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Melléklet:
1. Kérelem
2. Kapcsolási Ęz
3. Helyszinrajz

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

L Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

A BDK Budapesti Dísz- és Könilägítźlsi Kft' (cégegyzékszám: 01 09 6994f9; székhely: 1203
Budapest, Csepeli źújźlrő |-3.) (a továbbiakban BDK) pá|yázatot íľt ki Budapest különböző helyszínein
található gyalogátkelőhelyek koni|áryitźs źta|akitásának tervezésére. A 13 helyszínĺe vonatkozó terve-
zésife|adatot az YDATERV Kft' (cégsegyzékszám: 01 09 191981; székhely: 1fI4Bldapest, II. Rá-
kóczi Ferenc utca 266. A. ép.) nyeľte el, kozti'ik a Budapest VIII. kerület, Elnök utca és a Bláthy ottó
utca kereszteződésében meglévő két gyalogátkelőhely közvilágításnak tervezését is. A tervezés a meg.
ľendelő BDK adatszolgáltĺása a|apján történt, a teľvben szereplő műszaki megoldások a megrendelő-
vel egyeztetésľe keľülte

A BDK megbízása a|apjźn a YDATERV Kft. elkészítette és benýjtotta a Budapest VIII. kerület, El-
nök utca és a Bláthy ottó utca kereszteződésében meglévő két gyalogátkelőhely kozvilágítás
źta|akításának kiviteli teľveit, melyhez kérik a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefiĺárosi
onkormányzat (atovábbiakban: onkormányzat) tulajdono sihozzájárulását (1. számú melléklet).

A közvilágításihá|ózat áta|akítása során a meglévő, alumínium közvilź.gítási oszlopok közül kettőnél
(CS1 és CS2 jelű) lámpatestet cserélnek, valamint f db tljkonĺi|ágitási 10 m-es acéloszlopot telepíte-
nek. Az új oszlopok talpcsavaľos, kúpos kiviteliĺek, tiĺzihorganyzottak, 1 m.es lámpakaľokkal szerel-
tek (T1 és T2 jelĹĺ). A terveket Na fenyforrású és LED fényforľású lámpatestekľe is elvégezték, tekin-
tette| arra,hogy az Elnök utcarészę a Budapest LED-es koni|ágitás korszertĺsítési programnak.
Az űj osz|opok tápellátasa másik két, legközelebbi, meglévo koni|ágítási oszloptól (M1 és M2 jeliĺ)
kiépítendő foldkábellel töľténik. A kandeláberek szerelvénýeréből 4x10/10 NYCWY típusú földká-
belt fektetnek nyíltáľkos módszerre| az aszfa|t buľkolatu járdźtban, valamint zöldteľületen (2. és 3.

számű melléklet).

A terület közműellátottsága miatt a kábelfektetés és a lámpaoszlopok alapgödrének készítése csak kézi
munkavégzéssel töľténik, a közművek által előírt szakfelügyeletet biztosítása mellett.

A kérelemben és a dokumentációban részletezett munkavégzés érinti az Elntik utca hrsz: 38512) és a
Rezső tér (hľsz: 38689l,7) teľületét, me|y az onkoľmányzat bilajđonźhan á||, így az engedé|yezéshez
sztikséges az Önkormán y zat hozzájárulása.
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il. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztéstárgyában a döntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatásköre.

m. ,Ą dłintés célja, pénziigyi hatása

A közteri'ileti munkák megindításához szükséges a tulajdonos onkormányzathozzźĘáru|ása.

A thrlaj dono si döntésnek onkormány zatrnkat ér into p énzigy i hatźsa ninc s.

Iv. Jogszabályi kiiľnyezet

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuáľosi onkormányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakor|źsźrő| szô|ő 6612012. (KI.13.) önkormányzati
rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Múkĺjdési Szabźl|yzatźrő| szőtő 36120|4'
(xI.06.) önkoľmányzati rendelet 7. mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

Fentiekalapjánkéľemaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a BDK
Budapesti Dísz. és Közvi|ágitźtsi Kft' (cégsegyzékszám: 01 09 6994f9; székhely: 1203 Budapest, Cse-
pe|i źújźrő I-3.) megbizása a|apján a YDATERV Kft. (cégjegyzékszám:01 09 19198I; szék,he|y: 1214
Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca266' A. ép.) á|ta|készitett' a Budapest VIII. kerület, Eln<ik utca és a
Bláthy ottó utca kereszteződésében meglévő két gya|ogźltkelőhely koz:ĺi|źryltás átalakitásźnak kiviteli
tervéhez, a közterületi munkák elvégzéséhez, az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosihozzź|árulás a beruhźnótlkivite|ező (épiÍtetőt) nem mentęslti az építés-
hez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosi hozzź!áru|ás az Elnök utca (hrsz: 3868917 ) és a Rezső tér (hľsz: 385|f)
járdaszakasztra, va|amint a jźtrda melletti z<jldtertiletre terjed ki

c. a beruházőnaW/kivite|ezőnek (építtetőnek) a közűtkezelői és munkakezdési (burkolat-
bontási) hozzájáru|ást a vonatkozó rendelet (|911994' (V.31.) KI{VM ľendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefizáľosi Polgáľmesteri
Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésüryi Irodájától előzetesen meg kell kérni' és az ab-
ban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

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

e. kötelezi aberuházőt/kivitelezot a bontással éľintett járdaszakaszok, zo|dterĺiletek hely-
reá||itźsáta, amely munkákľa aberuháző és kivitelező köz<jsen 5 év garanciźLtvá||a|'

o a bontással éľintett Elnök utca és Rezső tér járda burkolatát az a|ábbi rétegľenddel
kell helyreállítani szerkezeti rétegenk ént 20 -20 cm átlapolással :

_ 4 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfa|t kopóréteg (teljes szélességben)
15 cm vtg. C8/10-32-Fl betonalap

- 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem helyettesít-
hető)

o a zö|dterület helyreállításakor a zĺjldteľület részét képező, káľosodott (kitermelt,
szennyeződött illetve elszállított) termőtalaj pótlását - I. osztályú termőftjld vissza-
töltésével - kell e|végezni, fák 3 m-es körzetében a kiteľmelt talajszelvény teljes
mélységében (1 m mélységig)' egyéb zöldterületeken 20 cm mélységig,

f. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültérő| a közterĺilet tulajdonosát
írásban éľtesíteni.



g. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yezó szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásával, a döntés napjától számitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f016' szeptember |2.

A dönté s vé grehaj tását v é gző szerv ezeti e gys é g : G azdáLko dás i Üryo sztály

A lakosság széles k<jrét érintő dĺjntések esetén javas|ataakozzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2016. szeptember 06.

a- 2ł.
dr. Ualambos Eszter

ugyosztá|yvezető
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I. száműmelléklet

YDATERV KFT.
:.2i4 Budapest, I|. RékóQi F. út. 26.o/A , U3 emaiĺ; ydaterv@ydateru.hu

tárgy: TULAJDoNosĺ HoZZAJÁnu ńs KÉRELEM

TiszteIt Poĺgármesteri Hivatal !

Vagyongazdálkodási Főosztáĺy
'1052 Budapest Városház u. 9-11.

Kérjük tuIajdonosi hozzájáru}ásukat a

Budapest, Vlll. ker. Elnök u. - Bláthy ottó u'
közviĺágĺtása
tervszám: 1605/,|

F|rsz.: 38689ĺ7; 38512

kivĺteIi tervben talá|ható közví|ágítási kábel fektetésével kapcsolatos közút és/vagyjárda burkolat
bontására és helyreá|Iításáľa.

Kére|münket a BDK Kft. megbízásábó| készített kĺviteli terv engedéiyezési eljárása keretében
tervezőként nyújtjuk be.

A tárgyi tervhez készü|t forgalomtechnikai terv engedélyezése a BKK Közút-ná| foĺyamatban van.

A tervet üzemvĺteli hozzájáru|ásra BDK Kft.-nek benyújtottuk, a hozzájáru|ás kiadása folyamatban
van.

Á burkoIatbontássa| érĺntett terü|et nagysága, jeIIege:

150 m2

0m2

MeIiék|et:

aszfa|t járda

aszfaIt úttest

1 p|d kivĺtelĺ tervdokumentáció

TiszteIettel:

Budapest, 2016.08.31
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2. szźtműmelléklet
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3. számu melléklet
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MEGJEGYZESEK
Feszůltség: 230 V'50ĺŁ
Látpatest spąifikáciÓ a kitŕsbÜt
Év: TN-cs
A 6ldárkot kézi Euntavégzésse| kell kiemehi'
Kömíĺszolgáltät k 9zakfel[gyelelét đeg kell Mdolni.
A kômĹ?d6tok hiányosak' plltat|aDok'
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Budapest ryalogos átkelóhelyek k zvilágítása

BDK KfI
1203 Budapest csepeli átiárÓ 1.3.
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