
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

!Co . számú előterjesztés 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 
a Budapest X. kerület, Bársonyvirág utcai játszótér közvilágításának kiépítése érdekében a téli 

munkavégzéssel összefüggő burkolatbontási tilalom feloldásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 
tulajdonában álló közutak és a közutak részét képező járdák burkolatbontási tilalmának, valamint a 
felbontott burkolatok helyreállításának szabályozásáról szóló 13/1998. (III. 24.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) l.§ (l) bekezdése értelmében az önkormányzat tulajdonában álló közutak 
és a közutak részét képező járdák burkolatának felbontása november 15-étől március 15-éig terjedő 
időszak alatt tilos. 

A R. l. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a téli munkavégzési szabályok betartásának előírásával, 
a tilalom alól - kérelemre - szigorú kivételként feloldás adható jelentős közérdeket képviselő halasztást 
nem tűrő közművezetékek - távközlési vezetékek kivételével -, valamint út és járda építésének 
szükségessége esetén. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 2.8. pontja a burkolatbontási tilalom feloldását 
a T. Bizottság hatáskörébe utalja. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 1009/2011. (XII. 15.) 
számú határozatában döntött a Bársonyvirág utcai játszótár közvilágításának kiépítéséről, melyet a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolít. A Bársonyvirág utcai játszótér közvilágításának kiépítése érinti 
a Hárslevelű utcát és a Rézvirág utcát is. A feladatok elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges 
műszaki tervek- a Főépítészi és Fejlesztési Iroda tájékoztatása alapján- elkészültek, jóváhagyásuk a 
napokban megtörténik A kivitelezési munka csak eredményes pályázati eljárás után kezdhető meg, 
várhatóan február második felében, viszont a márciusban kezdődő játszótér felújítás előtt el kell 
készülnie. 

Munkavégzés helye: Budapest X. kerület, Bársonyvirág utca, Hárslevelű utca, Rézvirág utca 
Munka neme: közvilágítás kiépítése 
Időpontja: 2012. február 16. és 2012. március 15. között 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a Bársonyvirág utcai játszótér közvilágítás kiépítésével kapcsolatos téli 
munkavégzéssel összefiiggő burkolatbontási tilalom feloldása iránti kérelme az előterjesztés 2. 
mellékletét, a tervezett állapot helyszínrajza pedig az előterjesztés 3. mellékletét képezi. 

II. Döntési javaslat 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellék~eté fogl?Jat tározatot. 

Budapest, 2012. február 8. /' 
adványi Ga or 

Tö~(,tgi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. Szabó Kr~ián 
jegyző ( l\_. · 



J. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 

.. ./2012. ( ...... ) határozata 

a Budapest X. kerület, Bársonyvirág utcai játszótér közvilágításának kiépítése érdekében a téli 
munkavégzéssel összefüggő burkolatbontási tilalom feloldásáról 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kérelmére a 
Budapest X. kerület, Bársonyvirág utcai játszótér közvilágításának kiépítése érdekében 2012. február 
16. és 2012. március 15. közötti időszakra a téli munkavégzéssel összefüggő burkolatbontási tilalmat 
feloldja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. február 16. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 
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Tisztelt Irodavezető Asszony! 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1009/2011. (XII.15.) számú határozatában döntött a Bársonyvirág utcai játszótér 
közvilágításának Társaságunk által történő felújításáról, illetve kiépítésérőL 
A feladatok elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges műszaki tervek - a F őépítészi 
Iroda tájékoztatása alapján - elkészültek, jóváhagyásuk a napokban megtörténik. A 
kivitelezési munka csak eredményes pályázati eljárás után kezdhető meg, várhatóan 
február második felében, viszont a márciusban kezdődő játszótér felújítás előtt el kell 
készülnie. 
Ezért kérem, hogy a téli munkavégzés tilalma alóli felmentést szíveskedjen megadni 
Társaságunk részére 2012. február 16-tól 2012. március 15-ig terjedő időszakra, az 
alábbi munka tekintetében: 

Bársonyvirág utca játszótér közvilágítás kiépítés 
A Bársonyvirág utca (60 fm), Hárslevelű utca (70 fm) és a Rézvirág utcára (20 fm). 

Annak érdekében, hogy határidőre megvalósulhasson a kivitelezés, kérem szíves 
intézkedését. 

Budapest, 2012. február l. 
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JELMAGYARÁZAT 

---EKV----EKV--- Tervezett NYCWY 4x10RE/10mm2 tip. közvilágítási kábel 

Tervezett 0110mm KPE védőcső darabszám, fektetési hossz 
és mélység jelöléssei 

Tr-7875 f':7l 
10/0,4kV ~ Meglévő 10/0,4kV-os transzformátor állomás 

Meglévő 810 áttörtgerincű vasbeton oszlop 
Z1 tip. lámpatesttel 

Tervezett L T Hungária Park 45/60ff típ. oszlop 
Hofeka GLÓRIA 2xFSD36W típ. lámpatesttel 

Tervezett 018mm rúdföldelö, 3,0m hosszú 

MEGJEGYZÉS: 

1.) Feszültség: 3x400/230V; 50Hz 

2.) Érintésvédelem: nullázás (TN rendszer) 
3.) Minden földmunka csak kézi erővel, feltárás jelleggel végezhető! 
4.) Jelen terv a közműgenplánnall együtt érvényes és azzal együtt kezelendő! 

FŐMTERV FŐVÁROSI MÉRNŐKI TERVEZŐ ZÁRTKÓRŰEN MŰKŐDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG iroda: 

Villamos és gépész 
1024 Budapest, Lövőház u. 37., !276 Bp., Pf. 104 ·Tel.: 345-9500 Fax: 345-9550 ·E-mail: fomterv@fomterv.h }-------------

A tervezés tárgya: 

A tervrajz megnevezése: 

László Dezső 

Budapest X. kerület Bársonyvirág utcai játszótér 
Kiviteli terv 

01. kötet: Közvilágítás 

Lámpakiosztás és kábelnyomvonalterv 

megbízó: beruházó: 

ELMÜ Nyrt. ELMŰ Nyrt. 

belsö ellenör: irodavezetö: \ 

~ 
mösz. igazgató: 

SélleiZsolt Major Péter Kovács László 

EN-T, V-T/01-10825 

dátum: 

2011. november hó 

tervszám: 

24.11.147. 
rajzszám: 

01-24-R-002 
méretarány: 

1:500 

rajzméret: 

igazgató: b í rá ló biz. elnök,e: 

~~ 
Kovács László 

---·-·-------·---··-
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