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Gazdálkodási Ügyosztály

ELOTERJESZTES
A Vaľosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. augusztus 28-i ülésére

Tárgy:Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIil. kerĺilet CorvÍn projekt IV. üteméhez kapcso-
ló d ó ktizvilá gítási háiőzat ľen dezési munkákhoz

Előterj esztő : dr . }Jencz Adrienn ĺjgy o sztá|yv ezeto
Készítette: Szabó Endľe
A napirendet nyilvános ülésen kell targyalni.
A dcjnté s elfo gadás ah o z ę gy szetu szav azattöbb sé g szfü s é ge s
Melléklet:
1. Kéľelem
2. Rajzok (3 lap)

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tarta|mánzk ľészletes ismeľtetése

A GTF Elektromos Tervęzo Fővállalkozó Kft. _ az ELMŰ HáIőzati Kft. megbízása a|apjźn -
kéľelmet nýjtott be a Budapest VIII. keľület Corvin Sétany Program IV. ütemében létesülő 125-ös
tömb beépítése kapcsán sziikségessé váló kozviltęításihá|őzat ľendezési (létesítési és bontási) mun-
ká|atol<hoz szükséges tulajdonosi hozzájźru|ásmegszerzése érdekében (1. számímelléklet).

A Bókay János utca és a Szigony utca źúépítése kapcsán az ott ta|á|hatő kozvi|ágitźlsi beľendezések
bontásra keriilnek, majd helyettiik új kozvíIágitásiháLőzatot létesítenek.

Aközvilágításihá|őzatokľendezésénekf íĺbbf azisai

o Bontás a Bókay Jĺĺnos utcában (5 helyen) és a Szigony utcában (2 helyen), aho| az éttfeszíté-
seket és oszlopokat a vezetékekkel, lámpatestekkel és fényforľásokkal egyutt megsziintetik (2.
számű melléklet)

o Létęsítés a Bókay Jĺínos utcában: atervezetÍközvilágítási kábel a Tömő utcai saľoknál telepí-
tésľe keľiilő Budapesti Dísz-és KozvĹIágitási Kft. (továbbiakban BDK) elosztó szekľényéből
indul, melynek megtáplása a mellé keľĹilő ELMU elosztó szekľényből töľténik. AtervezeÍt 12
db oszlop telepítése és fĺildkábel kiépítése a Bókay utcapárat|arl oldali járdaszakaszon ttiľté-
nik. Az oszlopokľa kęriilő lámpatesteket 70W-os fémhalogén fenyfoľľással szerelik (2. számil
melléklet).

o Létesítés a Szigony utcában: atęwezettkozvi|ágítási ftjldkábel a Tĺjmő utcai saroknál meglé-
vő BDK elosztó szekĺényből indul, keresztezve a Szigony utcát a jardában t<jrténő vezetéssęl
töľténik a7 db oszlop megláplźiása. Az oszlopokĺa keľĺilő lámpatesteket 70W-os fémhalogén
fényforrással szerelik (2. számű mel l éklet).

A kábelfektetéssęl éľintett teľĹilet aszfalt buľkolatú jańa és úttest. Tekintettel a terĹilet sűnĺ közmiĺhá-
|őzatára, kézi ftjldmunkával tervezik a kábelfektetést, a kĺjzművek szakfeltigyeletének biztosítása
mellett.

212..'..s2. napirend



A kérelemben és a dokumentációban tész|ętezett Bókay János utca (hĺsz:3 62|I), Szigony utca (hľsz:
36|37), a Tömő utca (hľsz: 3616212) út- és jźrdaszakasza a Jőzsefuárosi onkormányzat tulajdonában
áII, így az eĺgedéIyezéshez szĹĺkséges a tulajdonos onkoľmanyzathozzájárulása. AkozviĘágítási há-
|őzatrenđezésbęn a Szigony utca 31. szźmlalatti (hĺsz: 36217) és a Szigony utca 33. száma|atti (hĺsz:
36216) önkoľmányzati fulajdonú ingatlanok is érintettek (leendő játda rész kapcsrín), melyek az épu-
letek bontása után kĺizterületté keľĹilnek kiszabályo zásta.

il. A bctcľjcsztós indoka

Az e|őteqesztés tátgyában a d<jntés meg}lozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

ilL A diintés célja' pénzügyi hatása

A kivitelezések közteľületi megindítástůloz snjkséges a fulajdonos onkormanyzat fulajdonosi
hozzáljárulása.

A tul aj dono s i dönté snek onkorm áĺy zatur,lkat érintő p énzugyí hatása ninc s.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

A Bizottság hatáskĺire a Budapest Józsefuárosi onkormźnyzat vagyonaľól és a vagyon felętti
tulajdonosi jogok gyakorlásaról szóló 6612012. (KII.13.) önkormrínyzatí reĺdelet 17. $ (1) bekezdés
e) pontján, valamint a Budapest Fővaĺos VIII. kerület Jőzsefvárosi onkormányzat Képviselő-teshilet
és Szervei Szervezeti és MfüĺjdésiSzabźtIyzatarőI szőLő 3612014. (XI.06.) önkormanyzatircnđe|et7.
számű mellékletének 1 .4. 5. pontj rán alapul.

Fentiek alapjtn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosihozzájćrulásra vonatkozó döntését
meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Y źnosgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dĺint, hogy

1. tulajdonosi hozzájtrulźlsát adja _ azELMIJ Hźiőzati Kft. megbízása a\apjźn_ a GTF Elekt-
romos Tervező Fővállalkoző Kft, á|ta| tervezett, Budapest VIII. keľÍilet Corvin Sétány Pľogram IV.
üteméhez kapcsolódó, a Bókay Jĺínos utca (hrsz:362|I), a Szigony utca (hľśz: 36137) Tĺimő utca
(hľsz: 3616212) út- és jźttdaszakaszát érintó kozvilágítási háIőzat ľendezési (létesítési és bontási)
munkiĺkhoz, az a|źlbbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajđonosi hozzájtrulźls a beľuhazót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez sztiksé-
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyekbeszerzése alól,

b. abenlházőnak (építtetőnek) akoztÍkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájá-
rulást a vonatkozó rendelet (|9ll994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csa-
tolásával a Budapest Fővaľos VIII. keriilet Polgáľmesteri Hivatal Hatósági ,Ügyosńá|y

Építéstigyi Iľodájátót előzetesen meg kell kéľni, és az abban foglaltakat maradéktalanul
be kell tartani,

c. felhagyott, bontott kábel a ftjldben nem maľadhat,

d. kötęlezi a kivitelezőt az ériĺtett út- és jtłrđaszakasz bontási helyek _ aszfalt burkolat
a|atti _ rétegrendjének megfelelő minőségben tĺiľténő helyreállítźsára, melyľe a beruhá-
zó és kivite|ező kozosen 5 év garanciát vállal.'Az ideiglenesen kiépített aszfalt burkola-
tok biĺonságos kozlekedésre alkalmas állapotát a Beruhźľ;ő á|tal tervezett végleges
he|yteá|Iításig fenn kell tartani )



e. aZ engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a kózteľĹilet tulajdonosát
írásban éľtesíteni

f. jelen tulajdonosi hozzájaruIás csakazeĺgedé|yező szervek' szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtástxal, a döntés ĺapjátőI számított 1 évig éľvényes.

Felelős: polgĺĺľmester
Hatźriďo: 20|5. augusztus 28.

2. közviIágítási háIőzat ľendezési (létesítési és bontási) munkával kapcsolatban a fulajdonosi
hozzź$źtru|źts a Szigony utca 31. szźm alatti (hĺsz:36217) és a Szigony utca 33. szám alatti (hľsz:
362|6) önkoľmányzati tulajdonú ingatlanok érintett - leendő jarda _ tészeire is kiterjed, ame|yek az
épületek bontása után kĺjĺeľiiletté keľiilnek kiszabál y ozásta.

Felelős: polgármester
Hatźľľldó: 2015. augusztus 28.

A döntés végrehajtás át v égzo szerv ezęti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjára
nem indokolt hiľdętőtáblan honlapon

Budapest, 2015. augusztus 1 7.
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Táľgy: Tulajdonosi hozzájárulás kéĺése i ł ' :Śł ľ-i:-ł-{.:i

MBnka címe: Budapest VIII. Corvin 1ä. P.ĺojekt - Bókay és Szigony utca kozvilágítási

hźÄózat rendezése

Munkaszám: 215035

Az ELMÚ HáIózati Kft (1132 Budapest, vźf]i{lt.]2. -74), mint engedélyes megbízásábół a
létesíimény tervezőjeként, a tárg1'ban megielölt lótesítményekre tulajdonosi hozzájárulásukat kérjiik'

Kérjĺik közmitveket, kezelóket, hogy- nyilatkoz,atukat kézhezv'ételétól számítoit 1 5 napon belul' íľasban
szíveskedjeneL fenti címre megküldeni.

.A kiizcéh! vezetćklétesítésse} éľinteťt hgatlanok: 36216; 362|7;362|8ĺ2; 36137 és a 36211 helyľajzi
számú ingatlanok

Szíves közĺemúködésüket el{ĺľe is köszöąjtik.

Melléklet: l plđ műszaki dokumentáció + rajzok

Budapest, 2015. jútius 7'
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