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előtti elosztószekrény villamoseneľgia.ellátásának kiépítéséhez
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Készítette: Szabó Endre
A napirendet nyilviĺnos ülésen kell tĺĺľgyalni.
Adöntéselfogadásáhozegyszeruszavazattobbségsztikséges
MeiiéÍĺiet:
1. Kérelem
2. He|yszínrajz
3. vIIIl7 Lakásfentartó Szövetkezettulajdonosihozzájáru|ás

Tisztelt Vĺĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Tényállás és a diintés tarta|mńnak részletes ismeľtetése

Az F,LIĺ/:U Há|őzati Kft. kérelmet nyújtott be Budapest VIII. keľület Szigony utca 4. szźtn
előtti elosztószekľény villamosenergia-e||źltźlsának kiépítéséhez sziikséges tulajdonosi
hozzájaĺalźts megszerzése érdekében ( 1 . szétmí melléklet).

A Szigony utca 4. szźlm e|őttí aszfa|tozott jaľdan Qľsz: 3572814) lévő elosztószekľénybe a
Szigony utca 4. szźtm a|atti épületben elhelyezett, építettházas tľanszformátor á|Lomásból tör-
ténik a villamosenergia-ellátás biztosítása. A transzformátortól Łjvezetett kábelek a jardźtbarl

nyílt arkokban töľténő kiépítéssel csatlakoznak az e|osztószekrénybe (2. sztmí melléklet).

Tekinttel arľa, hogy a kábelvezetés nyomvonala énnti a vIIIl7 Lakásfenntaľtó Szövetkezet
fulajdonában lévő Szigony utca 4. szźlm a|atti ingatlant (hľsz: 35728120), ezért a munkálatok
elvégzéséhezbeszerezťljk aYIIU7 Lakásfenntaľtó Sztivetkezettu|ajdonosi hozzájáľu|źlsát (3.

szátmű melléklet). Az e|osztőszekrény megfápláIásával lehetővé válik a Szigony utcai parko-
lóban felállított téďlgyelő kamera villemosenergiae||źtásanak biztosítása.

A kérelemben és a đokumentációban tész|etezeÍ|járdaszakasz a Jőzsefvarosi onkotmányzat
tulajdonábanáII,így a munkáIatokďloz szfüséges a fulajdonos onkoľmányzathozzájźtru|ása.

il. A beteľjesztés ĺndoka

Az e|őterjesztés targyában a döntés meghozata|a aTiszte|t Bizottság hatásköľe.

ilI. A diintés célja' pénzĺigyi hatása

A kivitelezések ktiztertileti megindításához szĹikséges a fulajdonos onkormanyzat tulajdonosi
hozzáljarulása.

A tulajdonosi döntésnek onkoľm ányzafrnkatérintő pénzügyi hatása nincs.



Iv. Jogszabályi kiiľnyezet

Budapest Józsefuiírosi onkoľmźnyzat vagyonáról és a vagyon feletti fulajdonosi jogok
gyakorlásaról szóló 66ĺ20|2. CXII.13.) önkormányzati reĺdelet |7. $ (1) bekezdés e) pontjĺín,
valamint a Budapest Fővĺáľos VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkormányzat KépviselőtestĹilet és
Szervei Szeruezeti és Mfüĺldési SzabályzatárőI szőIő 3612014. CXI.06.) önkormźnyzati
rendelet 7. szźtmű mellékletének 1.4.5. pontjan alapul, ami a Varosgazdálkodási és Pénzü-gyi
Bizottság döntését lehetővé teszi.

Fentiek alapjan kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fulajdonosi hozzź$árulásľa vonatkozó
döntését meghozni szíveskedj en.

Határozati javaslat

lf0|5.év (.........hó.........nap). számú Varosgazdálkodási és Pénztigyi bizottsági
hatáĺozat:

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi bizottság rigy dönt, hogy:

fulajdonosi hozzájźruIását adja azELMU Há|őzati Kft. ľészére a Budapest VIII. keľiilet SzĹ
gony u. 4. szám előtti aszfa|tozott jardaÍI (hľsz: 35728ĺ4) lévő elosztószekľény
villamosenergĺa-ellátáts kiépítésének közteriileti munkáihoz, abontással és burkolatbontassal
érintett jźlrdaszakasz helyľeállítási kötelezettsége mellett az a|ábbi feltételekkel és kikötések-
kel:

a. jelen tulajdonosi hozzájělru|ás a beruhrázőt (építtetőt) nem mentesíti az építés-
hez szfüséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. abervházőnak (építtetőnek) akozűtkezelői és munkakezdési (buľkolatbontási)
hozzájźtrlúźlst a vonatkozó ľendelet (l9ll994. (V.31.) KIIVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővaros VIII. kerület Polgármesteri Hiva-
tal Hatósági ÜgyoszályźúőI, valamint Építésügyi Irodájától előzetesen meg
kell kéľni, és azabban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. az engedé|yes köteles a munkák (helyľeállítás) elkészüItéro| a kĺizteľĺilet keze-
lőjét és fulajdonosát íľásban éľtesíteni,

d. jelen tulajdonosi hozzájarulás csak az engedéIyezó szervek, szakhatóságok elő-
írásainak maľadéktalan betaľtásával, a dĺintés napjától szźtmítotí | évig éwé-
nyes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. januat 26.

A dĺintés végrehajtásźltvégzó szewezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügy-
osztá|y

A lakosság széles k<irét éľintő döntések esetén javaslata a kozzétételmőđjaru
nem indokolt hirdetőtáblan honlapon
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I. szźtmímelléklet
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í082 Budapest, Baross utca 63.67
Táwezeték osztály, Tervező üzem

Levélcím: 1399 Budapest Pf, 673.

Ugyintéző: FreiIer Zso|i
Tel.:06 1/Z3B-9193
Mobíĺ:06 201420-3535
lkt' sám: 63052003/83/201 s/TE

Tárgy: Budapest Vlĺl. keĺü|et, Szigony utca 4' szám elotti eIosztószekrény viIlamosenergĺa-ellátása

Tiszte|t Gímzett!

Társaságunk e|készítette a tárgyban megje|tiĺt munkához tartozó kłvíte|i terveket. A tervezett nyomvona|
érinti az Önkormányzati tulajdonban |év<5 Szigony utca menti aszfaĺtjárdát a 35728t4 hrsz-on. Kérjük,
hogy a mellékelt tenrdokumentációk a|apján a tu|ajdonosi és kozútkezelói hozzájáruĺást megacni
szíveskedjenek.

A tervezett nyomvonal érinti a 35728/20 hrsz-ú ingatlant, ame|y a Józsefvárosi Vl|l/7 Lakásfenntartó
szöv€tkezet tu|ajdonában van. A tu|ajdoni |ap nem Íartalmaz megkeresési címet. így kéľjtik az eÍTe az
ĺngal|anra kiadott tuIajdon osi hozzźjáru|ás kiadását.

Kérjuk, vá|aszukat a '|399 Budapest Pf' 673' |evé|címÜnkre szíveskedjenek megküldeni.

Közremiiködésĺiket megköszönve, ĺidv<iz|ette|:
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Budapest' 201 5. januáĺ 12.
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3. szám,űmelléklet

satľakgüó. ffi űsaaki đgkrłľmeľrtáció
třp iztit m.éľőheľ5pekľlez. és *ył !*tkoxatokÜgýśe"*.

K*vřTtLEző ł ľ'łYł tŔTKÖaAT
Fe{e!$sségeťy! tł.ldägbtĘ kjj€l€nt€ťľl; höE!|' äf älább} ťť.gPäŠftá$} 1{ŕť'é|l l*\ić

t]Ü== '''. telepiiĺri;s

...'-..-...'.,....''háuszám ',...,'',..;enielät..''.. ' 
...'ejłđ '. ......'',.......''he|yrajzlsżám"

fěĺilęszĺĺalesĺ bříy.fęlĺilťiz.gsá|*tá! i viiląqos sreíelési munkáĺľ és annäk áľłmĺihis]ę!ÍEnĺ':.yéde|rnéĺ az.éĺvéíryben ĺev{ĺ lét€sitéŚi,
biżtonsáEi szabványoknaiłäs az e|óírt tecłrnológiának megÍeleĺően kéśrftetteJłl.9ł.

A viltaĺnós beľendézés szere|ését befejézteľłr, anľtak f,esziitkég aÍá helyezése elvégeahető.

Mi1rösĺiea yáĺalko?Eken!'ľę'$rłł{ďos szánĺgľc :

Nyĺĺatkozat iétel cätuma: ..'.....'........'.'...'.
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