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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képvisető.testiilet e szźlmáľ a

Előteľjesztő : Pintéľ Attila képviselő

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 2011 . december 1 5. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat kettős kereszt elhelyezésére a Kálvaľia téren

A napirendet lyíWzźrt ülésen kelt taľgyalni, a dĺintés elfogadásához egyszeľtĺ/minősített
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi

Határ o zati jav as|at a bizottság szźlmár a:

A Yárosgazdálkodási és Pénztigyi BizoÍtsáý HumánszolgźL|tatéLsi Bizottság javasolja a Képviselő-

testtiletnek az e|őteriesztés megtáľgy a|äsźú.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jobbik Magyaroľszágért Mozgalom Józsefuarosi Alapszervezete az ađvent ídőszaka alatt,

szeľetné a kereszténység szimbólumát, egy kettős keresztet felállítani a Kálvaľia téľ, Baľoss

utca Illés utca źftaí kđzrefogott zöldteľiileten (Flrsz.: 35922). A kettős kereszt végleges

jelleggel kęľĹilne elhelyezésre.
A kéiesxet Galfi Szabolcs asztalos mesteľ készíti keményfából Sárkrĺny Ferenc okl.

építőméľnök, statikus teruezo statikai tervei a|apján.

A 2O*2O cm keresztmetszehi keményfa gerenda anyagból készült kettős kereszt beton

alaptömbbe keriil befogásľa acéI rogzíto szerkezet segítségével, ta|apzatánál biztosítva helyet

egy emléktáblának.
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A kérelemben megjelölt terület az onkoľmźnyzat fulajđonában van. A kettős kereszt
feIá||ításához az onkormányzat tulajdonosi hozzźtjéru|ása, valamint köZteľiilet-foglalási
engedélye szfüséges.
A lőzsefvárosi Önkormányzat tulajđonában lévő közterületek hasmá|atźrő| és használatának rendjéről
sző|ő a24/2009. (V. 21.) önkormányzati rendelet 4.$ (3) bekezdése aza|ábbiakattaĺta|mazza:

,, (3) A közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel, meghatározott
i dő t ąr t amr a, v a g/ m e ghat ár o z o t t fe lt é t e l b e kov e t ke zt é i g adhat ó.
A meghatározott időtartam maximum 3 évig terjedhet, 3 év feletti időtartąm esetében a
Bizotts ág j avaslata alapj án a Képvis elő-testület dönt.',

A vPB a20||. november 30-án megtaľtott ülésén 2012.januáÍ 6, napjáig mĺír engedélyt adott
a kettős kereszt fe|á||ításara. TekintetteI ana, hogy a kettős keresztet végleges jelleggel
s zeľetnénk elhelyezni, kezdemény ezem a ho zzáj aru|ás me gho s sz abbítźsát.
Javaslom, hogy a Képviselő-testiilet a kettős keľeszt elhelyezéséhez 99 évre biztosítson
k<jĺerulęt-használatot.

Ugyanezen rendęlęt 8.$ (1) a.) pontja szerint nem kell köZteľĹilet használati dijatťĺzetni:
,,ą) a szobrok, emlélcrníĺvek, díszkutak, sztjkőkutak, vízmedencék és más kaztárgyak
elheĺyezéséért; ,,

Kéręmazalábbihatźrozatí javaslatelfogadását.

H,łrÁnoz,łTI JAvAsLAT

A Képviselő.testůilet úgy dłint' hogy közterůĺlet.foglz|ási hozzájáľulást ad a Jobbik
Magyaľországért Mozgalom Jĺízsefváľosi Alapszervezete ľészéľe a Kálváľia tér, Baľoss
utca lllés utca által közľefogott ztildteľületen (Hľsz.z 35922) kettős keľeszt felrá|lításához
20|1. december 1. napjától 99 évľe 2110. novembeľ 30. napjáig. A ktizteľület-használati
hozzájárulás a ktĺzteľület esetleges jtivőbeni átépítése' felújítása esetén kártalanítás
nélkůil korlátozhatő vagy visszavonható. A ktizteľiilet használlatátért a Józsefuárosĺ
Onkoľmányzat tulajdonában lévő kiizteľületek hasznáiatárő| és használatának
ľendjéľől szőlő 2412009. (v. 2|.) sz. önkoľmányzati rendelet 8.$ (1) bekezdés a.) pontja
alapján nem kell díjat fizetni.

Felelős: Polgáľmesteľ
Hataridő: 20II. decembeľ 15.

A végľehaj tását v é,gzo szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Budapest, 2011. december 5.

képviselő
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Tisztelt Gaz&ĺlkoúĺsĺ Ügy

A Jobbik Józsefvárosi Alapszsrvezetéĺrek nevében fordulok onotüoz.

Szeľvęzetiink 2011. đecemberében az advent idószaka ďatt' szerefue egy kettős keresztet

állítani' amely a kereszténység szinbóluma. A keľesá fďáIlíüásának pontos ídeje még nen
tisztázotĘ de minđenképp decenrber eĺső hętének végéig meg töľténik. A keresztet Galfi
Szabolcs asáalos mester késdti.

A kereszŕ anyaga keményfa. A kivitetezes folyamatban vm.

A statikai teĺrĺeket Srĺrkĺíny Ferenc okl. épÍtómémök, statikus tęrvezö (tel.: 06303 t05422)'

szakértő készítette el.

A felállítĺĺs helyszíne: Mtr' kertilet Kiĺlvária tér' a Baross és az lllés utca saĺkĺán lévő zöld
tęľtilet.

A körŕertilet helyrajzi száma: 359f2

A tervezett helyszín fotóit Google-térképen megielolt helyszínképét mellékelem.

Kérném kedvezö elbíráIĺĺsukat és engedélyĺiket a kettóskeľeszt felrĺllíŁásához.

Eléľhetöségeim:

Tel.

Email : laszlo.T I @citomail.hu

mecofos@pail.com

Łoąą.

f,t,á,ve:
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Buđapest' il.
Batogh Áaĺm'u. 11.
tüfő

Budapest, }ot.l. oktĺíbeľ hó
A 

'lt 
,- trl ,^ n.2hp lolĺl . |o.L<.

I

n,i ĺ
ÍłTvÚvL !,

STATII(AI SZAI(YELENf,EITY

a BudapesĹ YIII. keľ. Kńtvárĺa téľen
felállítĺńsľa keľülő kettős lĺeľeszt

építésĺ munkáĺhoz
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a Budapest' Mtr. ker. Kálváľia téren
felállítĺásľa kertilö kettös kereszt

építési

1.' Az építési munkák á|talános leíľása

A táľgyt helyszínen egy faanyasűkettős kereszt elhelyezése történik.

A kettős keĺesztf0 x20cm keľeszfuretszetii keményfa geľenda anyagból készul. A
kereszt két vízszintes száÍaragasztott csapolással és M 10 sii'llyesztett fejii csavaľos
kotéssel kapcsolódik a ftiggöleges száľhoz.

A kettős kereszt beton alaptömbbe kertil befogĺĺsra aúl rögattl sr-erkerst
segítségével.

A kettös keľeszt ahaporÁsát és ďsó fogadó elemét rigy ďakítottuk ki, hogy a fu
anyagban a csapađékvíz es a téli hó borítás lehetőleg ne okozzon semmilyen
károsođást .i

A kettős keľeszt tatapzatÁnál bíztosítottuk egy emléktáb|a e|he|yezssnek lehetöségét
is.

Az a|aporÁs és az alsó fogadó elem rigy keťtiůt kiďakításra' hogy a kettős keľeszt
vvszlntes váľatlan eróhatásra is ďlékony maľadjon.

A szakvélemény metlékletében ezéľt statikai ellenörzö srÁmitást is végezttink a
kiborulás elleni biztonság kimutatásáĺa. A számításban 1 đb. 1,50 m magasságban

ható 100 kg méretü vírezintes terhelést vetttink figyelembe.

2., Az építési mun|ĺák ľészleÍes leíľása

A kettős kereszt a|aporźlsa acél fogadó elemének kialakítasa és a szerkezet helyszíni
elhelyezése az a|źbbi munkanemek szeľint tĺirténik:

-- Munkagĺidör kiemelése a beton alaptömb ĺésrśre.

-.- A beton ďapba kerĺilö acęlszeĺkernťu fogadó elem legyártása 4 x 2|J65 bekötő

kereszthľtó elemekből és lr3 mm vastag f0,2 xfap, cm be|méľetíĺ, acéllemezból
hajlított fogadó huvely elemből, mťĺhelyben előľe összehegesztve.
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-- A munkagĺiđĺiľ afian 5 cm vastag aĺjratbetonterítése.

-. Azacél fogađó elem elhelyeze3e azalaptbmb zsaluzataban betonozás előtt.

* Monolit bcton tömbďap elkészítése 90x90 om ďoptoťtilottel, 80 cm magasságban,
l0 cm.ľe a ťrtd felszín ďá stiülyesztve, a terepszínt feletti utólagos fejbeton
kittiskézésének elhelyezése utáľt.

_ Azelóre elkészített trmörfa kettős kereszt óvatos becsúsztaÉsa azasé| htivelybe'
híg bitumen emulzióba ágyaała.

_ A kettös kereszt csavaros ftigaitése a fémlemez hiivelyhez.

-- Az utólagos fejbeton vasalatáĺrak megszerelése.

_ Azutólagos fejbeton etkészítése a fém hĺively kÖrtilbetonozásával és a feľde sílnl
emléktábla rögzltö feliiůettel kialakítvą slk z'sahszat koztitt betonozva.

Itt hívjuk fel a figyelmet aĺrą hogy a fémhtively korulbetonozásfuiál a kettős keľeszt
hátsó röýtó csararját szabadon kell hagyni a későbbi esetleges fetújítások miatti
bonthatóság érdekében.

-. Tereprendezés, füvesítés a kettös kereszt köľtil megbontott és helyreállítoff frld
terÍi'leten.

-. A kettós kereszt faanyaganak védőkezn|ése, időjarasálló bevonatának felhordása.

A kettős kereszt kiďakítĺása és ďapozása a mellékelt s . 1 jelű általanos terv és az
S-2 jeliĺ részletterv szerint készul.

3.. Átta|ános szempontok

A fentiekben ĺész]etez.ett munkák maradéktalan elvégzese esetén a kettös kereszt

hosszú élettarhmú allékonysaga biztosított

Az építési munkák iđeje alatt is a kettós kereszt fol5łamatos állékonysĺĘát biztosítani
kell.
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Anyagmínőség:

mon. betonďap :

betonacél :

acé|szskezst :

hegesztés :

Mellékleť

statikái számítás
s - 1 Kettös keresztteľve, a|apozésa
s -2 Alapozási részlettew

A kettös keľeszt a|apozźsa és ftigatése csak a mellékelt s.1, 2 je|ű tervek srsĺt
trŕénhet.

A kivitelezés csak fokozott helyszíni müvezetéssel történhet. Amennýben a
helyszíní adottsagok a teľvtöl eltérést mutafuď<, úgy helyszíni művezetés keretében
adjuk meg az estelegesen sztikségessé való módosítasokat.

A statikus teľvtől eltérni csak az építési naplóban rögzített statilas tervezői
bejeg5rzés alapjátt lehď.

A tervtől eltérő kivitelezéscľt atewer.ő semmilyen feletősséget nem vállal. A tervtőt
eltérö kívitelezésMl és atewezó engedélye nélktilí módosításbő| számrfiző bármifele
ldrért, bďesetéľt és hibáéľt a felelössę a kivitelezörą illetve a terĺłnódosítást
e|ľendelőre hárul.

A vonatkozó biztonságtechnikai, baleset. és munkavďelmi rendszabalyokat
valanlnt az érvényben lévő MSZ és MI utasításait minden munkďolyamatnálbe kell
tartani.

A munka megkezdése elött a dolgozokat biztonságÍschnikai, bďesetvédetmi és
munkavédelni oktatásban kell ľészesíteni.

Budapest 201- 1. október hó

okl. építömémök
süatikus verntő teľvező

építésilgyi szakértő
T - T - 01- 5155; T: SZ - 01- 5155

Ílg1nerntö
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