
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály sz. napirend 

ELŐ TERJESZTÉS 
A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2018.  szeptember 24-ei ülésére 

Tárgy:Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. kerület, Kis Stá-
ció utca — Vajdahunyad utca — Nap utca közvilágítási kábel rekonstrukcióhoz 

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető 
Készítette: Szabó Endre ügyintéző 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet: 
1. Kérelem 
2. Helyszínrajz  (2  oldal) 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.  (1203 Budapest,  Csepeli átjáró  1-3.;  cégjegy-
zékszám:  01 09 699429)  (a továbbiakban: BDK Kft.) elkészíttette a  Budapest  VIII. kerület, 
Kis Stáció utca — Vajdahunyad utca — Nap utca közvilágítási kábel rekonstrukció kiviteli ter-
vét. 

A  benyújtott tervek alapján a közterületi munkák elvégzéséhez kérték a  Budapest  Főváros 
VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi 
hozzájárulását, melyet a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a  391/2017. (V.15.)  számú 
határozatában, a döntés napjától számított  1  év érvényességgel megadott. 

A  BDK Kft. továbbra is tervezi a rekonstrukció elvégzését, ezért a változatlan műszaki tar-
talmú tervek alapján — a kivitelezéssel megbízott Mátra-Phone  Kft. (cégjegyzékszám:  13 09 
070653;  székhely:  2120  Dunakeszi, Madách utca  11.)  — kéri a közvilágítási kábel rekonstruk-
ció közterületi munkáihoz az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását  (1.  számú melléklet). 

Az érintett utcák közvilágítását biztosító elöregedett papírszigetelésű kábelek gyakori meghi-
básodása, javítása miatt kerül sor a földkábelek rekonstrukciójára.  A  meglévő két kábel a 
Horvath  Mihály téren lévő közvilágítási kapcsoló szekrényből indul ki, az egyik kábel látja el 
a Vajdahunyad utcai oldalon a Polgármesteri Hivatal épületre szerelt falikart (rajzon  Li  jelüt), 
a másik kábel pedig a Kis Stáció utca — Vajdahunyad utca — Nap utca felett átfeszített lámpa-
testeket (rajzon  L2  —  L13  jelűeket);  (2.  számú melléklet). 

A  benyújtott tervek szerint a rekonstrukcióval érintett szakaszok ellátása továbbra is a Hor-
váth  Mihaly  téri közvilágítási kapcsoló szekrényből — két külön kábelen — történik.  A  nyílt 
árkos kivitelezés során a meglévő földkábeleket elbontják, és ugyanazon nyomvonalon veze-
tik az új kábeleket. Ez alól az  Li  jelű falikar táplálását ellátó kábel jelent kivételt, mert a  Pol-

 



gármesteri Hivatal melletti járdában nem terveznek bontást, illetve új kábelfektetést, az  Li 
falikar megtáplálása az  L2  jelű lámpa szerelvényétől kerül kivitelezésre. 

A  meglévő közvilágítási lámpatestek áttervezése nem része a benyújtott tervnek, azok meg-
maradnak, helyük, elrendezésük nem változik.  A  kábel rekonstrukció során az egyes lámpák-
hoz leágazásokat építenek ki az épületek homlokzatában lévő bekötő szerelvényig. 

A  tervezett kábelfektetés utak és kapubehajtók átvágásával jár, ezeken a helyeken a szükséges 
védőcsövek mellett további, tartalék védőcsöveket is lefektetnek. 

A  kérelemben és a dokumentációban részletezett Horváth Mihály tér (hrsz:  35238/5),  a Kis 
Stáció utca (hrsz:  35327),  a Vajdahunyad utca (hrsz:  35234; 35594),  valamint a Nap utca 
(hrsz:  35644/2)  út- és járdaszakasza az Önkormányzat tulajdonában áll, így az engedélyezés-
hez szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása. 

II. A  beterjesztés indoka 

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  közterületi munkák megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása. 

A  tulajdonosi döntésnek Önkormányzatunkat érintő pénzügyi hatása nincs. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a  Budapest  Józsefvárosi 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló  66/2012. 
(XII.13.) önkormányzati rendelet  17.  §  (1)  bekezdés e) pontján alapul. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja — 
a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.  (1203 Budapest,  Csepeli átjáró  1-3.;  cégjegy-
zékszám:  01 09 699429)  megbízása alapján készített kiviteli terv alapján, a  Budapest  VIII. 
kerület, Kis Stáció utca — Vajdahunyad utca — Nap utca szakaszait érintő közvilágítási kábel 
rekonstrukció közterületi munkáinak elvégzéséhez, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel: 

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szük-
séges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

b. a tulajdonosi hozzájárulás a földkábelek bontási és építési munkálataival érintett Hor-
váth Mihály tér (hrsz:  35238/5),  a Kis Stáció utca (hrsz:  35327),  a Vajdahunyad utca 
(hrsz:  35234, 35594),  valamint a Nap utca (hrsz:  35644/2)  területére terjed ki, 

c. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzá-
járulást a vonatkozó rendelet  (19/1994. (V.31.)  KTIVM rendelet) szerinti mellékletek 
csatolásával a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Ha-
tósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglal-
takat maradéktalanul be kell tartani, 

d. felhagyott, bontott kábel a földben nem maradhat, az összes kibontott és kiemelt hul-
ladékot el kell szállítani, 

e. kötelezi a kivitelezőt a bontással érintett út- és járdaszakaszok megfelelő minőségű 
helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen  5  év garanciát vállal: 
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• a bontással érintett Horváth Mihály tér burkolatát az alábbi rétegrenddel kell hely-
reállítani szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 

— térkő 
— 5 cm  vtg. ágyazó zúzalék 
— 15 cm  vtg.  C8/10-32/F  stabilizált útalap 
— 15 cm  vtg. homokos kavics ágyazat Trq  95% 

• a bontással érintett Horváth Mihály tér parkolósáv burkolatát az alábbi rétegrend-
del kell helyreállítani szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 

— nagykockakő 
— 5 cm  vtg. ágyazó zúzalék 
— 20 cm  vtg.  C8/10-32/F  stabilizált útalap 
— 20 cm  vtg. homokos kavics ágyazat Trq  95% 

• a bontással érintett Horváth Mihály tér, Kis Stáció utca, Nap utca útpálya burkola-
tát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átla-
polással: 

— 4 cm  vtg. AC11 jelű aszfaltbeton kopóréteg (legalább a járda szélességével 
megegyező hosszúságban) 

— 7 cm  vtg. AC11 jelű aszfaltbeton kötőréteg 
— 20 cm  vtg.  C8/10-32/F  stabilizált útalap 
— 20 cm  vtg. homokos kavics ágyazat Trq  95% 

• a bontással érintett Kis Stáció utca, Vajdahunyad utca, Nap utca járda burkolatát 
az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapo-
lással: 

— 4 cm  vtg.  MA-4  érdesített öntött aszfalt kopóréteg (a járda teljes széles-
ségben) 

— 15 cm  vtg.  C8/10-32/F  stabilizált útalap (járműterhelésre 20cm) 
— 15 cm  vtg. homokos kavics ágyazat Trq  95% 

f. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdo-
nosát írásban értesíteni, 

g. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok elő-
írásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított  1  évig érvényes. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  szeptember  24. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára 
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon  

Budapest, 2018.  szeptember  19. 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 
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DR.  MÉSZÁR  ERIKA 

ALJEGYZÖ 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 

DANADA-RÁN EDINA SOÓS G 

JEGY Ő A  VÁROSGAZDÁLKODÁSI GYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 

LEÍRTA: SZABÓ ENDRE 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYELI NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: Lit.k..)J,  • 

ELLENŐRIZTE: 
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JUZSEEVAHOSI 

a 
2018 SR 'OEt 2. 

IKTATÁSRA ÉRICEMIT 

EP 

1.  számú melléklet 

Matra-Phone 
Szolgáltató és Kereskedelmi  íC 

GM: 2120  Dunakeszi,  Madach 11. 
nzatra-phoneaivner.hu 

(Aaron: (0627)351-06.5 • fax: (0627)342-898 

   

Budapest  Főváros VIII. kerület 

Józsefváros Polgármesteri Hivatala 

Gazdálkodási Ügyosztály 

1082 Budapest 

Baross  U. 63-67. 

Int 
. ,  

A  :Kät1112 [)G--  kleM-
Iktatószá m:  MP-2018/K02 

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a  Budapest  VIII. ker. Kis-Stáció utca — Vajdahunyad utca—

 

Nap utca közvilágítási kábelrekonstrukció 

(Iktatószám:  16-825/2017) 

Tisztelt Gazdálkodási Ügyosztály! 

A  BDK Kft. megbízásából cégünk fogja kivitelezni a tárgyi munkát.  A 16-825/2017 

iktatószámon  2017.  május 16-án kiadott közútkezelői engedély érvényességi ideje lejárt. 

A  munkálatokat a műszaki dokumentációnak megfelelően, változatlan tartalommal 

szeretnénk kivitelezni. 

A  fentiek és a mellékelt kivitelezési tervdokumentáció alapján kérjük a tulajdonosi 

hozzájárulás meghosszabbítását. 

Dunakeszi,  2018.  szeptember  10. 

Tisztelettel: 

Mátrai Sándor 

ügyvezető 
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