
Budapest Főváros VIII. kerĹiletJőzsefváros onkormźnyzatKépviselő-testĺ'iletének
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottsága

Y agy ongazdálko dási é s Uzemelteté si U gyo sztá|y

ELiTERJESZTES

aYárosgazdálkodási ós Pénzügyi Bizottság 2013.11. 11-i ülésére

Táľey: Tulajdonosi hozzájálrulás Budapest 4. METRO I. szakasz IűLID, VIII. keľület'
Baross tér 5 db csatlakozási pont vĺllamos eneľgia ellátása ktĺzteľiiletĺ
munkáihoz.

Előterjesztő: Szűcs Tamás Yagyongazđálkodási és Üzemeltetési iigyosńźiyvezeto
Készítette: Mihók LászIő
A napirendet nyilvánosan lehet táľgya|ni.
A dĺjnté s elfo gadásáh oz e gy szeru szav azattobb sé g sziiksé ge s.

Melléklet: 2 db

Tisztelt Város gazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság!

I. Előzménvek

Atervezó GTF Kft. (Stubnya Gábor tervdokumentáciőja a|apjan) kérelmet nýjtott be, a
Budapest 4. METRO I. szakaszKzlD, VIII. kerület, Baross tér 5 db csatlakozási pont
villamos energia el|átásakĺĺĺeruleti munkáihoz sziikséges tulajđonosi hozzájáĺu|źs
megszerzésének érdekében. (l. számú melléklet)

il. Indokolás

A ľészleges kábelrekonstrukcióhoz szĹikséges az onkormányzatunk tulajdonában áltó
Festetics György u. (hľsz.: 34580) kĺjzúti szakaszán a jaĺdaburkolat megbontása, anelyhez
szfüséges aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság Tulajdonosi-hozzájáruIása. Q. száműt
mellék|et).

ilI. Tényállás

A II. pontban (Indoklásban) megfogalmazottak szeľint.

IV. Dtintéstaľtalmánakrészletesĺsmeľtetése

Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy döntsön úgy, hogy a GTF Kft. kéľelmére, a
Budapest 4. METRO I. szakasz IalD, VIII. kerĹilet' Baľoss tér 5 db csatlakozási pont
villamos energia ellátása kĺiaeruleti munkáihoz sziikséges k<jztertileti munkáihoz, a
tulaj dono si ho zzźĄ aru|ását me gadj a.

v. A diintés célja' pénzügyi hatása

A kivitelezések közteľületi megindításához sziikséges a tulajdonos orlkormźnyzat
tul aj dono s i -ho zzáj źru|ás a. A dö nté snęk p énzugy i hatás a ninc s.

VI. Jogszabályikiiľnyezetĺsmertetése

o
,...*..'.' sz. napiľend



A Bitoľrság đĺintése a Budapest Jőzsefvárosi onkoľmtnyzat vagyonaról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásaľól szóló 6612012. (XII.13.) ĺinkormányzati rende|et 17. $ (1)

bekezdés b) pontjĺán alapul.

A fentieknek megfelelően kérem ahatározat elfogadását.

Határozati javaslat

AYárosgazdálkodási ós Pónztigyi Bizottság úgy dönt, hogy a GTF Kft. részére, a Budapost 4.

METRO I. szakaszKzlD, VIII. keľület, Baľoss tér 5 db csatlakozási pont villamos energia
el|źúása köZtenileti munkálataihoz szfüséges tulajdonosi hozzźĄćru|źsát megadja a

kcjvetkező feltételekkel :

Ü gyiratszám: I 6-1 4 5 6 l 2013 .

Kérelmező: GTF Kft,,tewező Sfubnya Gábor
Helyszínek: Budapest VIII. Festetics Gyĺirgy utca, hľsz.: 34580, aszťalt jźrđa,

buľkolatbontással éľintett.

Taľgy: Tulajdonosi hozzájtrults, a Budapest 4. METRO I. szakasz K2lD, VIII.
kerület, Baross téľ 5 db csatlakozási pont villamos eneľgia ellátása közteľülęti
munkáihoz.

Helyreállítási kötelezettség :

- a burkolatbontással éľintett jáľda. teljes szélességében és ľéteqľęndiében töľténő végleges
helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínét eIkerulő útvonalat jól láthatóan je|zik,
- kdzterĹiletek alatt bontott' nęm üzemelő kábel, vezeték, védőcső nem maľadhat,
- jól látható an tájékoztatjtk az uthaszná|őkat, a burkolatbontás várhatő időtartamźrőI,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben tĺjľténő he|yreět|Iitására,
- abeĺvhźz;ó és kivitelező kĺjztjsen 5 év saranciát vállal a helyreallított burkolatéľt.

Egyéb kikötések:
- Az engedélyes ) a kivitelęzés területén érintet kĺizmiitulajosoktól

(kĺizmúszolgá1tatóktó1), azokeseti előírásai aIapján helyszíni szakfelügyelet kéľ,

Felelős: polgármesteľ
Hatźnďő: 20|3. november 1 1.

A döntés végĺehajtását
ugyosztaly
A lakosság széles körét
a|źú:rűzandő ! ) : indoko lt

Buđapest, 2013. november 05.

végzó szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Uzemeltetési

érintő dontések esetén javaslata a kizzététel módjaľa (megfelelő
hirdetőtáblán honlapon
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Budapest Főváros Vlt|. Kerület Józsefuáros onkormányzatK"ł
Hivatala
1082 Budapest Baross u. 65-67.

Tárgy: Budapest 4. METRO t. szakasr K2/D - V|||. kerĺi|et, Baross tér 5 db csat|akozási
pont (a|u|járó és BKV végállomás} viIlamos eneľgia ellátása
{Munkaszám: z13G41|

Tiszteĺt Címzett!

l(érjük, szíveskedjenek a meł|éke|t tervi:lokuľnentációra kcizútkezetői hozzáiárulást adni.

MeIléklet:
r 1 pĺd. tervdokuĺnentáció

Budapest, 2013.10.16.
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StubnyďGábor
tigyintéző

06-30/632-3095
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