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Tiszte|t Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a II29ĺf0I3. (x.14.) száműhatttrozatźtbanhozztĘźra|t a

Teleki téľi piac (hrsz.: 35lf3l11) miatt, a Baueľ S. u. folýatásźtban lévő Teleki tér (ľ{ľsz.: 35|23/3)
közterületére kerülő 56. és 6I. szám,ű BKV oszlop źúhe|yezéséhez szükséges tulajdonosí
hozzźĄáru|äsát.

A VIII. kertilet Teleki téri piachoz kapcsolódó forgalomtechnikai útépítés és közvilágítás építés
kiviteli tervek elkészítése, engedélyek tárgyí szerzódés a|apján a TEN-T Zrt- e|készitette a szükséges
tervmódosításokat. A közvilágítási teľv tartalmazza az M2 (M63) számű BKV felsővezeték tartő
oszlop és a Teleki Lász|ő tér 7-f. sz. épület homlokzatába rogzitett fal- horog közötti felsővezeték
tartő feszltő sodrony kiváltását. (1. számú melléklet)

tr. Indokolás

Akoni|ágitási teľv a|apjźn a megszűnő áúfeszítés helyett egy rij átfeszítés létesítése szükséges az új

piac épülete és a 63. sz. BKV felsővezeték tartó oszlop közott, a felsővezeték hźiőzat statikai
szempond ai miaÍt, Q., 3., 4., számú melléklet).

III. Tényállás

Akönl|ágitás fejlesztésének megvalósításához szükséges atervezeht kihorgonyzás létesítése a 63' sz,
BKV felsővezetéktaľtó oszlop és azűj piac épülete között.

tv. Döntés taľta|mának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk, hogy a Yźtrosgazdálkodási és Pénziiryi Bizottság döntsön úgy, hogy a TEN-T Zrt.
kérelmére (tervező: Nagy András) TulajdonosihozztĄźru|ásźlt adja a Budapest VIII. ker. Teleki Lász|ő
téri Piac és a BKV felsővezeték tartő (63 sz.) oszlop, és az épület köz<jtti kihorgonyzás létesítéséhez.

v. A döntés céIja' pénzĺigyi hatása

Tulajdonosi hozzźĄáru|ás megadása, a Budapest VIII. ker. Teleki Lászlő téri Piac és a BKV
felsővezeték tartő (63 sz.) oszlop kĺjzotti kihorgonyzás létesítéséhez.

A döntésnek tnkoľmányzatwkat éľintő pénzüryi hatása nincs.



vI. Jogszabályiktiľnyezetismeľtetése

A Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi Önkoľmányzat vagyonáról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáľól sző|ő 6612012. (XII.13.) önkoľmányzati rendelet 17. $ (1) bekezdés b)
pontján alapul.

A fentieknek megfelelően kéľem ahatáľozat elfogadását.

Hatáľozatijavaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a TEN-T Zrt' kérelmére (tervező: Nagy
András), a Budapest VIII. ker. Teleki Lász|ő téri Piac és a BKV felsővezeték taľtó (63 sz.) oszlop, és a
piac épület közötti kihorgonyzás létesítéséhez tulajdonosi _ hozzájára|ásźń megadja a következő
feltételekkel:

IJgyiratsztm: 16-757 1312013.
Kérelmező: Fővárosi TEN-T Zrt.,tervezó Nagy András
Helyszínek: Budapest VIII. Teleki téri piac területe hrsz.: 35I23/i1, burkolatbontással nem,

j áľdaszakas z fęlretti átvezetéssel éľintett'

Tárgy: Tulajdonosi hozzźĄźru|ás a Budapest VIII. ker. Teleki Lźsz|ő tér BKV ZRt. villamos
taľtóoszlop kiváltás egyesített engedélyezési és kiviteli terv II. módosításához'

Helyszíni szakfelügyelet:
- Az engedélyes, a kivitelezés területén érintet közműtulajosoktól (BKV) és a piac

kivitelezőjéto|, azok eseti előírásai a|apján helyszíni szakfelügyelet kér.

Felelős: polgármester
Hattridő: 20 1 3. október 28.

A döntés végrehajtźsźt végző szeľłezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Létesítményüzemeltetési Iroda
A lakosság széles köľét érintő dontések esetén javas|ata aközzététel módjáľa (megfelelő a|źthinandő!):

indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. oktőber 21.

^1./,é 4).-L---/t,.
Szíĺcs Tamás

üsvosztálwezető''K_
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Tisztelt r\ĺihók Ĺĺiszló úľ

cé'gti']k TĚN.-T Z:rt. a Etidapesi Fővfto5 VIIII kęľület Józspfuáľosi onkoľnlályzátta] kötiitt
TEN-T 39'1? sztrrĺu szerz..ôďés és aĺulak 1. sz. móđosĺtása'ďapjan ęllrészítęttiik á Teiei<i 'téren
2đb BKv felső.'.:ezeiek rartlosztop kiváffii tęĺrĺét'
ĺ\ Nęľnzęti Kĺ'zlękę'dési Hát(isá8 l...ĺígzésében (iigyiratsz{m; U\itr{,Ąŕ}7'69l17ĺ2ű:L3), foglaitak
szeľint megvizsgáltuk a telľezési hat-íľon kívÍil eső oszlopokat (58 sz.,63 sz)' A .''iisgálaĺ
epdménye' hogy a megváltozoi.ĺ kĺjrľiláďvási bělĺóząt źltalokozoĺt tpĺhelęs. yätozást a ď3 

",.oszlop (az eĺőĺĺt,biztonsággai) nem kępe.s ejvlselnĺ.
Az önkornrrfuyzatta] és a társtęľv,ezőkkél lörtealt eg;ĺeztetÉsęk utan az a ĺnüszaki megolđas
szĺiĺet.ett, hogy a 63 számú oszlopoĺ a Telekĺ téĺí piac t.assz.er'kezetélrez horgony.oza* ki:
A teľv (39.}2 / Fv.02) szerinĺi kihoľgonyzássatr az oszlop elĺ'isetr,i a ttlzli!ígítas,i há1ózat miatt
kiďakull teĺb'eles vąltcást.
Mellekeit teľvĺap alapjan kÉlj.ĺ'ik, hogy a 'kilmr3on}.záshoż sztikségeś tuiajdonosi
hozzájaĺuträśukat sávęskeđjenśk :negadni.

Buđapest, 2013. i0.2] .

Tisztelettel
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HMI nrérnôki szolgáltató és kereskedelmi kft'
íöżo euóapest,lĹjske ĺ''' :o'
tel./fax: +36 1274 67A5
hmí@upcmôi|.hLj
wWw.hrnĹstatika.hu

TARTOSZERKEZETI NYIĹATKoZAT

BKV oszlop kikotése a Budapest Vĺĺl. ker' Te.leki tér (HRSZ3S123/11J szám alattĺ
új piac épület szerkezetéhez tárgyában

Aĺuĺíĺoit tervező az a|ábbiakban nyi|atkozorn, hogy a je|zett B(V oszlon a piacépĹllet A/3.4 ĺaszteri
homIokzati pĺl|éréhez történő kikötése tartószerkezeti prob|émát nern okoz. amennYiben a rögzítés a
terveknek megtele|ően készü| és a kĺkotés határereje nem ha|adja meg az adatszolgá|tatásban
meBadott erő (-7,0kN) mértékét.

BudaBest' 2013. október 21.

Tolgyesĺ András
okl. épí!őmérnôk
T-T-Teil 18:0524
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Vezetcí tervezcĺi hozzájáľulás

A Teteki Lász(ó téri piaccsaĺnok épĺtész vezető ten..ezőjeként hozzájáru'rok a ľEN-T Zrt.
áĺia{ tervezett iĹé!.vezó: Nogy A.ndrás v-T 1 3.85ó], tervszám 39.'| 2) ĐKV fetsővezetćk talti
ĺácsos.osztop kĺhoľgonyzásához.

Budapest, 201 3. október 21 '




