
Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáros onkormányzat Képviselő-testületének
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága PdT
Vagyongazdálkodási és Uzemeltetési Ugyosztály

napiľend

ELOTERJESZTES

a Y árosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság f0|4. 09. 01-i üléséľe

Tárgyz Tulajdonostáľsi hozzájáľulás a Budapest VIII. ker. Kőbányai úti l-es villamos megá|ló'
közcéIú elosztóhálózat 1 kV-os Íiildkábel létesítés közteľületi munkáihoz.

Előteľjesztő: Pénzes Attila Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési igyosztá|yvezetó
Készítette: Lendvay József
A napirendet nyílt ülésen kell táľgyalni.
A dö ntés e l fo gadásáh oz e gy szer u szav azattöbbs é g sztiks é ge s.

Melléklet: 1db

Tisztelt Y ár osgazdál l kodási és P énzii gyi Bizottsá g !

I. Előzmények

A GTF Tervező Fővállalkozó Kft. az ELMĺJ Hźůőzati Kft' megbízásétbő|, Budapest VIII. ker.
Kőbányai úti 1. villamos megálló közcélú e|osztőhá|őzat lkV-os ťoldkábel létesítésének köztertileti
munkáihoz tervdokumentációt készitett és nyújtott be tulajdonosi hozzájźlrulást kérve' (1. sz.
me|lélrlet).

II. A beteľjesztés indoka

A kérelemben je|zett és a dokumentációban rész|etezeÍt érintett építési terület részben a Józsefuáľosi
onkormányzat tu|ajdonában á|| (Ganz tömb hrsz.: 3859913), igy a létesítéshez szükséges az
onkorm ányzat tul aj d ono stárs i ho zzáj źtu|ása.

III. Tényállási adatok

A tervezett közterületi beruházás megvalósításához szükséges a Yárosgazdttlkodási és Pénzügyi
B izottság tulaj dono stá r si hozzáj áru|ása.

A Ganz-Mávag területen (Kőbányai út _ Könyves Kálmán köľút _ Vajda Péter utca - Bláthy ottó utca
_ orczy iÍ _ orczy tér á|ta| batáro|t teľületen) vá|toztatási tilalom elľendelésérol szóló 27lf0|4.
(VI.26') önkormányzati rendelet avtitoztatási tilalmat mondott ki a Ganz-Mávag teľületre (Kobányai

út - Könyves Kálmán körút - Vajda Péter utca _ Bláthy ottó utca _ Orczy ii _ orczy tér á|ta| hatáľolt

teľületen). Ez a|apján ,,telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átaĺakítanL bővíteni,

továbbá elbontani, illetőleg más, építésügli hatósági engedélyhez nem kotött értéĺtrlovelő váItoztatást

végrehajtani nem szabad a Józsefuáros KerüIeti Epítési Szabályzatáról (J)KESZ) szóló 66/2007.

(XII.12.) önkormányzati rendelet e ľendelet ákal érintett terüIetet érintő módosításának

hatálybalépéséig, de leýIjebb 3 évig.', Az épített környezet a|akitásárő| és védelmérő| szó|ó 1997.

évi LXXVIII. tV. 20's O bekezdés a) pontja a|apján a tilalom nem terjed ki ''a tilalom

hatáIybalépésekor hatályos építésügłi hatósági engedéllyel megvalósuló építési javítási-karbantartási

és a jogszabályokban megengedett mas építési munkálĺľa,,. Tekintettel arĺa,hogy a345l201f.(XII.6.)
szźlmű Kormányrendelet a beruházást kiemelt jelentőségű iiggyé nyilvánította, igy a vá|toztatási

tilalom nem terjed ki rá, a tulajdonosi hozzájáru|ás megadható.
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IV. A döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

Javaslom, hogy a Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság rigy döntsön, hogy a kérelmező GTF
Tervezo Fővállalkozó Kft. kérelmére tulajdonostársi hozzájárulását adja, a Budapest VIII. ker.
Kőbányai úti 1-es villamos megálló, közcélú e|osztőháIőzat l kV-os ťoldkábel létesítéséhez.

v. A dtintés célja' pénzügyĺ hatása

A kivitelezések közterületi meginditásához szükséges a tulajdonos onkormányzat tulajdonostársi
hozztĘáru|ása'

A tulajdonosi dontésnek tnkormányzatot érintő pénzlť;gyi hatása nincs.

\II. Jogszabályi környezet

A Bizottság döntése a Budapest Józsefuáľosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáľól szóló 66l20|f. (Xil.13.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján,
valamint a Budapest Fováros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselőtestület és Szervei
Szervezeti és Műkodési Szabályzatárő| sző|ő f5l20l3. (v.27.) onkormźnyzati rendelet 4. számíl
mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

,Ą fentieknek megfelelően kéľem ahatározat elfogadását.

Határozatijavaslat

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonostársi hozztĄárulását adja, a
Budapest VIII. ker. Kobányai úti l-es villamos megálló, kozcélú e|osńőhźiőzat 1 kV-os ťoldkábel
létesítéséhez.

IJ gyiratszám: |6-1011 l20I4
Kérelmező: ELMU Há|őzati Kft' megbízásából GTF Tervező Fővállalkoző Kft.. (tervező: Guba

Imre)
Helyszínek: Budapest, VIII. kerület, Könyves Kálmán krt'.'ĺ6. hrsz': 38599/3 elótti járda' Könyves

Kálmán kľt. hrsz.: 38444 aszfa|t útpálya és villamos megálló jáľda (peron), bontással,
és burkolatbontással éľintett.

Közterĺ'ileti építési munkákra vonatkozó dokumentum:
BKK Közúti Közlekedési Divízió által kiadott közűtkeze|őihozzćúáru|ás (iktatószám:
1 0 4'.1 I 47 6-f7 6 /20 rf I r 0 48

Felelős: polgármester
Határiđő: f0|4. szeptember 01.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési ügyosztály
Létesítményüzemeltetési Iroda
A lakosság széles koľét éľintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjáľa (megfelelo aláhúzandó!):
indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 20 l4. augusńus 28'

Pénzes Attila
ugyosztá|yvezető
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I. szám,Ú melléklet
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Térg::; Tulaidonosi hozĺáiárulás kéľése 
;łÜĺł tU{: j j. t,

\{uĺr-lca.cĺme: Budapĺ:st V}II. keľ. Kci,bány'ai út l-es l,illamos rncgálió. köz-celri eioszttihálcizaĺ
l kV.os R'lĺjkábel létcsitćsc

lluqŁsszdłt 2 l 4 i 35 ;, III.

Az E1-]!4[,: Iĺáloz.aĺi Kft rnogbízásábĺil iáĺsaságunk - lriinĺ a lćtesítméľľ ten,ező.je - kćľi.

hogy szíveskedjenek a melléketĺ kił"iĺeli ĺIokun:entáció alapján tulaiđonosi hozzáiáľulásukać

soron kĺvĺil megadni. Á mel]ékelt ĺĺokumetrtáció az ] -es r.illalnos ľekonsĺukció és

fdlesztéséhez kapcsoióĺlĺ.l vilianros eneľgia ellátását iartalmaz. n:ely beruházást a 345,l2Ül2

(XII.ó.) Kormánr''renĺlelet kĺemelŕ jeIentőségű üggyé nyilľánította.

:\ létesitéssel ł'rĺinterĺ ingatlanok: 3859913 hľsz. ĺ080 Budapest KłÍn.tver. Ká|mán Iü1. 76'
38444 brsz. l080 i}txlapest Köllvves Ka]rnán kĺt.

Szíves közreműktjĺiésüket clőľe is köszönjiik!

Budapest. 20l.ĺ' arrgusztus ?.

Tisztelettel: .-. / .;,/
.1 /' /. ĺ'/ /1 '

i,,,;ł7;ĺ'1ł4g' 7,
Kocôr Balazs

06-30-87 I -0848



2. számű melléklet
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Megjegyzés:
A tervezett kábel fektetésĺ mé|ysége járdában -0.6,m hornokágyban. A kábe| fe|ett (30 cm)
,'Vĺgyázz| Erosáramú kábe|!'fe|iratú je|zőszalagot keĺĺíektetni. A kábeĺ fektetése során az MSZ
13207 szabványban fog|a|t elöírásokat maradéktalanul be keĺf tańani. A kábe| bíztonsági
övezete a kábe|től méń 1'.ĺm! Kozrnűkeresztezésekné|' amennyiben a szabványos
vécĺĺtávo|ságok nem tartható, úgy a kábe|t védőcsőbe ke|| húzni! A gázvezetéktőĺ 1m távo|ságot
iartani keii! A kábelárok ásása csak kézi erőveĺ történhet!
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1 kV kábelłeftär:

Kábeĺszakasz:

ELĺV1Ű szekĺény -'Ieľvczctt
n.rľnn hlrnrnĺ.łĺ'lác

(m)

NA\.Y.J 4x50 S\4 0.ói ĺ kV 60'0

Névĺeges feszÜitség: 3x230i4c0V-5ÜHz
Erĺntésvédelem: ľ.] u||ázás ĺTN-C)

TeruezettkábeI iípusa. KábeIhossz:N}ľaĺnvonaIhossz
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s Faváĺĺaĺkozo Kft,
17-4D Fax: Ą12Ąa-02
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Budapest V|ĺl' ker. Kőbányai Úl

1-ęs viiiamos megá||ó

Kózcélú eĺosztóhá|ózat
1 kV.os fo|dkábeł ĺéiesĺtése
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