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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

Az GTF Elektromos Tęrvęző Fővállalkozó Kft' _ az EL}/rŰ Há|őzati Kft. megbízása a|apján _
kérelmet nyújtott be Budapest VIII. kerĹilet Diószegi Sámuel és Delej utcát érintő 10 kV-os ft'ldkábel
renđezési és 10 kV ft'ldkábel létesítési munkálatokhoz szükséges tulajdonosi hozzájttru|ás
megszerzése érdekében (1. számú melléklet).

AzELMŰ Há|őzati Kft. a pesti városľész Hungaľia kciruton beliil eső részéĺ a meglévő 10 kV-os
há|őzat rendezését tervezi. Az egyes kábelvonalak terhelésének kiegyenlítése, tartalékkábelek képzé-
se érdekében a város több pontjan a meglévő kábeleket át kell kötni, illetve ilj há|őzatí elemeket kell
létesíteni.

o A Diószegíltcźlban a38-40. szźtm alattí7683ll0jelű tľafóállomással szemkoń., a jarđźhanfu-
tó, meglévő,,Úftörő I.'' jelrĺ 10 kV-os kábelt fďrtźÍjźk, majd megbontása után új 10 kV-os
földkábellel csatlakoznak rá' A új kábelt a Diószegi utcát keresztezve az e|őzőekben nevezett
traszformátor álolomásba vezetik. A kábęlfektetéssel érintett jaľda és íltszakasz aszfa|t buľko-
|aíl, a Diószegi Sámuel utca keresztezését fél-fél pályás źlvágźssa| tervezik, kézi fdldmunká-
va| (2. szźlmu melléklet).

o A Delej utca 13-15. szźtmbejératáva| szemkĺjzti 7197ll\jelii transzformátoľ állomásból új 10
kV-os ft'ldkábelt terveznek fektetni a Delej utcát keľesztene, apźrat|an oldali jardában futó,
meglévo ,,Mĺíľiássy'' jelű ftildkábelig. A teľvezett kábelt tissszekötik a meglévő kábellel. A
kábelfektetéssel érintettjarda és útszakasz aszfalt burkolatú, a Delej utca keľesztezését fél-fél
pályás tĺtv ágtssa| tervezik' kézi ftjldmunkával (3 . számu melléklet).

A kéľelemben és a dokumentációban tész|etezett Diószegi Sámuel utca (hĺsz:35903) és a Delej utca
(hĺsz: 38690) a Jőzsefváĺosi onkoľmźnyzat tulajdonában źiI, így az engedéIyezéshez szükséges a
fu laj dono s onkormán y zat bo zzájaľulás a.

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy az engeđéIyezési tervdokumentáció elkészültét követően,
de még aháIőzat kivitelezésének megkezdése e|őtt az ELMÚ iHtiőzati Kft.-nek szándékában áIi- az
éľintett közteniletek vonatkozásában a jogszabźtly szerint kötelező megállapodás megkĺitése, amelyľe



tekintetteljavaslom a tulajdonosihozzájárulásban foglalt fęltételek szerinti megállapodás megkötésé-
hez történő hozzájáru|ást.

il. A beteľjesztés ĺndoka

Az előterjesztés tárgyźlban a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköľe.

ilL A döntés céIja, pénzůigyi hatása

A kivitęlezések köztenileti megindításához szĹikséges a tulajdonos onkoľmányzat tu|ajđonosi
hozzájérulása.

A tulaj dono si dö nté snek onkorm ány zatunkat éľintő p énzťrgy í hatás a ninc s.

IV. Jogszabályi ktirnyezet

Budapest Józsefuaľosi onkoľmányzat vagyonáról és a vagyon fetetti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ő 6612012. (KII.13.) önkormányzati rende|ęt I7. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő.testtilet és Szervei Szervezeti és
Működési SzabźiyzatźĺtőI szőlrő 3612014. (XI'06.) önkoľmányzati rendelet 7. sztmú mellékletének
1.4.5. pontjána|apu|, ami a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság döntését lehetővé teszi.

A megállapodás megkötésére a Tisztelt Bizottság aBudapest Főváros VIII. keľüIet Józsefuárosi on-
kormtnyzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezetí és Miĺködési Szabály-
zatfuő| sző|ő 3612014. (XI.Oó.) cinkormányzati rendelęt 7. melléklet 1.1.1. pontja, valamint a villamos
eneľgiáról sző|ő 2007. évi LXXXVI. törvény 123. $ (3a) bekezdése alapjan jogosult.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosihozzájtltulásra vonatkozó döntését
meghozni szíveskedj en.

Határozati javaslat

l20I5.év (...... ...hó.........nap). száműYárosgazdálkodási és Pénziigyi bizottsági hattrozat:

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt,

1. hogy tulajdonosi hozzájáru|ását ađja_ azELMŰ Hźůőzati Kft. megbízása alapjtn_ a GTF Elekt-
romos Tervező Fővállalkoző Kft. által, Buđapest VIII. kerĹilet Diószeg Sámuel utcában (hĺsz:
35903) és a Delej utcában (hľsz: 38690) tęrvęzętt 10 kV-os ftjldkábel rendezési és 10 kV-os
ft'ldkábel létesítési munkákhoz. az a\abbi feltételekkel és kikcjtésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájáru|źts a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez sziiksé-
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyękbeszeruése alól,

b. aberuházőnak (építtetőnek) akozutkezelői és munkakezdési (burkolatbontásí) hozzájá.
rulást a vonatkozó rendęlet (I9ll994' (V.31.) KHVM ľendelet) szeľinti mellékletek csa-
tolásával a Budapest Főviĺros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály
Építéstigyi lrođájátő| előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maľadéktalanul
be kell tartari,

c. felhagyott, bontott kábel a foldben nem maľadhat,

d. kötelezi a kivitelezőt a Diószegi Sĺámuel utca és Delej utca és járdaszakasz bontási he-
lyek rétegľendjének megfelelő minőségben tĺjrténő he|yrett||ításáľa, melyre aberuháző
és kivitelező kozösen 5 év garanciátváIIa|:

da) útburkolat helyľeá||ításźtná| a kopóréteget az úttest teljes szélességében, lega-
|źlbb az úttest szélességével megegyező hosszon kell újľaaszťaltozn|



ďb) az aszfaltbuľkolatű járđákat a tervezett rétegrendben és szegéIy javítással kell
helyreállítani, majd teljes szélességiikben új aszfaltburkolattalkell ellátni,

dc) a zoldsávban, vagy egyéb foldfelületeken aZ eľedeti színtu és talajminőségű
feltĺiltéseket ę1 kell végezli, a tönkľement növényzetet pótolni kell,

dd) az építés soľán megsemmisült burkolati jeleket tartós kivitelben helyľe kell állí-
tani.

e. az engedéIyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészĺiltéről a közteriilet tulajdonosát
íľásban értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzája,ĺulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maľadéktalan betartásával, a döntés napjátő| szźtmitoÍt 1 évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: f}I5.június 29.

2. felkéri a polgármestert, hogy az ELMĺJ HáIőzati Kft. által a villamos energiáľól szőIő 2007.
évi LXXXVI. törvény 123. $ (3a) bekezdése alapjan megkiildött megállapodást az 1. pontban
meghatározott közteľiileti munkákĺa vonatkozőan, az 1. pontban foglalt feltételek szerirt, iqa
a|á.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: amegáIlapodás tervezet megküldését követő 8. nap

A döntés vé gľehaj tás át v é gző szerv ezeti e gysé g : G azdá|ko đási Ü gyo szt ály
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javaslata a kozzététe|mődjára

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 201 5. jÍnius 22.
n/

/./ ,
/ (.- ć.

dľ. Hencz Adrienn
Ĺigyosztályvezető
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Budapest Józsefu áľosi onkormányzat
Vasvongazdálkodási és Uzemeltetési.
.---*i---i:---- ..-=----Ugyoszäy i

I.ŕtesíĺinény Üzemeltetési Iĺoda l
1082 Budapest, Bařoss u. 65.67. s...

Táĺg)' : fulajdonosi bozzájíĺu|ás kéľelem
(T21,42t6)

Táĺsaságunk készíti a Budapest ĺ4II., Diószegi S. és Deĺe.i utcákban, 1akV-os fĺ;ldkábel hólozat
reruĺezése, ] 1kT,-os í,tjldknbel létesítése c.. kiviteli tervét'

Kéľjiik, hogy a nregkiiĺdcitt dokumentációk alapján az érintett 35903 és 38690 hrsz-ú ingatlanĺa a
tulaj d onosi hozzáj á'ľul;íst rĺregadni szíveskedj enek.

Feĺti ingattanľa a Vei.1.23'$. (3a) bekezdése szeĺínt nem keil vezetékjogot aĺapítani. Az ilyen
terĺileĺ igénybevételéĺe az érintetteknek megáilapodáSt keil kötni.

Áz engedél1'ezesi tervdokumentáció elkésziiltét követően, łJe a bálózat kivitelezésének
megkezdése e!őtt az ELI\,ĺU Hźúózatí Kfr'-nek szándékában á|7 az énĺtett közteriiletek
voĺatkazźłsában a Vet.123.$. (3a) alapján a megáIlapođás megkötése.

/:ur,aBrrđapest, 2015. június 1.
Ikt, szám: T IGTF-ý l3l L4
"Íj gy.ĺĺltéző :.B entő Zoitan
06-24-9428-363

Melléklet: 1példánytervdokumeniácĺó
1 példány nyomvonalrajz
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Bp. v1ll' DiÓszegí utca keresztezés
Ml:100

i] (l 7fin), ten'czett állapot szerint: 3
i*.1 ''Ĺitĺtjrtí I..' r,onal 25l 1 .76834773 ..ť

ij t keĺesz-tezés sávonkćrrtiátvágással

ii ĺsffi..\

f. számímelléklet

JELKULCSOK
;;;;g;; ]"""."l10l]::ľbe|.nyomvona|L------------j | éruefetr qfuu KŕE veocso

ELMŰ 1okv{s'
--;;_- ľ:*ł:.: 1kv{s. kiizvll.,

120kv{s l.ébe|.
oplika, hĺrk zlés

zxl.łA2XS2Y 3x 1 xf4DkMlz5

Egyesített kőzm ves nyomvona|mjz, csak az érintett

3db KG 0200 vcs. lzm

VÍ^,ezeték nyomvonaIa

Gázvozeték nyomvonala (kislkisközép)

csatoma há|Ózat nyomvonaIa

TávkózlésI nyomvona|.
Tęlekom, UPc, |nvlte|, GTs.
Novotron

Távkôz|és|. forgalomIrányításI a|ép.'
Trafficom' sięmgns' koz s nyomvona|

B!(V Vezeték (Traíícom kóz.js nyomv.)

VasÜtĺ vágány (v!||amos)

f ldrészlet határ
ke.ĺlés, koÍlát

. i kell Íbrgatni a 7683/10
.l',, ^ ! sz. tĺ. ál]onrásba
. /' o.lc-.' -cooĺ/.: 

Ýi.

meglévő i0kV.os F<il<tkábc] il
SZAPKivt\.'B 3x240 )'

NéV|eges feszĹi|tség: 3X1,1 kV-50HZ
ÉrintésvédeIem: védĺ!fo|delés (lT)

\.legjegyzés:
A teÍvezett kábe| Íektetési mélysége jáÍdában {.6,m homokágyban. A kábe| Íe|ett (30 cm) .'Vigyáu| Er sá|am

kábeII'' fe|irat je|zósza|agot ke|| íektetni. A kábel fektetése során az MSZ 13207 szabványban foglalt elöĺrásokal
maradéktaĺanul be ke|| tartani. Kozm keÍssziezésekné|, amennyiben a szabványos védótáVolságok nem tarthatÓ.

9y a kábe|t védőcsÓbe kelĺ h zni! A kábe|árok ásésa csak kézi er6veI tórt nhetl

,l 
1 31 Budapesi, Roko|ya 1 -1 3 Te|i 34e.174o Fěx..412-1aĄ2

Bp' V|ĺ|. kgrii|et' DiiszegíS' u'

'Útt rö l." je|ĺi

10kv.os fij|dkábe| há|lzat rendezése
nyomvonal rajz

' 
;ł37&ĺ'ĺ[ft-.'' łonct|.l 0?'1 5oł@Ńe !kl*{ts



Bp. VIII' Delej utca keresztezés
M1:100

\ vĺaczatt
\ 2ooic

l i \. litpál-va kcresztsfĺjs sávonk nti

tś äí.;iÄ. '\ "ťÝzuá,."'l 
2db KG 02

Yl. r,iľ;czcrék
'-. łooac

'ávtčz;ćsiĺlépiiĎćny

3. számri melléklet

V1

Egyesĺtett k zmĹ]ves nyomvona|rajz, csak az érinteti
kozmúvek nvomvonaIait tarta|mazza! M1:500

JELKULCSOK
Teryezett íokv{s kábel nyomvonal
Teruezett 0200 KPE VédÖcsô

ELi\4Ü íokv{s,
1kv.os' kÖäi|.'
1zokv"os kábe|.
opt|ka' h|Íközlés
Vĺzvezeték nyomvonala
GázVezeték nyomVcnala (kis,&iskôzép)
csatoÍna hálÓzai nyomvona!a
Távkóz|ési nyomvona|,
Telekom, UPC, Invitel, OTS,
Novo|Íon

Távkdz|és|, forgaIom|Íányĺtási a!ép..
TrafÍlcom, slemens. kózôs nyoĺnvonai

BKV Vezeték {Trafíicom kőz s nyomv.)

Vgs ti vágány (vilIanros)

;cildrészIet hatá|
kerĺtés. koíát

Névleges feszĹi|tség: 3x1 1 kV-50Hz
Éĺintésvéde|em: védófÓlde|és (|T)

ľ!'legiegyzés:
A tervezeti kábeł fektetési mé|ysége jérdában .0.6,m homokágyban. A kábe| felett (30 :m) ''Vigyáz! ErÖsáram
kábe|!'' téĺirat jalzŐszaIagot ke|| fektetni. A kábel fektetése során az MsZ 1 3207 szabványban fogla|t elókásokat
maradékta|anu| be ke|| tartani. K Žmĺjkeresztezéseknél, amennyiben a %bván\,os védótáVolságok nem tarthatÓ,
gy a kábe|t védőcs be ke|| h zní! A kábe|árok ásása csak kéz| erÔYel tôrténhetl

1 131 Budapest, Rckolya i-l3 Tel: 34$17.10 Fax: 412-10.02
Bp' VII|. kerĹ]|et' De|ej u'

.'Máĺiássy'. jel

1 0kv-os ĺoldkábel hálÓzat Íenciezése
nyomvonal rajz


