
Budapest Főváľos VIII. keľtilet Józsefuáľos onkoľmányzztKépviselő-testiiletének
Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottsága

2, L.'.s,. napirendY agy ongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyo sztá|y

ELOTERJESZTES
A Váĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2014. december 8-i üléséľe

Táľgy: Tu|ajdonosi horzájálrulás a Budapest VIII. ker. Coľvin sétány 3. sz. (119/8
ttimb) elektromos bektitések (10 kv és 1 kĐ létesítésének közteľĺileti
munkáihoz.

Előterjesztő: Pénzes Attila Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési ügyosztźiyvezető
Készitette: Szabó Endľe
A napiľendet nyílt ülésen kell targyalni.
A dönté s elfo gadás ĺího z e gy szerú szav azatÍobb sé g szfü s é ge s

Melléklet: 2 db

Tisĺelt Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismertetése

A GTF Elektľomos Tervező Fővállalkoző Kft. _ az ELMIJ Hźiőzati Kft. megbízásából _
kérelmet nyújtott be Budapest VIII. kerĹilet Corvin sétríny 3. szétm (hľsz: 36279-10) alatti
ingatlan villamos energia ellátása létesítésének kĺizteruleti munkáihoz szĹikséges illlajdonosi
hozzájźrúźts megszerzése érdekében ( 1 . szfunű melléklet).

A GTF Elektromos Tervező Fővállalkoző Kft. á|taIkészített dokumentáció alapjan az épiLet
villamos energia ellátása két munkaľészbő|' á||:

1 . 1 0 kV-o s háIőzat bekĺjtése _ a Nagýemplom utca nyílt ĺírkos kercsztezésével végzik

2. 1 kV-os há|őzat bekötése _ a Nagýemplom utcaŻ7. szám a|atti trafó állomástól indu-
ló, majd azutcźÍkeresztező nyílt arkos kábelfektetéssel tĺlrténik (2. sztrrń melléklet)

Az ingat|aĺon építési engedélyes kivitelezés keretében izlet- és lakóépületet alakítanak ki, a
kĺjzterületi munkák az onkormányzattulajdonosi hozzajtrulásávalvalósulhatnak meg.

A kérelemben je|zett és a dokumentációban rész|etezett érintett építési terĹilet a Józsefuĺáľosi
onkormányzat tu|ajđonában á||, így a létesítéshez szükséges a tulajdonos onkormányzaixlk
fu l aj do no s i ho zzáj źlrulrása.

il. A beteľjesztés indoka

Az előterjesńés ttngyźlban a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

ilL A dtintés célja' pénzĺigyi hatása

A kivitelezés közterĹileti megindításához sztikséges a tulajdonos onkormányzat fulajdonosi
hozzź!áru|tlsa. A döntésnek pénzügyi hatása nincs.



Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

Budapest Józsefuĺáľosi onkormanyzat vagyonárót és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásĺáľól szóló 6612012. (XII.13.) önkoľmányzati rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontjan,
valamint a Budapest Fővaĺos VIII. kerĹilet Jőzsefvźĺrosi onkormányzat Képviselőtestiilet és
Szervei Szęrvezetí és Mfüĺjdési SzabályzatźrőI sző|ó 3612014. (XI.06.) önkoľmányzati
rendelet 7. sztmt mellékletének 1.4.5. pontjan alapul, ami a Vĺáľosgazdálkodási és Pénztigyi
Bizottság dĺjntését lehetővé teszi.

Fentiek a|apjźn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosi hozzájźtrulásľa vonatkozó
döntését meghozni szíveskedj en'

Határozatĺ javaslat

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đö'nt, hogy Tulajdonosi hozzájárulásźi aďja,
a Budapest VIII. ker. Corvin sétány 3. szźtm alatti elektromos bekötések (10 kV és l kV) léte-
sítésének köZteľĹileti munkáihoz.

IJ gyfu atszám: I 6-1 499 1201 4

Kére|mező: ELMŰ HźiőzatiKft. megbízásábő|GTF Elektromos Tervezo FővállalkozőKft.

Helyszín: Budapest, VIII. keriilet, Nagytemplom utca (hĺsz.: 36306) bontással és burko.
latbontással érĺntett.

Helyľeállítási ktitelezettség :

. a burkolatbontással érintett jaľda bontási szélességben és telies rétegrendjében töľténő
végleges helyreállítása,

- a burkolatbontás helyszínét elkerulő útvonalat jőI láthatoan jelzik, és tájékoztatják az tú-
használókat a burkolatbontás viíľható időtaľtamĺĺról

- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben töľténő helyľeállításĺíra, melyre a
beruhĺŁó és kivitelező köz<jsen 5 év saranciátvá||a|

Egyéb kik<jtések:
- Az engedélyes, a kivitelezés teľĹiletén érintett ktizműtulajdonosok (k<izmiĺszolgá1tatók)

eseti előírásai alapján végzí az építést, valamint tőlük helyszíní szakfęliigyelet kér.
- Felhagyott közmű,vezeték, kábel a fiĺldben nem maradhat.

Felelős: polgiíľmester
Hatándő: 20|4. decembeľ 8.

A đöntés végľehajtásátvégző szervęzęti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügy-
osztź/ry



A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javaslata a kozzététel módjáľa
indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2014. december l.
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1. sz. melléklet

1tYq 1 1811Nw24

TERVEZ LLALKOZ

.'.G'ľJ" 1 1 3 1 B IID A P F,.S T RÔKÔT'YA IT 1.11
TEĹ: 3+9.17 -40 FAX: 41f-10-o2

e.mail: info@gtÍkft'hu

Táľry: Tulajdonosí hozzájárulás kéĺése

i\{unka címe: Budapest VIII. Corv'in 119lB. épĺilet villamos energia ellátása, kozcnLi:
elosztóltálózaĺ' 10kV és 1kV.os földkábelek létesítése

Munkaszám: f1'41.70

Ezúton értesí$iik, hogy az ELMťj Hflózati Kft (1I32 Budapest, \ĺáci út 72, - 74.), min:
engedéIyes megbízásábóI a GTF E|ektromos Teľvező és FőváIlalkozó Kft, mini a
létesítmény tervezője. a ,,villamos energiáról'. szôló 2007 . évi LXXXVI. ttin'ény, vďamint ,,a
villamos energia-ipari építésüg1i hatósági engedélyezési ełjrírásrol.' szó|ő 38f/2007' (Xu.
23.) Kormányrenđelet alapján, a tárgyban megielö|t létesítméayĺe hatósági vezetékjog
engedélyezési eljáĺást folytat Ie. Jelen értesítéstinkhöz csatoljuk a Rendelet szerinti
tervdokumentációĺ, kéľv.e annak szíves tanulmányozását'

Kérjiik a tulajdonosi hozzőjárulźlsukat szíveskedjenek fenti címre megküldeni.

A kiizcéltt vezetéklétesítésse| éľinÍett ingatlanok: 3630ó |relyľajzi számrĹ ingaflan.

A vezetékjog engedélyezési kérelem - a megkĺildĺitt nyilatkozatokkal együtt ' a2oo4. évi
CXĹ. 'á közigazgaźěsi hatósági e!ĺĺrás és szolgáltat-ĺĺs áltďrínos szabrályairól'' szóió törvény
(KET) előĺrásainak figyelembe r'ételével az építési engedél1't és.ĺ.ezetékjogot engeĺtélyező
hatóság ĺészéľe kenil benyrijtásĺa.

Szíves közremiĺkdđését előre is kösztlnjtik.

Melléklet: l pld. míĺszakí dokumentáció + rajzok

Budapest, ?!J.l'4' november 2I. 
,.,i Ĺ 1,, ,ł/'l!b(, ź1ż{ź^fu
Kocor Ba]ázs
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JELKULCSOK

ToÍvezett g160 KPE Véděcs6

tK1 . lK2

T6.v6zgt| 10kV.os káb6i NyomvonaI
(tipus: NAzXS2Y 9x1x24omm, RM / 25mmr)
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! Megiegyzés:
i A tewBzett kábe| íektetés| má|ysége járdában .0.6,m homokágyban' A kábel felett (30 cm)

i ,.V|gyázzl Erôsáĺam kábell'' feIiratri jeIzÓsza|agot ke|| íektetni' A kábe| fektetése során az MSZ
| 1 3207 szabványban foglalt e|őlrásokat maradékta|anul be kell tartani' A kábe| biztonsági Övezete a

I kábeĺtól mért 1-1m! Kiizm0keľesztezésekné|, amennyiben a szabványos védötávo|ságok nem
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2. sz. melléklet
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PEcsÉTELÉs HEtye:

GTF Elektromos Teruezö és F6vállalkoző Kft,
1131 Budape8t' Roko|ya 1.13 TB|: 349.'ĺ740 Fď:4ĺ2.1G02

Mulka'zĺn| ]214170

Budapest V|l|' ker' corvin ĺ 19/B ép |et i

Vi||amcs 6noíg|a e||átása I

1okv-os és 1kv.os íÖldkábel
|étesĺtése

Nyomvonal 1okv-os



FTNTOS:
1, Az 1kVos ikeľkábe|ek |étesítése e|ótla28407l10 Trafő

á||omásban a kisfeszilĺtségii elosztő beľendezést ki ke||
cseré|nĺ. Az állomás kialakítása mĺatt csak felsô betápos
kisfesz |tségii e|osztÓ berendezés telepíthetöI

2' A kĺsfesztl|tség elosztÓ berendezés cseľéje után a
tervezett kábel ikresítve indu| és ikresítve érkezik a
fogyasztÓi tuĺajdon elosztőszekrénybel
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A tervezett kábel fektetési mé|ysége iárdában.0.6,m homokágyban. A kábe| fe|ett (30 cm)
,'Vigyázz| Erósáram kábel!.' fe|irat jelzösza|agot ke|| fektetni. A kábe| fektetése soľán az MSZ

T6Ívo:oIl 2db ikv.os kábal
iírpijšái Ń].ťÝÝ: J.iłiłÖiiiiiils]it5.67l kvľ\'

i 13207 szabványban fog|a|t e|őírásokat maradéktaĺanu| be ke|| tartani. A kábe| biztonsági ővezete a
j kábeltó| mért 1 -,í m! Kiizm keresztezésekné|' amennyiben a szabványos védŐtávolságok nem
jtarthatÓ,rigyakábeĺtvédócsőbeke|l hrizni! Agázvezetéktól 1mtávo|ságottartanĺ ke|l! A

JELKULCSOK
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tarthatÓ' tigy a kábeĺt védócsőbe ke|l h zni! A gázvezetéktól 1m távo|ságot tartanĺ ke|l! A
kábe|árok ásása csak kézl erôveI tôľténhetll kábe|árok ásása csak kézl erôve| tłiľténhetl 
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V2. V3

Tervezett ĺ kV.os kábel Nyomvonal
{tlpus: NAYY-J 4x240mm2 Si\4 0,6/1kV)

Tervezett o 1 60 KPE Véd cs

1 kV kábe|leltár:
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ECSETELES HELYE:

GTF Elektromos Tervezö és Fő
1 1 31 Budapest, Rokolya l -1 3 Tel; 34+17-40 Fdi 41 2-1042
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Budapsst V|||. kBr. corvĺn 1 1giB épÜlét

Vi||amos enBÍgia g||átása

1 okv.os és 'l kV"os ÍöldkábeI
létosíĺése i

Nyomvonal 1kv-os i


