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lágítás létesítéséhez

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn Gazdá|kodási ügyosztá|yvezető
Készítette: Szabó Endre ugyintéző
A napiľendet nyilvános ülésen kell taľgyalni.
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Melléklet:
l. Kérelem
2. Nyomvonalrajz

Tisztelt VáľosgazdáIkodási és Pénzůigyi Bizottság!

I. Tényál|ás és a diintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

A Futureal Development Holding Ingatlanforga|maző Kft. megbízźsa a|apjéna LAND-A Táj-
és Környezettervezési Múterem Kft. elkészitette a Budapest VIII. keľiilet, Corvin Sétany III.
ütem Leonardo da Vinci és Bókay Jĺínos utca közöttí szakasz Kĺimyezetrendezés _ Útepĺtes
szakhhatósági engedélyezési tervét. Ennek részét képezo közviLágítási engedélyezési tervek
elkészítésére a GTF Elektromos Tervęző Fővállalkoző Kft. kapott megbízást, akik a benýj-
tott tervekhez kérik az onkoľmĺínyzat tulajdonosi hozzájáru|ás megadását (1. számis,
melléklet).

A tervezési terĹilet a sétány III. szakasza, aLeonardo da Vinci utca és Bókay Jiínos utca kö-
zottí rész, ahol a kábel nyomvonal és a viIágítási oszlopok a komplex köľnyezetrendezés terv-
hez illeszkedően keľĺilnek elhelyezésre.
Atewezettkijzvilágítźlsi kábelek a Bókay János utca és Tömő utca sarkiín _ a Budapesti Dísz-
és Kĺjzvilágítási Kft. tita| _ telepítésľe keľĹilő BDK kcĺzvilágítási elosztószekľényből indulnak.
Két aľamköľ kerül kiépítésre, az 1. aramkör L01 _ L08: 240m, a2. árankor L09 _LI6:250m.
az a|ka|mazott kábel típusa és keresztmetszete NYCWY 4x10 mm2 (Cu).
A Coľvin sétĺíny III. teľület világítási osztźiyba sorolása és a világítástechnikai teľve a Buda-
pest Világítási Mesterterv alapjĺín készült, mely alapjan a BS4 világítási osńáIybasorolt.

A világítási osztźiyba soľolás alapján atéwl|ágitás kialakítását az alábbiak szeľint tervezik:

a sétányon a megvilágítás fenypontmagassága 4,0 m Hofeka Korinthos Maxi (festett oszlo-
pokkal, PC buľával, lapos oszlopcsúccsal) oszloplámpákkal, 36W Led fényforrással.

Az engedé|yezési terv a teľvfazisnak megfelelő részletességgel taľtalmazza a sétány III. üte-
mének kialakítását, melynek további műszaki részleteit a Szakłlatősági jőváhagyást követően
a kiviteli tervekben kerünek kidolsozásra.



A kérelembęn és a dokumentációban tész|etezetíCorvin sétany III. ütem Leonaľdo da Vinci
és Bókay János utca közöttí szakasza (hĺsz: 36240) és a Bókay János utca (hľsz: 362II) _ tLt-

és jĺĺrdaszakasza a Budapest Józsefurírosi onkormźnyzat tulajđonában á||, igy az engedélye-
zéshezsziikségesafu lajdonosÖnkormányzathozzájáĺu|ása.

il. A beterjesztés indoka

Az e|óterjesztés tźrgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

ilI. A dtintés célja, pénzügyi hatása

Az előterjesztés I. fejezetében leíľtak szeľint a kozví|ágítási tész az utépítési engedélyezési
terv része, az útépítési tęrv szakhatósági engedélyezési eljaľás megindításźlhoz pedig
sziik sé ge s a tul aj dono s onkoľmrĺnyzat tulaj dono sí hozzźtj źrulása.

A tulaj donosi döntésnek onkorm ányzatlnkat éľintő pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

A Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuaľosi onkormanyzat vagyonáról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6612012. (x[.13.) önkormányzati rendelet 17. $ (1)
bekezdés e) pontján, valamint a Buđapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuarosi Önkormányzat
Képviselő-testület és Szęrvęi Szewezeti és Működési Szabá|yzatárő| sző|ő 3612014. CXI.06.)
önkoľmanyzati rendelet 7. mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

Fentiek a|apjźn kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozó
döntését meghozni szíveskedj en.

Határozati javaslat

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy d<int, hogy fulajdonosi hozzájaru|ásat ađja a
Budapest VIII. keľület, Corvin Sétany III. ütem Leonardo da Vinci és Bókay János utca kö-
zotti szakasz (hrsz:36240) Környezetľenđezés _ utepĺtes szakhhatósági engedéIyezési tervé-
hez kapcsolódó, a GTF Elektromos TervezőFővźl|a|kozó Kft. éůtaIkészítettkozvilágítás léte-
sítés tervéhez az a|źlbbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. . jelen tulajdonosi hozzájáruIźls a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
sztikséges e gyéb szakhatósági és hatósági engedély ek bęszer zésę aló l'

b. a fulajdonosihozzájźtrulás kiterjed a csatlakozó Bókay János utca (hĺsz: 362II)
érintett teľületére is,

c. a szak.hatősági jóvahagyást kĺivetően készített kiviteli tervek a|apjźn, a közterĹi-
leti munkak megkezdése előtt, tulajdonosi és kĺjzútkeze|ői hozzájarulás beszer-
zése sztikséges'

d. jelen tulajdonosi hozzájźru|ás csak az engedé|yezó szewek, szakhatóságok elő-
írásainak maradéktalan betartásáva|, a döntés napjától szźlmított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. decembeľ 07.



A döntés vé grehaj tás źú. v égzó szeru ezeti e gysé g : Gazdálkodási Ügyo sztály

A lakosság széles kĺjrét érintő döntések esetén javaslata a kozzétételmódjĺáĺa
nem indokolt hirdetőtáblĺán honlapon

Budapest, f015. decembeľ 01.
,/
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dr. Hencz Adrienn
igyosztá|yvezeto
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Munka címe: Budapest VIĺI. Cowin Sétány III' Ütem - Közviiágítás létesítése

Munkaszám: fl5t96

Ezriton éĺesítjiik, hogy a Coľvin 4Iľodaház Kft. megbízásából a GTF Tervező és

Fővállalkozó Kft., mint a létesítnény teľvezője, a mellékelt rajzon szereplő Kiizvilágítás
tLźlózaĺ átďakításához Tulaidonosi Hozzájárulásukat kérjiik.

Kérjĺik kČlzľníĺveket, kezelőket, hogy nyilatkozafilkaÍ.kérheałételétől számított 15 napon
belül,,íĺásban szíveskedjenek fenti címĺe megkÍildeni.

A közcélú vezetéklétesítéssel érintett ingatlanok: 36211 és a 3624t helyľajzi számri
ĺngatlanok.

Szíves közremfüödéstiket előre is ktiszći4iiik!

MelléHet: 1 pld múszaki dokumenüíció + rajzok

Budapest, 201.5. november 16.

, ,:.'Ž ,,. , - /.-.É/zĺ''ĺ.ź.!,ĺ,a
Kocoĺ Balázs

+36 30 871,0848

GTF @
TERvEzi rivÁLL'ÄLKoZl rrĺ.

1111 RTInÁDFqT RÔKr}IYA TI ĺ.13
TEĹ: 3+9-77.40 FAX: 412.1c-02

o mail: info@etfkft.hu
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