt korábban feltételeztük, hanem az Üllői tit 72.-74. sz. alatt lévő gyermekkórházkertjén keresztül a p_.(.5 key utcai csatornára.
Ezért a Bókay Janos utcára (36210 hrsz.) is kérjük, hogy a csatolt fedvény helyszínrajz és
műszaki leírás alapján a Józsefváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületen történő
létesítmények en itéséhezebontásához a területrevonatkozó tulajdonosi as közútkezelői hozzájárulást a Beruházó részére legyenek szívesek kiadni és címünkre (FÖMTERV Zrt, 1024 Budapest 46.0114 utca 37. 1276 Budapest 13f 1104.) további ügyintézésre megküldeni.
Közreműködésüket továbbra is köszönjük!
Üdvözlettel:
Kenéz Péterié (Anna)
21a., épitömérnök
kppiiiitF,,s,ge'si iroda
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2. számú melléklet
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BUDAPEST FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
PIKÓ ANDRÁS
GÄRMEST

PO t

3. melléklet
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII törvény 3. § (1) es (3) bekezdése értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. § értelmében az élet- es vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést
okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
es életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről es 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.....) számú határozatot hozom:
Pikó András polgármester úgy döntök, hogy tulajdonosi hozzájárulást adok a FÖMTERV
Mérnöki Tervező Zrt. (cégjegyzékszám• 01 10 045561; székhely: 1024 Budapest II.
Lövőház u. 37.) által benyújtott, Budapest VIII. kerület Bókay Janos utca területét érintő
csatorna bekötés terv (Rsz: CO5B_KIV_14KLI_CSA_02_R100) 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 Budapest VIII. kerület Bókay János utca (hrsz: 36210)
munkálatokkal érintett területére terjed ki,
c) a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KIIVM 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:

I 082 Budapest, Baross u 63-67. • Telefon: 06 1 459 21 00 • E-mail: polgarmester©jozsefvaros. hu • www.jozsefvaros. hu
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BUDAPEST FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
PIKÓ ANDRÁS
PCnGÁRMESTER

•

a bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani,
szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
4 cm vtg. AC-11 hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (az Üllői úti ingatlan határtól a munkaterületet lefedően egységes rétegben)
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)

•

a bontással érintett parkolósáv burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
nagykockakő burkolat
- ágyazó zúzalék
20 cm C8/10-32/F stabilizált útalap
- 20 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,
O

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
2020. április 09.
Határidő:
Budapest, 2020. április 08.

Pikó András
polgármester
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