
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi onkoľmányzat Képvĺse|ő-testületének
Y árosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsága

G azdźůko dás i Ü gyo sztály 2,G...s'napirend

ELŐTERJEsZTEs
AYätosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság2016. április 18-i ülésére

Tárgyz Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. keľület, Tömő utca ktizvilágítási háiőzat áta|a-
kításához

Előterjesztő: dr. Galambos Eszter igyosztá|yvezeto
Készítette: Szabó Endre igyintéző
A napirendet nyilvános ülésen kell tĺárgyalni.
A döntés e lfo gadás áh o z e gĺ szeru szav azatti)bb s é g szüks é ge s.
Melléklet:
1. Kérelem
2. He|yszínĺajz (2 oldal)
3' He|yszínrajz

Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes Ísmeľtetése

A Corvin 4Irodaház Kft. (cégiegyzékszźlm:01 09 1934lf; szé|<he|y: l082 Budapest, Futó utca47-53.
VII. em.) megbízása a|apján a GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó Kft. (cégsegyzékszám: 0l 09
692800; székhely: 1 13 i Budapest, Rokolya u 1- 13 .) elkészítette a Budapest VIII. keľi'ilet, Tomő utca -
Nagy Templom utca és Szigony utca közötti szakaszon - aközvi|ágításihálőzat tlta|akításának kiviteli
terveit, me|yhez kériť a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat (atovábbiakban:
onkormányzat) tulaj don osi hozzájtrulását ( l . számú melléklet).

A koni|ágitźsi hálőzat áta|akitásához első fázisban bontásokat kell végezni a Tömő utcában, amely
során az ott ta|á|hatő átfeszítéseket, oszlopkarokat vezetékekkel, lámpatesttel és fényfonással együtt
leszerelik. A bontással érintett Tömő utca nem áll bontási tilalom alatt' A bontási feladatok kidolgozott
technológiai utasítás szerint keriilnek végľehajtásľa. A közvilágítási berendezések felújítása során el-
bontásra kerĺ'ilő, Budapesti Dísz- és Közvi|ágítźlsi Kft. (a továbbiakban: BDK) tulajdonában lévo koz.
világítási berendezések maľadványértékének felmérése és megťlzetése külön eljárásban történik.
Az ilj közvilágítási há|őzat villamos energia ellátása a Szigony utca és Tomó utca kereszteződésénél
meglévő - zö|d teľületen elhelyezett _K-f390I-I számű BDK közvilźęítási elosztószekrényből toľté-
nik, innen indítják atervezett foldkábelt, melyet a Tömő utca páros oldalijárdában a2. számű ingatlan
előtt felállított közvi|ágítási oszlopig vezetnek. Az alkalmazott kábe| típusa és keresztmetszete
NYcwY 4xl6 mmz (Cu). A teri'ilet sűrű közmiĺellátottsága miatt a kábelfektetés és a lámpaoszlopok
alapgödľének készítése csak kézi munkavégzéssel toténik, a közművek által előírt szakfelügyeletet
biztosítása mellett. A teľvezett 364 m hosszúságú kozvi|ágitási ftjldkábel járdthan halad, de keresztezi
a Szigony utca, a Bókay János utca, valamint a Leonardo da Vinci utca torkolatait, ahol fé|pźiyás tńát-
vágással és védócsövek elhelyezésével teľvezik a kábelfektetések e|végzését.

A terĺilet világítási osńźiyba sorolása és a világítástechnikai terve a Fővárosi Közgyúlés 732lf0|5.
(05'27.) száműhatározatával elfogadott Budapest Világítási Mesterterv (a továbbiakban: BVMT) alap-
ján késziilt' amelynek közvetlen fe|adata a tervezési irányelvek rögzítése, új alapokľa helyezve akoz-
vl|ágítás tervezését és létesítését Budapesten. A BVMT a|apján a terület a BM4 világítási osztá|yba
került besorolásľa. A világítási osztá|yba sorolás a|apján akozvi|ágítás kialakítását az a|ábbiak szerint
tervezik (f ' számű melléklet):
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. 9 db Hofeka gytlrtmányil, kör keresztmetszetű' kúpos, gyári|ag antracit szĹirkére festett acél
lámpaoszlop telepítése,

. az oszlopok 1,0 m hossai lámpakarjaira Hofeka Auľelia típusú' l00 w Natrium fényforľású
lámpatestek szerelése, melynek fénypontmagassága 9,0 m.

A Tömő utcai közvilágltźs átépítése kapcsán a BDK kérte, hogy a Bókay János utca * Apáthy István
utca sarkán |évó átfeszítettkozvi|ágítás ťoldkábellel keľtiljön csatlakoztatásra az Apźthy István utca 4.
szálmű ingatlarrnal szenrktjzti jáľdán lévű oszloprlál ęléľlrętó g\I-Ilf f5 jv|(i áľaľlktjrľe. A benyújtott
terv szerint a ft'ldkábel keresztezi az Apáńhy István utcát és mindkét oldalijárdát bontással érinti (3.
szźtmű melléklet).

A kéľelemben és a dokumentációban részletezett Tömő utca (hrsz: 36l6flf), Szigony utca és a Tömő
uÍcai sarokľész (hrsz:36139/2), valamint az Apáthy István utca (hĺsz: 36|8f) út- és járdaszakasza az
onkormányzat tulajdonában źů|, igy az engedélyezéshez szükséges a tulajdonos onkormányzat
hozztĄáru|ása'

il. A beterjesztés indoka

Az előteľjesztés tárgyź.ŕlan a dĺjntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatásköre.

ilI. A döntés célja, pénziigyi hatása

A köZteľületi munkák megindításához szükséges a tulajdonos onkormányzathozzájarulása'

A tľulajdonosi döntésnek onkormány zatunkat érintő pénzügyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi kiiľnyezet

A döntés a Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.l3.) önkormányzati rendelet 17. s (t) bekezdés e) pontján, valamint
a Budapest Főváros VIII. keriĺlet Józsefuárosi onkormányzatKépviselő-testĺilet és Szervei Szervezeti
és Működési Szabá|yzatárő| sző|ő 36120|4' (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének l.4.5.
pontján alapul, mely a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre.

Fentiek a|apján kérem a Tisaelt Bizottságot, hogy a tulajdonosi hozzź!áru|ásra vonatkozó döntését
meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy tulajdonosihozzájárulását adja a Corvin 4
Irodahtu Kft' (cégjegyzékszám:01 09 |93412; szé|<he|y: 1082 Budapest, Futó utca 47.53, VII. em.)
megbízása a|apjttn a GTF Elektromos Tewezó Fővállalkozó Kft. (cég1egyzékszám: 01 09 692800;
székhely: 1131 Budapest, Rokolya u 1-l3.) részére, a Budapest VIII. keriilet, Tömo utca (hľsz:
36|62/2) * Nagy Templom utca és Szigony utca közötti szakaszon - akozvi|ágitásihá|őzatának áta|a-
kitásźthoz, az a|źtbbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosihozzájárulás aberuházőt (építtetőt) nem mentesiti az épitéshez sztiksé-
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzájźru|ás kiterjed a ťoldkábel kiépítési munkálatokkal érintett Szigony
utca - Tömő utca sarokľészľe (hĺsz: 36|39lf), valamint az Apáthy István utca (hrsz:
36I8f) területére,

c' a beľuházónak (építtetőnek) a közritkeze|oi és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájá-
rulást a vonatkozó rendelet (I9/I994. (v.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csa-
tolásával a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági
Ügyosztály Építésĺigyi lrodájátő| előzetesen meg kell kémi, és az abbanfoglaltakat ma-
radéktalanul be kell taľtani,

d. felhagyott, bontott kábel a ťoldben nem maradhat, az összes kibontott és kiemelt hulla-
dékot el kell szállítani.



a Tömő utca tervezett útépítése e|őtt e|végzendő kivitelezés során kötelezi a kivitelezőt
a bontással érintett út- és járdaszakaszon az a|épitméĺyi munkákat követően a helyľeál-
lítások e|végzésére:

o a Tömő utca 2 - l0. számú ingatlanok előtti járdaszakaszoĺ a meglévő térkő
buľkolat helyreállítás ár a a jár daszakasz telj es szélessé gében,

o a további út- és járda szakaszok teljes szélességében az aszfa|t burkolat úttigyi
miĺszaki előírások szerinti helyľeállításara.

A megfelelő minőségű helyreállításéľt a beruházó és kivitelező kĺjzösen 5 év garancitú
vállal.

az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültérő| a köztertilet tulajdonosát
írásban éľtesíteni,

g. jelen tulajdonosihozzájáľulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjźiő| számitott 1 évig érvényes'

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. április 18.

A döntés v é gr ehajtását v é gzo szerv ezeti e gys é g : G azdźůko dźts i U gyo sztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára
nem indokolt

Budapest, 2016. ápľilis 13.
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Buđ*pest
tsaĺoss utca 63-67'
1.082

Táľgl: Tulajdonosí hozzájáĺulás kérése

Mun|ła címe: Budapest VIII. Tcimő utca üJag}'ten]plom - Szigony utca közötti) szakasz,

Közr,ilágítási háiózat átalakítása

Níunlraszám; 216015

Ezúton éĺtesídüt hogy a Coľvin 4lľođaház KfL ruegbízásából a GTF Teľvező ćs
'Fővállalkozĺi Kft.' mint a léÍesíÍmény ten,ezöje" a ĺnellékeit ľajzoł szeĺęplő K.özvi.lágítĺás
btůózat átaĺakításához Tu]ajdonosi' ř{ozzájárulásukat kéĘiik'

Kérjiik kozrnűveket, kezelőket, hogy nyílatkoz.atutr;at kézÍezr'e.telétől számítofr 15 napon
belül, írfuban szíveskedjenek fenti címĺe megkiitdeni.

.Ą közcélú vezętékléÉęsítésse| órintttt ingatlanok 36I39t2 í:s t36762lf heIyrajzi
sa4mú ĺugłtlanok.

Szíľes közĺenriĺk'ijdésĹiket e|ŕire is kĺiszöĺjiik!

Melléklet: 1' pld můszaki đckumentació + rąizok

I}udaoęst. 2016. március 3.
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Mcglévŕ, BDK eloÝl ÝekÍćny'
K-2390t-l

EĹMÚ ncglćvó KÖrvil|' áraffkőr
ncgirások
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L01 - L(

í/

Hofeka - Gyárt
IIKT|76/90/4 - oszlop típusa
HoK l0/1i76 - Lámpakartípusa (Egyágíl

Hov.z - Á'lapozási vasalat típusa

Aure]ia - Lámpatesi típusa
l00w - Fényfoĺás (Na)

fpĺ:9,0m - Fénypont magassága

T.ruEE oslop
ĺěldclse

L09 . Létesítendó oszlop száma (RAI70I6)

Mc8Iévô / mggfimdÓ
kiizvi|á8ĺtási lámpolst

Lot. L0'. LÚt6ĺteĺdô ogloPok
(RÁL70ĺ6)
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3. szánĺmelléklet
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