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Y átosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottsága
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ELOTERJESZTES
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. ápľilis Z4-iu|ésére

Táľgy:Tulajdonosi hozzájáłalás a Budapest VIII. keľület Gáz|ángutcában tervezett 10 kV-os
ftildkábel ľekonstľukcióhoz

Előteľjesĺő: Pénzes Attila Gazdálkodási ügyosztźůyvezető
Készítette: Szabó Endre
A napirendet nyilvános ülésen kell taľgyalni.
A dĺj nté s e l fo g ad ás áh o z e gy szeru szav azattijbb sé g s zfü s é ge s
Melléklet:
1. Kérelem (|ap)
2. Nyomvonalrujz ( lap)

Tisztelt Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ismertetése

A GTF Elektromos Tervezó Fővállalkoző Kft. _ az ELMIJ Há|őzati Kft. megbizása a|apjáĺ _
kérelmet nyújtott be Budapest VIII. kerĹilet II. Janos PáIpápa teľet és Gáz|źlng utcát érintő szakaszon
10 kV-os ft'ldkábelrekonstľukciójának elvégzéséhez szĺikséges tulajdonosihozzájtĺrulás megszeľzése
éľdekében (l. szĺímú melléklet).

AzELMŰ Hźiőzati Kft. ezen a teľületen mźn kezdęményezetĺkábelrekonstrukciós munkákat, a 4 db
kábel kiépítéséhez a tulajdonosihozzájárulást a Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági25512015.
(III.23.) szźmuhatározatában megadta. A most benýjtott dokumentáció szeľint két újabb ftjldkábel
ľekonstrukciós munkáit teľvezik elvégezni az a|ábbi szakaszon és nyomvonalon:

o II. János Pá| ptrya tér 21. szám a|atti 20057 /I0 trafőá||omástól kindulva, a Gźn|áng utcai jar-
dák és úttest érintésével a II. János Pá|pápatér park felőli oldalán a Kl (27013110 számutta-
fóállomás felé menő) bekötéSi pontig (2. számumelléklet, 1. lap)

o II. János Pá| pápa tér 21. szám alatĺi 20057lI0 trafőá||omástól kindulva, a Gtz|áng utcai jár-
dak és úttest érintésével a II. János Pá| pápa téľ park felőli oldalán a Kl (2346|110 szźlmu tra-
fóállomás felé menő) bekötési pontig (2. számll,melléklet, 2.|ap)

A fent hivatkozott VPB hatarozatban szereplő két rekonstrukciós kábel esetében nyomvonal módosĹ
tásáttervezĹk:

o II. János Pá| pápatér f|. szárn a|atti 2OO57II0 trafőá|Iomástól kindulva a Gáz|ángutcai járdak
és úttest érintésével Gázláng utcai kórház területén |évő 27373l|0 sztműttafőá||omásba köt
be (2. számu melléklet, 3. lap) (2. szźlmúmelléklet, 3. lap)

o II' János PáI pápa t& 2I. szám alatti 20057lI0 trafőá|Iomástól kindulva a Gáz|ttng utcai járdák
és úttest éľintésével Gáz|áng utcai kóľház terJletén |évő 20159/10 számu trafőá||omásba köt
be (2. szźtmumelléklet, 4.|ap)



Miután a rekonstrukció keretébenaz új kábelt lefektették, a jelenleg el|átő l0kV-os földkábelt az
érintett szakaszokon elbontjak. AGaz|ángutcábaĺakézi ftjldmunkáva|végzett nyíltáľkos kábelfek-
tetés zold területet, aszfa|t burkolafu úttestet és jardát ériĺt' Az úttest keresztezése két félpályás fel-
bontással teĺvezett'

A kérelemben és a dokumentációban munkavégzés helyének megadott Gźz|áĺg utca (hĺsz:34708) a
Józsefuárosi onkormanyzat tliajđonában áII, így az engeďé|yezéshez sztikséges a tulajdonos
onkoľmány zat ho zzétj ttruIása.

il. A beteľjesztés indoka

Az e|őteqesztés tárgyában a döntés meghozata|a aTiszte|t Bizottság hatásköre.

ilI. A dtintés célja' pénzügyi hatása

A kivitelezések közterületi megindításához szĹikséges a tulajdonos onkoľmányzat Íu|ajdonosi
hozzéĄźlruIása.

A tulajdonosi döntésnek onkoľmtnyzatunkat érintó pérv;ngyi hatása nincs.

IV. JogszabáIyi kiirnyezet

Budapest Józsefuaľosi onkormányzat vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól
szőIő 6612012. (XIJ'I3.) önkormźnyzati ľęndelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest
Főváros VIII. keriilet Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és

Mfüödési Szabá|yzatáről szőIő 3612014. (XI.06.) önkormĺínyzati rende|et 7. számu mellékletének
1.4.5. pontj ttnalapu| ami a Yttrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dĺjntését lehetővé teszi.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosihozzĄźlrulásľa vonatkozó döntését
meghozni szíveskeđj en.

Határozatĺ javaslat

.l20T5,év (.. . .. . .. .hó.........nap)' szźmű Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazđá|koďási és Pérrztigyi bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájarulását adja _ azEL-
ĺłĺŰ ua|ozati Kft' megbízása a|apjan - a GTF Elektromos Tervezó Fővállalkoző Kft által, Budapest
VIII. keľĺilet Gtz\źng utcában (hrsz:34708) tervezett 10 kV-os ft'ldkábel ľekonstrukciós munkákhoz,
az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzźtjźlru|as aberuházőt (építtetőt) nem mentesiti az építéshez szfüsé-
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyekbeszęrzése alól,

b. aberuházőnak (építtetőnek) akozítkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájá-
rulást a vonatkozó ľendelet (I9lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletęk csa-
tolásával a Budapest Főváros VIII. keľtilet Polgĺĺrmesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály
Építéstigyi lrodajtĺtőI előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul
be kell tartari,

c. kĺjtelezi a kivitelezót a bontttsi helyek rétegrendjének megfelelő minőségben történő
helyreállítására, melyre abenlházó és kivitelezokozosen 5 év garaĺciát vállal:

. útbuľkolat helyreállításźLnźL| a kötőľétegig a tervezettől nagyobb rétegenkénti túl-
nyújtást (40 _ 40 cm) kell alka|mazni' a kopóréteget az úttest teljes szélességében'



legalább az istest szélességével megegyező hosszon kell ujraaszfa|tozni, melyet a
II. Janos Pá| pápa tér felőli új torkolati burkolathoz csat|akoztatva kell indítani,

. az aszfaltburkolatú jźlrdźń a tervezett rétegrendben és szegély javítással kell helyre-
źi|itani, majd - II. János Pál'pźrya tér és a20159 jeLutrafoállomás kĺjzötti jétrdasza-

kaszon _ teljes szélességébenuj aszfaltburkolattal kell ellátni,

o a zĺjlđsávban az eredeti szinhĺ és minőségiĺ talajfeltöltést el kell végezni, a tönkľe-
męnt növényzetet pótolni kell,

d. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészü|térőI a köZteľület tulajdonosát
írásban értesíteni'

e. jelen tulajdonosi hozzájárdás csak az engeďéIyezo szervek, szakhatóságok e|őírásainak
maradéktalan betaľtásáva|, a dĺjntés napjátőI sztlmított 1 évig érvényes.

Felelős: polgĺíľmester
Határidő: 2015. źryri|isL4.

A döntés vé grehaj tás źú v égző szerv ęzęti e gység : Gazdálkodási Ü gyo szály

A lakosság szélęs körét éľintő dĺintések esetén javaslata a kozzététeImődjara
nem indokolt hirdetőtáblĺán honlapon

Budapest, 2015. április 20.
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1. számú melléklet, 1. lap
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T'E RYE z o pl |fÁĹL'A I. Ko zi xpĺ'

113i BUDApř]sT R()KoI,YA iĺ. 1.ĺ3GTF
TEL: 319-77.40 FÁX: 412-1a.02

e.nrail: info@$Íkft.hrr

Budapest VIII. ker. Józsefváľosi onkoľmányzat Polgárłr esteri Í[ir'atala
Vag.r..ongazdálkodási és ijzemeltetési Üg-vosztály '' ':',.,.i'.:łi|..: ł:lrł:!i,'-
Endapesĺ
BaIoss iltcä 63-67
1082

TáľqÝ-: TulajĺlonosiésKłĺzútkezelőÍbozzájáľuláskéľése

illunka címe: Budapest VIItr. ker. I]. János Pái'pápaté:ĺ 20a5,J j10 -2x037ĺ10 szakasz

1OkV-os fĺ'ldkábel teljes ľekonstrukcida 
*iĺ:t*:}.i."..>ič:l}v.*rľ:*ĺlľľ*ĺř+đi;i'r.'. '. '- ' ;j*.

i}Iuĺkaszám: 21'4275 '|iJ.;E,;ĺ:l.; 
lŁlz.l. ,i.

: . .' ' 'ił* i.;ł ĺ'' i..''.ä' 
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. . . ,,. 'j, ,l,:',: - j!ł::'. ! i.: l

Tiszte|t Címzett|

A Budapest VIII. keĺ. II. János Pál pápa tér ?W57lĺ0 _ 2,103711'0 szakasz ritiizemeltetői
nyilatkozat kéĺésemre megkiildott r'áIaszlevél alapján (Ugyiľatszám: 4L!l1503-2l2t)l5)
utólagosan a kért változtatások értelmében ĺnódosítoÍtuk a teÍvet. Mellékeljłik az új mtíszaki
1eírásĺ valamint a hozzá Íaĺĺozó ĺaizokat.

Kéijĺik tulajdonosi és kĺizútkezelł5ihozzájáłulásukat megküldeĺí résziinkre.

ÉľintetÍ terĺĺIet: II. János FáI pápa ŕéľ.34705
Gĺĺzláng utca - 34708

Anrennyiben a témtnalkapcsolatban további inťoľmációľa vagy dokumentációĺa r'an Szüksé.g'
a +36-30/721-1683 telefonszámon vagy r'arga.ĺniha])'(Úł$fkíĺhu e-mait címen állok
ĺendelkezésükĺe.

Szíves közľeműkodését előre ís koszönjrik.

Mellékletek: 1pld. MÚszaki dokumentáció + rajzok

Budapest, 2015.03.30.

:ii j

t'ł1,\ 
^?Ř 

ł,"i i
,'' ,' 

.n, -,' . , 

n '",:ł /^ .'!.. '*'* cj. ł *{ {iĄb
', ĺŁr:

, ź ĺ.ĺ
r"ĺt:o ,ł!"i,o7
YflrgaM1há|y/

Tisztelettel:



I' számumelléklet, 2' Iap
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TERYEZő rővÁtĺ'łLgoZl rrr.

GTF 113i BI.'DAPEST RoKoĺ'YA I; 1.1j
TEĹ; 349-77-+c FAX: 47f.1,a-a2

e-maii: info@gtťľl.t-hu

Budapest WII. keľ' Józsefváľosi 0nkoľmányzat Polgáľnresteri Hivatala
Vag-ł-ongazdálkodási ós Üzemcltctési Ügyosztály
Budapest i;Llst.: ĺ^|ł*.Jl i i.:+;;ii;i.;.;.. |. i', J^' ' ''

Bafoss utca 63-ó? i 'n :

1082 ] ĺł;ĺ Á,olł ĺ} j .
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Táľg}': TulajđonosiésKiizútkezel'őihozzájáru|áskéľóse

}ĺunka cĺmel Budapest VIĺI. ker. II. János ?á| pápa t& 2005.7 !I0 _ 23467i10 szakasz

1OkV:os f<ilđkábel teljes rekonstrukcióju 
.5$*Ío.".;:-}].,':;i:2:':iiÁĺl!.7-F.1:) |..; !|:'.|,:',!iź:"łL1:ä]s

nyilatkozat kéĺéselnĺe megkiildött válaszleyéI alapján (Ügyiĺatszám: 4tlĺ1'5a5-?lf{JL5)
utólagosan a kért változtaĺások éĺtelmében ĺnódosítottuk a t€rvet' Mettékeljük az új mríszaki
leírást valamín Í' a hozzźL taĺÍozó ralzokat,

Kéľjük tulajdonosi és kozútkezelői hozzájárulásukat megklildeni ľészün.kľe.

Éľinĺett teľĺi|et II. János Pál pápa féľ - 34?05

Gázláng uťcą - 34708

Arnennviben a témával kapcsolatban további információľa r'agy dokumentációra van szÍikség,
a +36.3o172l-1'683 telefonszámon vagy vaľga.mjhłl}@gĺĺl&.hu e-mait címen állok
ĺendelkezésükre.

Szíves közrelnúködését előre is ktiszönjiik.

Mellékletęk: l pld. lv{úszaki dokumeĺtáció + ĺajzok

tsudapest, 2015.03.30.
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Vaiga Mihály.



I. számumelléklet, 3. lap
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Va5ioĺgazdáIkodási és t,zemeltetésĺ Üg1'.osztály
Budapest
Baĺoss utca 63-67
LOSf
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TERYEZ Fóv LLALKoz i KF'7.

1131 BI]DApFśT Rí1 Kr)IYA
TF,L:349-|v.,ł0 FAX; 4 tc-02

e-mail: info(a) gtíkft.h u

Budapest !1Ir. keľ. Józsefváľosi Ônkormányzat Potgáľmesteľi llivatata
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Tárgv: Trllajdonosĺ és Közútkeze|ői hozzájárulás kéľése

Munka címe: Budapest VIII. ker. II. János Pát pápa tér 20057 ila - f7373lIŰ Szakasz

].okV-os foldkábel teljes ĺekonstľukciója .ii:ĺ;:l'',l;: . . .'.l,.'i;::i',l;ĺ)]i ]' - ' ..

''''''''''''''.''''.''.-.''''''.'-'''''''
i}Iunkaszám: 214f76 ij:|i . :trĺji5 

íř,1 ł B. i-Tä ĺ''.'j

Tisztelt Címzett., 
lii..l..::..;.,:l 
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A Budapest VI]I. keĺ. II. János Pőů. p6ęa tér .z0057ĺIO _,;;,,,,*;;;*.n",.,
nyilatkozat kéréseĺnre megkiildött válaszlevél alapján (Ügyiratszám: 4LL|L465-2ĺ2015)
utólagosaĺ a kéĺt változtatások értelmébea módosítottuk ą tervet' lVĺellékeljük az új miiszatrli
leírást valamin t a hozzá tartozó raizokat,

Kéĺjiik tulajdonosi és kÓátkezeIóihazz jźlrulásukat megküldeni résziinkľe.

Éľinteu terület: II. János Yźt|pápaté:r -347t5
Gźa|źngutca - 34708

Amennyiben a témával kapcsolatban további információĺa vagy dokumeniációra van szükség,
a +36-30ĺ72L-1683 telefonszámon vagy varga.rnihal{a,..gtŕldlhu e-mail oímen állok
rendelkezésükre.

Szíves közľemĺíköđését előre is köszönjĺik'

Mellékletek l pld. Miiszaki dokurnentáció + ĺajzok

Budapest, 2015,CI3.30.
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I. szźmumelléklet, 4. Iap
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I GTF
TE L: 3 19-1,7 -40 F,AX; 4 12-1A-A2

e-mail : info@stfkft. hu

Budapest VIII. keľ. Jĺĺzsefr'árosi Önkoľmányzat Polgármesteľi HivaÍala
Yagy,oĺgazdálkoĺIási és Üzemeltetési Üryosztáty
Buđapest
Baross utca 63-ó7
108f
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Tárĺľ: TulajdonosĺésKiĺzútkezelőihozzájáĺru|őtskérése

Muĺka cĺme: Budapest VIII' ker. II. János Pál pápa téÍ 20057l10 
.: ?,',9}tr?,l,1gr,,,r,,*.",. ,

10kÝ'-os foldkábel teljes rekonstrulrciója Í:.ĺ:,;.',.ł:^::!l:;.:.'

Munkaszám: 21'4274

Tisztelt Címzeft!

Tisztelettel:
ż ,;. ,(','; í,
'. !ł''",'7.1" . '-..d, ..Ĺ;ł

V,aíga Mihály ,'.1
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A Budapest VIII' ker. II. János Pál pápa tér 2$)57ĺ1.0 _ f0L59!10 szakasz úttizemeltetői
nyilatkozat kérésemre megkü1dotĺ válaszlevél alapján (Úgyiĺatszám: 4I1'/1'464.2/fa15)
utólagosan a kéĺt r'áltoztaiások éĺtelmében módosítottuk a te.rt'et. Ivíellékeljtik az új miiszakí
leíĺást vďamint a hozzá tarĹozó raizękat.

KéÍjük tulajdonosi és közutkezetőihozzź4źtalásukat rnegküldeni résziinkre.

Eľĺntett teriitet: II. János Pá| pápa tér.34705
Gĺĺzláng utca - 34708

Amennyiben a témár'al kapcsolatban további információĺa vagy dokumentációĺa van szíikség,
a +36.30i727-1683 telefonszámon vag,r, varga.niihaĺ)@gt{kft.hu e-mail címen állok
rendelkezésÍikre.

Szíves kijzĺemiiködésćt előre is kĺisz<injiik.

I\,ĺellékletek: l pld. Miiszaki dok.umentáció + rajzok

Budapest, 2015.03.30.
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iNévleges fesziilĺség: 1okv
10 kV kábelleltál: ]ÉrinrÄvćdelem: lľ
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KPE 1160 Védócsó | Hossz (m)

Vl: 2db
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BuR KotAT HELYREÁLLÍTÁs
JÁHoÁN

V2; fdb

Megjegyzés;
A teruezett kábe| ÍekteÍési mé|ysége jáÍdában .0'6,m homokágyban. A kábe| ŕelett (30 cm) ..Vigyazz!

ErŐsáramÚ kábel!'' felirat jelziisza|agot ke|I fektetni' A kábe| fekletése során az Msz 13207 szabványban
foglalt e|Öĺrásokat maradéktdanu| be keI| tarlani. A kábel biztonságĺ t'Vezete a kábe|t | mért 1.ím!
KÖzm keresztezéseknéI, amennyiben a szabványos védőtáVo|ságok nem tarthato' gy a kábe|l véd csobe
ke|| h znil A gázvezetéklól 'l m táVo|ságot tar|ani kel|! A kábe|árok ásása csak kézi erővel t rtenhet!
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iNévleees fesziiltség: 10kV
10 kV kábelleĺtáĺ: :Érintéivéoelem: tl

Kábolsuakasz:

20057!10 -20.159i10

Teĺr,ezeĺ kábel típusa: i Kábelhossz: lNyomvonalhossz:-i(.)i(')
NA2XS2Y 3x1x240 mm:

RM / 25nmz
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