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ELOTERJESZTES
A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. május 18-i Ĺilésére

Táľgy:Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület Coľvin sétány 4. száłm e|őtttervezett
1 kV-os fiildkábel létesítéshez

Előterjesĺő: Pénzes Attila Gazdá|kodási ügyosztá|yvezeto
Készítette: Szabó Endre
A napirendet nyilvános ülésen kelltaľgyalni.
A dĺinté s elfo gad ás ah oz e gy szerű szav azattobb s é g szfü sé ge s.

Melléklet:
1. Kérelem
2. Nyomvonalrajz

Tĺsztelt Váľos gazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság!

L Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó Kft. _ a Fluxus Kft. megbízása aIapjźn - kéręlmet nyújtott
be Budapest VIII. keľület Corvin sétany 4. szźlm előtti szakaszon 1 kV-os ft'ldkábel létesítéséhez
szĹikséges tulajdonosi hozzájárulás megszerzése éľdekében (1. számumelléklet).

A LVC GOLD Játékkaszinó Üzemeltętő Kft. alőzsefvtrosi onkoľmányzatnźimaľ településképi eljá-
rást kezdeményezett, hogy a Corvin sétĺĺny 4. szám homlokzata előtt 3,5 m magasságot nem megha-
ladó cjnálló reklámtaľtót helyezzen el. A kapott igazo|ás (iktatőszźm: 26-7l20I5) a|apjtn a tervezett
,,Las Vegas Casino'' betfü megvi|tąitásźthoz sziikséges az 1 kV-os kábęIhá|őzat megépitése. Az Ön-
kormányzat Képviselő-testületénekYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága a 42212015. (V.04.)
számíhatáľozatávalhozzájánl|t 2015. május 3I. _ 2024. đecember 31. közötti iđőtaľtamban akozte-
ľĹilet-hazsnźiatához utcabútor elhelyezése, reklĺĺmtevékenység folytatása céljából.

A Corvin sétany 4. szám alatt talá|ható Casino foelosztójától indul a tewezett 1 kV-os fijldkábel,
mely a térbehĺ melletti elosztószekĺéný fogja ellátni, és innen indulnak, haladnak a védőcsőbe fekte-
tett kábelek azegyęs betúig (f. számu melléklet).

A kábelfektetés az érintett szakaszon viacolor buľkolatu j árđát éríĺt.

A kérelemben és a dokumentációban rész|etezetl Coľvin sétany (hrsz:36283) jźrđaszakasza a
Józsefuaľosi onkoľmĺĺnyzat tulajdonában. áII, így az engeďé|yezéshęz sztikséges a tulajdonos
onkorman y zat ho zzáj źru|ása.

il. A beterjesztés indoka

Az e|óterjesńés tźĺgyźlban a döntés meghozata|a aTisztelt Bizottság hatásköre.



ilI. A dtintés célja, pénzügyi hatása

A kivitelezésęk kĺizteruleti megindításához snjkséges a tulajdonos onkormanyzat tu|ajđonosi
hozzájáruIása.

A tul aj do no si dönté snek onkorm źny zatlnkat éri ntő p éĺungy i hatása ninc s.

Iv. Jogszabályi köľnyezet

A Bizottság hatáskĺjľe a Budapest Jőzsefvárosi onkormányzat vagyonaľól és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakoľlásráľól szóló 66/2012. 6II.13.) tinkoľmányzati reĺđe|et I7. $ (1) bekezdés
e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuiíľosi onkormtnyzat Képviselő-testület
és Szeľvei Szervezetí és Mfüödési Szabźiyzatárő| szőIő 3612014. (XI.06.) önkormanyzati rende|et,7,
szálĺu mellékleténęk 1.4.5. pontjrán alapul.

Fentiek alapjarl kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosihozzájfuulásľa vonatkozó döntését
meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

120|5.év (.........hó.........nap). sztmtYźrosgazdálkodási és PénzĹigyi bizottsági hatátozat:

AYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dĺint, hogy tulajdonosi hozzźĄarulźsát ađja_ a Flu-
xus Kft. megbízása a|apjtn _ a GTF Elektromos Tervező Fővźi|a|kozó Kft. á|ta|, a Budapest VIII.
keľtilet Corvin sétĺĺny 4. szám előtti jaľdaszakaszon (hrsz:36283) tervezett 1 kV-os Ít'ldkábel építési
munkákhoz, az alábbí feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájáľulás abervhźnőt (építtetőt) nem mentesití az építéshez szÍiksé-
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyekbeszerzése alól,

b. aberuházőnak (építtetőnek) akoz,Ĺĺtkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzźĄá-
rulást a vonatkozó rendelet (I9l1994. (V.31.) KHVM rendelet) szeľinti mellékletek csa-
tolásával a Budapest Főváľos VIII. keľiilet Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály
ÉpítésĹigyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maľadékĺalanul
be kell tartaní,

c. felhagyott, bontott kábel a fiildben nem maľadhat,

d. kötelezi akivite|ezőt a Corvin sétĺány 4. szźnrl előtti jĺĺľdaszakaszon a bontási helyek ré-
tegrendjének kiépítésévę| az eredeti viacolor burkolat megfelelő minőségben tcjrténő ki-
építésére he|yreti|ittlsára, melyre aberuhtuó és kivitelező közösen 5 év garanciátvál|a|'

e. az engeđéIyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészüIt&ő| a ktizteľtilet tulajdonosát
írásban éľtesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájźrulás ęsak az eĺgedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalaĺbetartásával, a dcjntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hatźnidó: 2015. máius 18.
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A döntés végrehajtás át v égző szęrv ezeti egység : Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe|mőđjaru
nem indokolt

Budapest, 2015. május 11.

hirdetőtáblán honlapon
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1. szĺĺmú melléklet

GTF
T,ERYEZ rővÁĹLÁLxozó KPT.

113l BUĐAPEsT RoKoLYA U. 1.ĺ3
TEL: 349.17.40 FÁX: 412-|c-a2

e-ma il: inío(E gtfkft.hu

*-rI; *-
{=:-:::WgBudapest Jĺízsefu áľosi onkoľmányzat

Yagyongazđátkodási és t.jzemeltetési Ĺigyosztály
Létesítmény ÜzemeltetiťJ#&*! 

Öu**,.äáł}"łtt ľél*áłff*t** ĺäľałs}e
Biiaponĺí }łÍ*tó

Budapest
Baross atea 65-67.
Lvóz &,ĺEilfkleI 

J

Táľry: Tu|aidonosí hozzáiáľulás kéľése
*lunka címe: Budapest VIII. kęľ Coľvin sétany, Téľbetíĺ rnegvitágítása, lkV-os

földkábel létesítése

Munkaszámz 215a4v

Ezúton értesítjük, ĺrogy a Fluxus Kft. megbízásából a GTF Etęktľomos Tervező és
Fővállalkozó Kft' mint a létesítmény tervezóje, a męllékelt ľajzon szereplő Tén'ilágítas
villamos energía ellátásának kialakításához Tulajdonosi Hozzőljéĺra|ásukat kéľjiik.

Vezetéklétesítéssel éľinteťf iugatlan: 36283 helyrajzĺ számrĺ ingatlan.

Szíves közremúködését ęIőre is köszĺ}lrjÍik.

Melléklet: 1pld. miÍszaki dokumentáció + rajz

Budapest, f015. lapń|is f7,

Tisztelettel:

'r' '/ ).,r rą7.7 !,;..łł:.??
Kocor Balázs

+36-30-871-0848



JELKULCSOK
o 6E!t|Ú5.'uELlE

o hrr'&rfu. tśtűo

1 ldímYoí.lbl.ĄgÍd;h

B.Elfu M' d@ŕíoFo

o i@ŃdđroM*4
o i4dÚ.bkme!

- 

t0 *--

-... 
lkv 

-

I.:v.&n !|v.oo káb!| NyomYoń!l
í|pu1| NYY.J 5x.'0nml RE o'.łtv)
(lIpu!: ilYY.J 3x2'dmm| F. 0..łky}

É!il9 Yol.l.t' XözÝ[i

- 

uPc-

GI

_-_ Ta -.._.

C-

i t *a*o'o

E EIo!!'é!t.kt6n'. |ogydr''6

o

I

35

đ-đ-p-đ\.' --.ť-.
+ --"-'-

2ĺa-2le

'', -. --.,- ;,i; uĺ,,,"-\- 
--,

Megjegyzés:
A teÍvezett kábe| fektotési mé|ysége járdában -0.6,m homokágyban' A kábe| Íe|ett (30 cm) ,,Vigyázz|

Erősáramĺj kábe|l'' fe|iÍat je|zősza|agot ke|| fektetni. A kábe| fektetése során az Msz 13207 szabványban
fog|alt e|ó|rásokat maradéktaĺanu| be kell tartanĺ. A kábe| biztonságĺ ÖVezete a kábeltó| mért 1.ím!
KÖzmiikeresáezésekné|, amennyiben a szabványos védőtávoIságok nem tarthatÓ, tigy a kábelt
védŐcs be ke|| h zni! A gázvezetéktó| 1 m távo|ságot tartani ke||! A kábe|áľok ásása csak kézi eróve|
tô'rténhet|

2, számu melléklet
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GTF Elel<tromos Teruezó és Föv
1 131 Budapést Roko|ya'l-'ĺ3 Te|: 349.í740 Fax: 4ĺ2.'10{2
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Budapest V||l' Corvin Sétány

Térbet MegVi|ágĺtása

1 kv.os fo|dkábe| létesításe

Genplan


