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Tisztelt Y źrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

I.

!

Tényállás és a diintés tartalmának ľészletesismeľtetése

Az ELMÜ Há|őzati Kft. kéľelmetnýjtott be Budapest VIII. keľtilet Kálvária téren (hĺsz:
35865/1) a későbbiekben telepítésre kerülő BKK Zrt. jegy _ és béľletkiadó automata

villamosenergia ellátását biztosító földkábeles csatlakozovezeték kiépítésének
ktjzterületi
munkáihoz szfüséges fulajdonosi hozzájźtru|ás megszeľzése érđekében(1. szźtm,ímelléklet).

A ELMÜ Há|őzati Kft. á|ta| tewezett csatlakozókźhe|t aKá|vána téľen,aharangLźhná| ta|á|ható ELMÜ tula.jdonú elosztószekľény szabad biaosító csopoľtjába csatlakoztatják és ugya-

nezen elosztószekĺény mellett elhelyezett csatlakozószekľénybe kötik (2. szánÍlmelléklet).
Az e|osńószekĺények a zĺjldteľĹiletenvannak elhelyezve, így a csatlakozókábel kiépítésenem
jar burkolat bontással (3. szźmű melléklet).

A

kérelemben jelzett, illetve a dokumentáciőban rész|etezetíközterĺ'ilet rész a Józsefuiírosi
onkoľmányzat fiilajdonában á||, így a létesítéshezszfüséges a tulajdonos onkoľmźnyzatuĺlk
hozzájárulása.

il.

A beteľjesztés indoka

Az előteľjesztéstáĺgyában a döntés meghozatala

a Tisztelt Bizottság hatáskĺlre.

ilI. A dtintés célja' pénzĺigyihatása
A kivitelezések köZterületi megindításához
Tulaj dono s i

szfüséges

a

fulajdonos oĺlkormányzat

ho zzźlj áĺu|ása.

A Tulaj donosi diintésnek onkoľmányzatunk at éńntő pénnlgyi hatása nincs.

Iv.

JogszabáIyi kiiľnyezet

Budapest Józsefuĺĺrosi onkormányzat vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásaról szóló 6612012. (XII.l3.) önkormanyzati rende|et 17. $ (l) bekęzdés e) pontjiín,
valamint a Budapest Fővrĺľos VIII. kerület Józsefuiírosi onkorményzat Képviselőtestiilet és
Szervei Szervezeti és MfüĺjdésiSzabályzatźrőI sző|ő 3612014. cKI.06.) tinkoľmányzati
rendelet 7. számí mellékletének 1.4.5. pontjan alapul, ami a Varosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság döntését lehetővé teszi.
Fentiek alapjźn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fulajdonosi hozzźĄárulásra vonatkozó
dĺintésétmeghozni szíveskedj en.

Határozati javaslat

A Vaľosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosi hozzájźrulását adja a
Budapest VIII. kerület Kálvaria téren (hĺsz: 35865/1) a BKK jegy _ és béľletkiađóautomata

villamosenergia ellátását biztosító fř'ldkábeles csatlakozővezęték kiépítésénekktĺzteľiileti
munkáihoz.
IJ

gyiratszźtm I 6-1 445 l 20I 4

Kérelmező: ELMÜ Há|őzatiKft..

Helyszín: Budapest VIII. keľiiletKálváľia téľena Zöldteľiilet

nyílt munkaaľok készítésé-

vel érintett

Helyreállítási kötelezettség:

-

a zĺildterĹileti szakasz védelmę és teljes he|yreźilítźlsa(a 34/2008. (V[. 15.) Főv. Kgy.
rendelet 18. $ (3)' (4)' (5)' (6). bekezđésbenfoglaltak figyelembe vételével)

Egyéb kikötések:
- Az engedélyes, a kivitelezés teľĹileténéľintett kcizműtulajdonosok (közmrĺszolgáltatók)
eseti előírásai alapjan végzi az építést,valamint tőlfü helyszíni szakfęlügyelet kér.

-

Felhagyott közmű,vezeték, kábel a ftjldben nem maľadhat.

Felelős:

Határidő:
A

polgĺírmester
2014. november 24.

d<jntés végĺehajtásátvégzoszęrvęzęti egység: Yagyongazdálkodási

osztáIy

és Üzemeltetési Ügy-

A lakosság széles körét éľintő dĺjntésekesetén javaslata

indokolt

hirdetőtáblan

a kozzétételmódjĺáľa
honlapon

Budapest, 2014. november 1 8.

Č:@
Pénzes Attila
Űgyosńá|yvezeto
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3. számű melléklet

