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Tĺsztelt VáľosgazdálkodĺĹsÍ és Pénzĺiryi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismeľtetése

A Corvin 4 kodahźnl{ft. (cégegyzśkszĺm: 01 09 I934I2; székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53.
VII. em.) megbizÁsa a|apjźn a GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó Kft. (cégsegyzéksám: 0l 09
692800; székhely: l131 Budapest Rokolya u l-13.) elkészítette a Budapest VIII. kerület, Leonardo da
Vinci utca - Tömő utca és Ün0ĺ ĺt közötti szak.asz_közviirágitásiháiózat áúalrakításának kiviteli terve-
it, melyhez kérik a Budapest Fővĺĺros VIII. keriilet Józsefrĺárosi onkoľmĺányzat (a továbbiakban: on-
kotmányzat)fu lajdonosihoz'zź$áru|ását(|.szÁműmelléklet).

Aköni|áęitźlsihálőzatátta|akításźůloz első flázisban bontĺísokat kell végezri a Leonardo da Vinci utcá-
ban a Tiimő utcától az,íjlai útig tartó szakaszon, mely során az ott tzllá|hatő 3 db átfeszítést, vezeté-
kekkel, lĺĺmpatesttel és fényfonĺással együtt leszerelik, illetve az ellhez ártozőI3} m-es szakaszon a
Íf'ldkábel is bontĺĺsra keľiil. A bonüási feladatok kidolgozott technológiai utasítás szerint keriilnek vég-
rehajtĺásra. Aközvilágitźtsi berendezések felrijítlása sonín elbonüásra kerülő, a Budapesti Dísz- és Köz-
viltágítási Kft. (a továbbiakban: BDK) fulajdonában lévő közvilágíhĺsi berendezések maradványértéké-
nek felmérése, rendezése folyamatban van. (2. száműmetléklet)

Azttjkönlilágítási háůőzat áta|akítása két fĺázisban késziil. Az első flázis összefiiggésben van a Leonar-
do da Vinci utca, Tömő utca és Práter utcai szakaszźnakfelújítĺásával, melynek során az új ftildkábelt a
Leonardo da Vinci utca piíľos oldalĺán a Leonardo da Vinci utca 46. számű ingatlannál található bekö-
tési pontig (GURO) vezetik. A Leonardo da Vinci utcą Prater utca és Tömő utca kiizötti szakaszköz-
világítĺásának źtta|akitása másik tervcsomag része, melynek kivitelezeséről a Yźrosgazdállkodási és
Pénztigyi Bizottsáęa 66912016. (w.f7.) szá.mrű határozatźban döntött. A közvilágíüási Ítildkábelek
kiépítéséhez sziikséges BDK engedélyek mĺár rendelkezésre állnak.
A második fiízisban a Leonardo da Vinci utca46. számig kiépített fi'ldkábelt a44. számelőtt telepített
T01jeliĺ új oszlop melleff fe|ta1ákés befordítjĺák az oszlopba. A további hĺáľom - T02-T03-T04 jelíĺ -
oszlophoz innen indíwa építik ki az i$ fiildkábelt amit az utca piíros oldali járdában, |25 m hosszú-
ságĘan, 0,,7 m mélyen vezetnek. Az a|ka|mazatt kábel típusa és keresztmetszete NYcwY 4x1r6ll6
mm, (Cu). A terület sĺinĺ közmiĺellátottsága miatt a kábelfektetés és a lámpaoszlopok alapgödrének
készítése csak kézi munkavégzessel ttirténit a közművek áůtal e|óírt szakfelügyeletbiztositétsa mellett.
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A teľü|et világítási osnźúyba sorolása és a vi|ágítálstechnikai terve a Fovárosi Közgytĺlés 73f/20I5.
(05.27 .) szźtműhatározatával elfogadott Budapest Világítási Mesterterv (a továbbiakban: BVMT) alap-
ján készĺilt, amelynek közvetlen feladata a tervezési irányelvek rogzítése, új alapoka helyezve aköz-
világítás tervezését és létesítését Budapesten. A BVMT a|apjtn a teľĹilet a BM4 világítási osztá|yba
került besorolásra. A világítási osztályba sorolás a|apján aközvi|ágitás kialakítását az a|ábbiak szeľint
tervezik a Leonardo da Vinci utca Tömő utca és Üll0i ĺt közötti szakasztn (3. számú melléklet):

. 4 db Hofeka gyárrmáný' kör keresztmetszetu, kúpos, talplemezes acéloszlop, gyári|ag
RAL5 02 0 szinr e festett lámpaoszlop telepítése.

o A T01 és T04 jelű oszlopokľa egyágú lámpakaľokat (500 mm) telepítenek, majd tervezett
Hofeka Aurélia típusú lámpatestekbe 100 W Na fényfonásokat szerelnek. A fénypontmagas-
ság 9,0 m.

A munkálatokkal érintett Leonardo da Vinci utca (hľsz: 3627112) járdaszakasza az Onkormtĺnyzat
tulajdonában źůl, igy az engedé|yezéshez szükséges a tulajdonos onkormányzathozzttjźlru|ása.

il. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztéstárgyźlban a döntés meghozata|a a Tisĺelt Bizottság hatásköre.

ilI. A döntés célja' pénzügyi hatása

A közterületi munkák megindításához szükséges a tulajdonos onkormányzathozzźljáľulása.

A ttulaj donosi döntésnek Önkormány zatunkat éľintő pénzüryi hatása nincs'

Iv. Jogszabályi kiiľnyezet

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáskĺjre a Budapest Józsefuáľosi onkormányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosijogok gyakoľlásáról sző|ő 66/f0|2. (XII.13.) önkormányzati
rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabźiyzatáról szóló 36/20|4.
(xI.Oó.) önkoľmányzati ľendelet 7. męllékletének 1'4.5. pontján alapul.

F entiek a|apján kérem az a|ább i hattr ozati javas l at el fo gad ását.

Határozati javaslat

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzźýárulását adja a Corvin 4
Irodahta Kft. (cégjegyzékszám:0l 09 193412; szék'he|y: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em.)
megbizása a|apján a GTF Elektromos Tervezó Fővállalkozó Kft. (céĄegyzékszám: 0l 09 692800;
székhely: 1l31 Budapest, Rokolya u 1-13.) által készített, a Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci
utca _Tömő utca és Üuoi ĺt közötti szakasz _ közvilágítási hźiőzat áta|akításának kiviteli terveihez, a
közteľiileti munkák elvégzéséhez, az a|ttbbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesiti az épitéshez szĺikséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzäjáru|ás a bontĺási és építési munkálatokkal éľintett Leonaľdo da Vinci utca
(hrsz: és 36f7 |l2), járdaszakaszára vonatkozik,

c. aberuházőnak (építtetőnek) a közutkeze|ói és munkakezdési (burkolatbontási) hozzź|tru|ást a
vonatkozó rendelet (19/|994. (v.31.) KITVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Bu-
dapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi Polgáľmesteri Hivatal Hatósági TJgyosnźl|y Építés-
ügyi Irodájától elózetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maľadéktalanul be kell taľta-
tri,

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

e. a kivitę|ezést a Corvin Sétány Program terĺiletén kapcsolódó többi kozvi|ágitás źta|akítási
teľwel összehangoltan, a Leonardo da Vinci utca (Tömő utca - üloi ĺt kcizött) felújításával



egyidejűen vagy aZ megelőzően kell végezni, továbbá kĺjtelezi a kivitelezőt a bontással érintett
járdaszakaszok megfelelő minőségű helyľeállítására, melyre a beruhźnőkivite|ező kĺjzösen 5

év garanciáúvźi|a|:

o Ą bontással érintett Leonardo da Vinci utcajárda burkolatát az a|ábbi rétegľenddel kell
helyreállítanii,,T:fiT:lŤľTł::t:,^:}"ffi 

:ľ'.:i'Jjszélességében)
15cm vtg. C8/|0-32E stabilizált útalap (árműterhelés 20 cm)
15cm vtg. 95%otöm. homokos kavicságyazat (más anyagga| nem helyettesíthető)

f. az engedé|yes kö'telęs a munkák (helyreállítás) elkészültérő| a köztertilet tulajdonosát
írásban éľtesíteni,

g. jelen tulajdonosihozzt|arulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok elóírásainak
maradéktalan beÍartźsépa|, a döntés napjától számított f évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. szeptember 26.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdźikodási Ügyosztály

A lakosság széles körét éľintő döntések eseténjavas|ataaközzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2016. szeptember 20.

honlapon

Galambos Eszter

KÉszÍrpľrp GezoeĺKoDÁSI ÜcyoszľÁly
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I. szźlm,űmelléklet
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Budapest Í.őváľos YIII keľůilet Józsefu árosi Önkoľmányzat
Yagyongazdáĺtkodási és tTzemeltetési osztály }.)1i..]...];']a]:j $c;^*lľ:llĺĺ,y.za9},*žť'.ŕĽ:!eĺś*.ľ1 íłilgpla
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Baross utca63_67. , .-. . -,.--. .*...1,:y1 ....,.- ..:-^::*^*:108z i..''. ' l !j;ä'i'+ejĽ"p :

Táľ5r: Tulajdonosi |lozzájáru|źLskéĺése

Munka címe: Budapest VI[. Ironardo đa'Vinci utca 6llói rit_ Tömő utca közötti) szakasz,

Közv ilágÍtás i hőlózat átalakltása

Munkaszám: 21'6.].68

Ezútoa értesítjük, hogy a Corvin 4 lrodaház Kft. megbízásából a GTF Teľvező és

Fővállalkozó Kft., mint a létesítĺnény Íewezoje, a mellékelt rajzon szereplő KözvilágíĹís
há|ózat źtta|akításźhoz Tulaj đonosi Hozzáj árulásukat kérjük.

KéÍjük közművekęt, kezęIőket, hogy nýlatkozatukat kézhezvéte|étőlszĺmított 15 napon
belĺil, írásban szíveskedjenek fenti címre megkĺildeni.

A vezetéklétesítéssel és bontással érintett ingatlanok 36271lf helyľajzi számú
ingatlanok.

Szíves közremiĺködęsĺikęt előre is köszönjtik!

Melléklet: 1 pld miiszaki dokumentáció + rajzok

Buđapest, 201-6. szeptember J'3.

isut* ZÄt+ ľt$ ľ'f 3qr

)3. tt-.
*lČ-
í!
íj

TEL: 349-17-4C F AX: 'l 12-10-Cz
e-mail: info@gtfkft.hu



f. szźtműmelléklet



T01-1-0,5 . Létesírcndő Lámpatest sámozása (db)' oszlop
kaľok száma (db), osz|op karok hossaĺsága (m)

I{ofeka - Gyáľtó
oszlop típusa - KörkereszĺÍnetszetú kúPos ac€loszlop

rlKT 76t90/4
Alapva.saiat típusa - HoV.z
oszlop kartípusa .Egyágű ac.é|kaľ. Aurélia 500mm (ľ01-T04)
Aurélia - I.ámpatest típusa
l00w . Fényfoľĺás(Na)
fpm 9,0m . ľěnypont magassága

. A ĺ<ivitelezés 2 fázisbĺll áll! !!

. Az elsô fázis: Á Leonado da Vinci (Tömö utca - Práter utca
közöĺi szakasz) köĺilágíĹís felújí!á$ával kapcsolatos, melyben a
.Iłimő 

utcában és a Leonaĺdo da Vinci utca 46-ná lévő GURO'Ę
lefektetik az új kizvilágítási ftildkábelt. Munkmzám: 216070;
BDK engedély: BDwf4o6l16-o7.74' és a BDIí1849/16.05.31.

. Második Fázis: a jclölt oszlopnál a már |efektetett földkábe|t fel
kell táľni ás a teľvezetĺ oszlopba be kell kötni' Innen fektetve
tovább az új földkábelt a tervezett oszlopokig, ezáltal biztosítva
az elláĺásukat' Jelen Tcrv!

. Amennyib€n lehetsége, akkoľ az, c|ső m mósodik fĺŁis
kivĺtel(zését öss?€ ke|| vonni' ezáltal is csökkcntve a
buľko|atbontások számát és a kivitelezési kö|régcker Teljs
nyomvonalhossz/ kábelhossz: 233'0m / 265'0m

Tcrvczc(t ol |0 KG Vćdócaö

TeNě4u ľ&vilá8íÁi ft |dkfu |

(ípE: N YcwY 4xl ómŕ 0'6/] kv)

Mcg|évó BDK
tulajdoĺú ounl

T0| - TM. |źtśl|endđ oýloFk
(uG020-fucłn kćkf6|&ü)

]üvt.( dop

Kubtó8ódliľ jcló|ć9

,'- r'ffi Irll
-Lo,s I I
:ka - I{Kt'.76Á{0/4 !

v.d&!6 đŕ||ć+' t'ńr|ék
tédősöÝ€r kl| |cÍcktch|!

T03-14,5 362Ĺ5

Hofeka - HKT 7ó190/4

Ilofeka. Älapvasalat Flov-2
Hofeka - Egyágti |ámpa kar: AuĺéIia 500mm

GTF Tervező és FőváIlalkozó Kft.
1'l31' Budapest' Rokotya 1-13 T6|: 34g.17-Ę Fu| 412-1o-o2

BuRKoL1T HÉ-YR!ł{lLh/is
,ÁRDÁN

Budaoest Vlll. ker. Leonardo da Vinci

utca (36271/2 Hrsz.)

Tömő utca - Ü||ői út közdtti szakasz
Kozvi|ágítasi há|ózat áta|akíüasa

Nyomvonal Rajz

]u9l'igE)?és:
A lenezett kőflilágítási kábcl fektoiési mé|ysége
járdában 4.7m homokágybm, gćpkGi behajkĺ alatt

lega|ább -1'0m.
A kábcl fekĺetése sorá ĺ u lSz' 732Í| uzbványbatl
fogIalt elóíŘłsokat lnaradékta|anul be kell tar(ilí'
ÉÍinté'svédelem 1kv-os nul|áz{s!

^ 
kábe|áľok ásása csrk kézi €róve| törtćnhet!
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