
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

/r ~-12 . szám ú előterjesztés 

a Budapest X., Grafit utca út- és járdaépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat 
tulajdonjogának átruházásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai V agyonkezelő Zrt. bonyolításában készül el a Budapest X., Grafit utca út- és 
járdaépítése, mely beruházással egyetemben az érintett szakaszon a közvilágítási hálózat 
bővítésére is sor kerül. 

A beruházás terveit a Herior Mérnöki Bt. (1223 Budapest, Hunyadi L. u. 6/4.) elkészítette, a 
tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme benyújtásra került Hivatalunkhoz, annak kiadása 
folyamatban van. 

A közvilágítási munkarész tervező által becsült bekerülési költsége bruttó l 260 OOO Ft. 

A beruházás során felállításra kerül 2 darab Ring 100/76/4T típusú acél kandeláber, amelyre 
Claudia Na 100 W lámpatesteket helyeznek el. 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a tervező a beruházással kapcsolatban tájékoztatta 
Hivatalunkat, hogy a kiépítés feltétele a létesítendő közvilágítási berendezések 
tulajdonjogáról szóló döntés meghozatala is. 

II. A végrehajtás feltételei 

A Budapest Kőbányai Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 43/2004. (VI. 24.) rendelet 20. § (2) bekezdése értelmében "Az 
önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes megszerzéséről, illetve átruházásáról a 
Tulajdonosi Bizottság előzetes véleménye alapján a Képviselő-testület dönt." 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 20 ll. november 8. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2011. ( ... ... )határozata 
a Budapest X., Grafit utca út- és járdaépítéséhez kapcsolódó közvilágítási hálózat 

tulajdonjogának átruházásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., 
Grafit utca út- és járdaépítéséhez kapcsolódó és készülő közvilágítási hálózat tulajdonjogát 
térítésmentesen átruházza a Fő városi Önkormányzatra. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 
Feladatkörében érintett: 

azonnal 
gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 



NYILATKOZAT KÉRELEM 

Tárgy: Bp. X., Grafit utca út-, és járdaépítésének 

engedélyezési és kiviteli tervéhez tartozó 

hogy 

Elöszárn; 

közvilágítás kialakítása 

Kérem, fenti című kiviteli terv alapján létesítendő hálózat beruházójának nyilatkozatát, 

- vállalják az engedélyeztetés és a kivitelezés költségeit, és 

- a megépített közvilágítási berendezéseket térítésmentesen átadják a BDK Kft. 

üzemeltetésébe. 

Budapest, 20 ll. október hó 

Köszönettel: 

2011 OKT 2 6, 
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.. ,J;j··· .............. \. ............... . 

Gyarmati Ambrus 

Tel.: 06 20 333 3434 

Postacím: 1161. Tordai utca 2. 
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Meglévő közvilágítási kábel 

Meglévő lOm-es vasbeton kandeláber 

Tervezett közvilágitAsi kábel 
NYCWY 4x10/re10mm2 

Tervezett Ring 100/76/4T közvilágitisi kandeliber 
VlT-05/76 lámpakar, Zalirt2/Na 701J-os lfimpatest 
Tervezett földelés 
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HERlOR Mérnöki B t 2097 Pilisborosjenö, Pf.: 13 
• tel: 06-20/320-9077 

Megbfz6: 

Önkormányzat Bp. X. ker., Köbányai 
T6rgy. D6tum: 

Bp. X. Grafit u. útépftésénak kivltell terve 2011. október 
Közvilágítás kialakítása Tervsz6m: 

53111 
Rajz cfme: tpítési rajz Rajzsz6m: 

1 
Tervezö: .-(.n'? ;2 l Rajzol6: 

Bényi Attil 13 9387 T6th IstvOn MEretar6ny. 
M = 1 : 500 



KÖLTSÉGVETÉS 
'• 

Budapest X., Grafit utca út-, és járdaépítése 

Összesítő 

Tételkód Megnevezés Ajánlati ár (Ft) Száza lék% 

1 Előkészítő munkák 550 OOO 7,72% 

2 Alépítményi munkák 568 OOO 7,97% 

3 Felépítményi munkák 4 904 800 68,81% 

4 Forgalomtechnika 35 860 0,50% 

5 Ideiglenes forglomkorlátozás 62 OOO 0,87% 

6 Közvilágítás technológia 515 849 7,24% 

7 Közvilágítás anyagjegyzék 491 603 6,90% 

a Nettó ajánlati ár 7 128 112 100,00% 

b ÁFA 25% 1 782 028 

c Bruttó ajánlati ár 8 910140 

d Tartafék a Nettó ajánlati ár 5 %-a 356 406 

e ÁFA 25% 89102 

f Tartalék ÁFA-val 445 508 

g Tartalékkal növelt Bruttó ajánlati ár 9 355 648 

Bp. 2011.09.30. 


