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ELoTERJESzTÉs
A Városgazđálkodási és Pénziigyi Bizottság 2017. július 10-i tilésére

Tárry:Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. keľület, Vajda Péteľ utca - Delej utca -
Bíró Lajos utca _ Reguly Antal utca közvilágítási kábel ľekonstľukciĺóhoz

Előterjesztő: dr. Hencz Adľienn ĺjgyosztćt|yvezető
Készítętte: Szabó Endľe ngyntézó
A napiľendet nyilvános tilésen kell taľgyalni.
AđöntéselfogadásáhozegyszeruszavazattöbbségszĹikséges.
Melléklet:
1. Kérelem
2. He|yszínrajz

Tĺsztelt VárosgazdáIkodásĺ és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtĺntés tartalmának részletes ismertetése

A Budapesti Dísz- és Közvilágít.ás K&. megbízása ďap-
ján Zarka ZoItźn EV teľvező elkészítette a Budapest VIII. kertilet,
Vajda Péteľ utca - Delej utca _ BÍró Lajos utca - Reguly Antď utca közvilágítási kábel
ľekonstľukció kiviteli teľveit, melyhez kéľi a Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefvaľosi on-
kormtnyzat(a továbbiakban: onkormźnyzat) trrlajdonosi hozzájarulasát (1. szĺámú melléklet).

Az éťlntett utcák közviLágitasát biztosító elöregedett papírszigetelésiĺ kábelek gyakori meghi-
básodása, javítása miatt kerĹil sor a ťoldkábelek ľekonstrukcićýźra, A meglévő közvilágítlási
kandeláberek, lámpakarok és a lámpatestek megmaradnak, helyük, geometriď elrenđezéstik
nem változik.

A benyijtott dokumentáció szerint atervezett új áľamkör<jk az orczy út és Vajda Péter utca.
kercsztezi5désnél elhelyezkedő K-206I9-I számú közvllágitasi kapcsolószekľényből indulnak
ki:

o 1. aľamkör _ Vajda Péter utca paľatlan olđalan a Delej utcáig
e 2. źtrałnkrĺr - Delej utca paľos-pfuat|an oldď; Bíľó Lajos utca páros-páĺatlan oldal; Re-

guly Antal utca páľos-paľatlan oldď

A nyílt aĺkos kivitelezés során a meglévő Ířjldkábeleket elbontjĺák, és ugyanazon nyomvona-
lon vezetik az új, aramköľönként f-2 frIdkábelt. A teÍvezett kábelfektetés utak és kapubehaj-
tók átvágásźxa| jtr, ezeken a helyeken a szfüséges védőcsövek mellett további, taľtalék védő-
cstiveket is lefektetnek. A kábel rekonstrukció soriín az egyes közvilágítási oszlopokon lévő
szerelvény dobozokig űj |eágazásokat építenek ki. (2. számú melléklet)'



A kérelemben és a dokumentációban részletezettYajda Péter utca (hľsz: 388l1), a Delej utca
(hľsz: 38715), a Bíró Lajos utca Qľsz: 38787), valamint a Reguly Antal utca (lľsz: 38759) út-
és járdaszakasza a Józsefuarosi Önkormanyzat tulajdonában á1I, így az eĺgedé|yezéshez
sztikséges a tulaj donos onkormany zat hozzć!źru|źsa.

II. A beteľjesztés indoka

Az előteľjeszLéstétrgyźhan a döntés meghozataia a Tisĺelt Bizottság hatásköľe.

ilL A dłintés célja,pénziigyi hatása

A közteriileti munkák megindításĺához szfüséges a tulajdonos Önkormányzathozzájániása.

A tulajdonosi döntésnek onkoľmányzainkat érintő pénzngyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi köľnyezet

A Yźttosgazdźtlkodrási és Pénziigyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefriáĺosi
onkormrĺnyzatvagyoĺĺáľót és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorIásráról szóló 6612012.

CXII.13.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontjĺán, vďamint a Budapest Fővaros
vu[. keľtilet Józsefuarosi onkoľmĺínyzat Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezęti és

Működési Szabźůyzatéttól szóló 3612014. CxI.06.) önkormanyzati rendelet 7' mellékletének
1.4.5. pontján alapul.

Fentiek a|apján kérem az a|ábbihatětrozati javaslat elfogaďásat.

Határozatíjavaslat

A Varosgazdalkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy tulajdonosi hozzájtlru|źsát adja_
a Budapesti Dísz- és Közvilágítás Kft. megbízásaalapjan
_ Zatka Zo|tźn EV tervező (- źl\tal készített' a Budapest VIII. keľtilet,
Vajda Péter utca - Delej utca _ Bíró Lajos utca _ Reguly Antal utca srakaszajn a közvilágítási
kábel rękonstrukció kiviteli teľv alapjan a köZteľületi munkak elvégzéséhez, az alźlbbi feltéte.
lekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás aber'lháľ:őt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szĺĺk-
séges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése ďó1,

b. a tulajdonosihozz{i'ělrulás a ft'ldkábelek bontási és építési munkĺálataival éľintett Vajda
Péter utca (ľľsz: 38811), a Delej utca (hľsz: 38715), a Bíró Lajos utca (fusz:38787),
vďamint a Reguly Antď utca Qlrsz:38759) teľtĺletére terjed ki,

c. a beruhazónak (építtetonek) akozűtkezelői és munkakezdési (burkolatbontźsi) hozzä.
jráľulást a vonatkozó ľendelet (19lL994. (V.31.) KITVM rendelet) szerinti mellékletek
csatolĺásávď a Budapest Fővaros VIII. keriilet Józsefuarosi Polgĺíľmesteri Hivatal Ha-
tósági ÜgyosztĺáIy Építésiigyi lľodźtjéńőll előzetesen meg kell kéľni, és az abban foglal-
takat maľadéktalanul be kell taľtani, a Vajđa Péter utca útpálya bontás tekintetében a
Budapest Közút Zrt. azilletékes,

d. felhagyott, bontott kábel a fřjlđben nęm maradhat. az osszes kibontott és kiemelt hul.
ladékot el kell szállítani,

e. kötelezi a kivitelezőt a bontással éńntett út- és járdaszakaszok megfelelő minőségÍí
helyreállításarą melyreabervhäzó/kivite|ezo k<jzösen 5 év gaľanciźLtvél|la|:



o a bontássď éľintett Delej utca, Bíró Lajos utca, Reguiy Antď utca útpálya burko-
IaÍát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani szerkezeti rétegenként 20-20 cm át-
Iapolással:

4 cm vtg. Ac11jelú hengeręlt aszfaltbeton kopóréteg (legďább a jźtrda széles-
ségével megegy ezó hosszúságban)

_ 6 cm r.tg. ACl1jeliĺ hengerelt aszfďtbeton kötoréteg
_ 20 cm vtg. C8/10-32lF stabilizźitutalap
_ 20 cm r'tg. fagyálló homokos kavics ágyazatTtq91%o (más anyaggal nem he-

lyettesíthető)

. a bontiással érintett Vajda Péter utca, Delej utcą Bíró Lajos utca, Reguly Antal ut-
ca járda burkolatát az alábbi rétegľenddel kell helyľeállítani szęrkezetl rétegen-
ként 20 -20 cm átlapolássď :

- 3 cm vtg. MA-4 érdesített öntĺjtt aszfa]t kopóľéteg (a jtdateljes széIességében)
15 cm vtg. C8/10-32iF stabilizźůtűtaLap
15 cm vtg. fagyálló homokos kavics źąyazatTrq95%o (más anyaggal nem he-
lyettesíthető)

o A bontással érintett zölđterület helyreállításakoľ a zöldteľtilet Észétképező,kźtro-
sodott (kitermelt, szennyezőđött illetve elszaIiított) termőtďaj pótlasát - I. osztályu
termőftild visszatöltésével _ kell elvégezni, fek 3 m.ęs kĺirzetében a kitermęlt ta-
lajszelvény teljes mélységében (1 m mélységig), egyéb zöldteľületeken 20 cm
mélységig.

f. az engedéIyes köteles a munkák (helyreríllítás) elkésziiltéről a koztertĺlet hrlajdo-
nosát Íľĺásban értesíteni,

g. jelen tulajdonosi hozzájáľulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok elő-
írasainak maľadékĺalan betaľtásával, a döntés napjź"Íő1- szĺmított 1 évig éľvényes.

Feielős: polgáľľnester
Hatáľidő: 2017. július 10.

A döntés vé grehaj tás źú v égzó szerv ezeti e gysé g : G azdáLko dási Ügyo sztrily

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javasLataaközzététel módjára
nęm indokolt hirdetőtáblrín honlapon

Budapest, 2017. július 04.

/,/- ^ć.
dr. Hencz Adĺienn
ügyosztályvezető
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l. számú melléklet
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Ti saelt Gazdátkodási Uryosztálv|

A Budapesti DiszvíĺĘítási KFT. megbízásából ktizv'ilĘítasi kábel rekonstrukciós

készíttitk a

BUDAPEST VIII.. vÁ.JDÁ P. u - DELEJ u - BÍno L. u - REGI]LY A. u

'terülerre.

A csatolt terv alapján kérjük az a\éĺbbi nyiiatkozatok kiaďását résziiĺkre:

1' tulajdonosihozzźłjáru|źs

Megköszonve a Nyilatkozat kiadását

Tisztelettel:
Í

."'ÍI./tl
_""v

ZalkaZo|täĺ
elektromos tervezó
mobil: 06-30/68-78-551

MeIl.: 2 pld kiviteli nyomvonalĺajz
l old Meebízóler'él
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f. srÁmu melléklet


