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TÍsztelt Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bĺzottság!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának részletes ismeľtetése

Az GTF Elektromos Tewező Fővállalkozó Kft. _ az ELMľĹi Hźiőzati Kft. megbízása a|apján _
kérelmet nyújtott be Budapest VIII. kerület Corvin Sétany Pľogľam IV. ütem keľetében, a 125-ös
tömbben épiilő K4 irodahźz villamos energia e||atását biaosító 10 kV-os kábelek létesítési munkála-
taihoz szfüséges tulajdonosi hozzájaru|étsmegszetzésére (1. szélm,űme11ék1et).

Az tlj irođahazben:hźnőja az ELMU Hźiőzati Kft. felé két _ fiiggetelęn _ csatlakozási ponton jelen-
tett be villamos energia igényt középfeszültségű ellátással. Az egyik csatlakozási ponton az igénye|t
villamos energia biztositását közcélú 10 kV-os kábe|há|őzat létesítésével és szfüségessé váIő fejlesz-
tésekkel oldják meg' a tervezett4 db 10 kV-os kábel azELMIJ Budapest IX. kerület Laczkovits utcai
alállomásából indul. Ennek tervét a GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó Kft. mar benýjtotta, és a
10 kV-os ftjldkábelek létesítési munkálataihoz a Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bízottsźrya
89012015. (x.07.) szĺímú hatźltozatával megadta tulajdonosi hozzájáruIását.

Jelen tervdokumentáció a 125-ĺis tömbben éptilő K4 kodaház második csatlakozási ponton igényelt
villamos energia e||źtásźt biztosító 10 kV-os kábelęk létęsítését tarta|mazza(2. számtĺmelléklet).

A 10 kV-os kábelnyomvona|aazELMÚ NEPL (Népliget) alállomás 1614 ce||ájából indul, a X. Vaj-
da Péter utca járdt!ában halad a VIII. Könyves Kálman körut irźlnyttba. A körutat iľányított fürással
keľesztezik, majd keresztezés utttn a nyomvonal a Vajda Péter utca _ 38591, 38602,38811 hĺsz. _
paros oldali aszfalt burkolatu jarđájábaĺ haladva kercsztezi a Bláthy ottó utcát _ 38598 Lltsz. _, a
Delej utcát _ 38715 |lrsz. -, majd az orczy úton halad tovább északi fuényba. A Kőris utca - 3596|
hĺsz. _ saľkon iranyított fiľással keresńezi az orczy utat, majd tovább halad a Kőľis utca páratlan
oldali aszfalt jáĺdájábaĺl, ketesztezve a Diószegi Sámuel utcát _ 35903 hľsz. Tovább halad a Kőris
utca - 36076Ilľsz. - járđájaban aKá|vźria _ 35882 Llĺsz._,Illés utca _ 35866 hľsz. - irźnyába. Az
Illés utca keresńezése után a Prtúer utca - 38100/2 hĺsz. - páratlan oldali aszfalt jardájábaĺ halad
tovább, kercsztezve a a Fűvészkęľt és aLippa utcákat. A Molnĺĺľ Ferenc térhez éwe a járđa burkolata
,,viaco1or'', atér utćtn a járďa ismét aszfalt burkolatú. A nyomvonal keľesztezi aSzigony utcát, majd a



Bókay János _ 36211 hĺsz._ utcában létesülő fuođahtz pinceszintj én talźiható kapcsolóállomás II.
középfeszĹiltségű berendezésében ér véget (3 . számt melléklet).

l A kábelfektetéssel érintett _ Józsefuĺírosi onkormźnyzattulajdonában áIIő _ kĺjztenilętek bontásának
. és helyreállításásanak tész|etezése:
l

i Vajda Péter utca (Könyves K'lcrt. - Bláthy u. kazott)
'; jaľda burkolata: aszfa|t,

l szélessége: 3,20 m, érintett hossz: 20 m,
4,50 m, érintett hossz: 88 m'

. 1 ,90-2,20m, érintett hossz 195 m, he|yteá|Iítása teljes szélességben
Bláthy ottó utca
úttest burkolata: aszfa|t érintett hossz: |7 m, helyreállítása 1,8 m szélességben

' _ Vajda Péter utca (Btáthy _ Detej u. kozt)tt)

', i*Ou burkolata: aszfalt,
; szélessége: 3,70 m, érintętt hossz: 80 m,

2,00 m, érintett hossz: I37 m, helyreállítása teljes szélességben
: - Delej utca

úttest buľkolata: aszfalt éľintett hossz: 12 m.helyľeállítása 1.8 m szélessésben

jarda burkolata: aszfalt,
szélessége: 4,00 m, érintett hossz: 4I m,

2,20 m, érintett hossz: 253 m,he|yteá||ítása teljes szélességben
Kőris utca (orczy - Diószegi u. k)zött)

. jźrda burkolata: aszfa|t,
szélessége: 2,40-2,60-2,90 m,változó szélességben, érintett hossz: 27I m,

hely r eá||ítása telj es szélességben
Diószegi utca
úttest burkolata: aszfa\t érintett hossz: 15 m, helyľeátlítása 1,8 m szélességben
Kőris utca (Diószegi _ Kálvĺźria u' kazat)

, jfuda buľkolata: aszfa|t,
szélessége: 2,30 m, érintett hossz: I47 m,he|yreá||ítása teljes szélességben

l _ Kálvária utcą
úttest burkolata: aszfa|t érintett hossz: 7,5 m, helyreállítása 1,8 m szélességben
Kőris utca (Kálváľią - Illés u. kazatt)
jarda burkolata: aszfalt,
szélessége: 2,40 m, érintett hossz: 96 m, helyreállítása teljes szélességben
IlIés utca
úttest buľkolata: aszfalt érintett hossz: I4,5 m,helyreállítása 1,8 m szélességben
Práteľ utca (Illés _ F{jvészkert u. kozott)
jfuđa burkolata: aszfalt,
szélessége: 2,20 m, érintett hossz: I32 m, helyreállítása teljes szélességben
F{jvészkert utca
úttest burkolata: aszfa|t érintett hossz: 9,00 m, helyreállítása 1,8 m szélességben
Práter utca (FiÍvészkert - LWa u. között)
járda buľkolata: aszfa|t,
szélessége: 2,l0 m, érintett hossz: 48 m, he|yreá|lítása teljes szélességben
Lippa utca
úttest burkolata: aszfalt érintett hossz: 8,00 m, helyreállítása 1,8 m szélességben



Práter utca (Lippa _ Szigony u, kazatt)
jarda burkolata: aszfalt,
szélessége: 2,I0 m, érintett hossz: 85 m, helyreállítása teljes szélességben
Molnrĺľ Ferenc téri szakaszon
jarđa burkolata: viacolor,
szélessége: 1,90 m, éľintett hossz: 61 m, helyreállítása nyomvonal szélességben (+ 1-1kő)
Molnór Ferenc tér
úttest burkolata: aszfa|t
éľintett hossz: 8,00 +8,5 m, helyľeállítása 1,8 m széIességben
Szigony utca
úttest burkolata: aszfa|t érintett hossz: 6,60 m,helyteáIlíttlsa 1,8 m szélességben
Bókny János utcą
járda buľkolata: aszfa|t,
szélessége: 2,I0 m, érintett hossz: 62 m, (építési terĹilet _ helyľeállítását külĺln egyeztetni kell)

Tekintettel a terület sűnĺ k<jzműhá|őzatára, csak kézi ftildmunkáva| tervezik a kábelfektetést' a köz-
művek szakfeltigyeletének binosítása mellett. Az utak a|atti átfÚtźlst irányított fuľási technológiával
(Zo|matKft.) végzik, mely furási technológiához szfüséges indító és fogadó aknák ásása.

A kérelemben és a dokumentációban rész|etezett alábbi utcfü út- és jfudaszakaszaí a Józsefuarosi
onkoľmanyzat tu|ajďonában á||, így az engedé|yezéshez szfüséges a tulajdonos onkormĺínyzathoz-
zź$áĺulása

Érintett közterület He|yrajzi szám Keze|ő
432120|2. (XII.29.) Korm. rendelet a|apján

Bp. VIII. Vajda Péter utca
38591
38602
3881 I

Fővárosi onkormányzat
(orczy út - Könyves Kálĺnán krt.)

Bp. VIII. Bláthy ottó utca 38598

Bp.VIII. Delej utca 38715

Bp. VIII. Kőris utca
35961
36076

Fővárosi onkormányzat
(Diószegi Sámuęl utca - orcry út)

Bp. VIII. Diószegi Sámuel utca 35903 Fővárosi onkormányzat
(Csobánc utca -Köris utca)

Bp. VIII. Illés utca 3s866

Bp' VIII. Pľáter utca 36100/2

Bp. VIII. Bókay utca 36f11

A Fővarosi onkoľmányzatkezelésében lévő utcák vonatkozásábarl_a Fővárosi onkormĺínyzatkeze-
lésében lévő főútvonalak, közutak és közteniletek kijelĺĺléséről sző|ő 43212012. (XII. 29.) Korm. ren-
delet értelmezésében - a k<jzutak szegélyen kívül eső teľületek fiátdák, gépkocsi behajtók, zcjldterüle-
tek) kcizútkezeloi feladatait az illetékes onkoľmányzatokhivatottak ellátni.

il. A beteľjesztés indoka

Az e|oteqesztés tátgyźtban a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.



ilI. A diintés célja, pénzügyi hatása

A kivitelezések köZterületi megindításźůloz sałkséges a fulajdonos onkormányzat tulajdonosi
hozzájźru|ása.

A tulaj donosi döntésnek Önkoľmanyzatunkat éľintő péĺlzl1gyíhatása nincs.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

Buđapest Jĺizsefváľosi onkoľmányzat vagyonáľól és a vagyon felefii tulajdonosi jogok gyakorlásáľól
szőLő 6612012. CXII.13.) önkormanyzatíreĺdelet 17. $ (1) bekezdés e) pontjrĺn, valamint a Budapest
Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuĺárosi onkoľmanyzat Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és
Működési SzabźiyzatźtrőI szőIő 36120|4, (XI.06.) cinkormĺínyzati reĺde|et 7, számú mellékletének
1.4.5. pontján alapul, ani aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság döntését lehetővé teszi.

Fentiek a|apjźn kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosihozzźtjźlrulásra vonatkozó dcintését
meghozni szíveskedj en.

Határozati javaslat

A Vĺíľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dönt, hogy

1. tulajdonosi hozzájźru|źtsát adja _ azELM|J Há|ozati Kft. megbízása a|apjźn- a GTF Elekt-
romos Tervező FővállalkozőKft áIta|tervezett, a Budapest VIII. kerület Coľvin Sétĺĺny Prog-
ram IV. ütem keľetében, a 125-ös t<jmbben épülő K4 írodaház villamos eneľgia el|átását_2.
csatlakozási ponton _ biĺosító 10 kV-os ft'ldkábel létesítéséhez. A hozzájlárulás az a|ábbi
kĺjzterületek út- és jáľđaszakaszaira teľjed ki:

Érintett közterület Helyrujzi szám
Kezelő

43212012. (XII.29.) Korm. rendęlet
a|apiáłt

Bp. VIII. Vajda Péteľ utca
38591
38602
3881 1

Főváľosi Önkoľmányzat
(orczy út - Könyves Kálmán krt.)

Bp. VIII. Bláthy ottó utca 38598

Bp.VIII. Delej utca 3 871s

Bp. VIII. Kőris utca
3596r
36076

Fővárosi onkoľmányzat
(Diószegi Sámuel utca - orczy út)

Bp. VIII. Diószegi Sámuel
utca

35903
Fővárosi Orkormányzat
(Csobánc utca -KÖris utca)

Bp. VIII. Illés utca 35866

Bp. VIII. Pľáter utca 36100/2

Bp. VIII. Bókay utca 362rr

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 14.

2. A kĺjztertileti munkák elvégzéséľe az alabbi feltételek és kikötések vonatkoznak:

a. jelen tulajdonosi hozzájaru|źts a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szik-
séges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése a|ő|,



b. abervházőnak (építtetőnek) akonftkezelői és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzá-
járulást a vonatkozó rendelet (1911994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek
csatolásával a Budapest Fővaros VIII. kerület Polgármesteľi HivatalHatósági Ügyosz-
tály Epítésügyi IrodájźúőI e|ózętęsen meg kell kérni, és az abbarl foglaltakat maradék-
talanul be kell taľtani,

c. kĺjtelezi a kivitelezőt az ériĺtett út- és jardaszakasz bontási helyek ľétegrendjének _
tervben ę|óirt méľtékbęn és megfelelő minőségben tcjrténő _ helyreállítására, melyre a
benlhźnő és kivitelező közĺjsen 5 év gaľanciát vállal. A 125-cjs tömb męlletti Bókay
Jlínos utcai jardaszakszon az ideiglenesen kiépített aszfa|t burkolatok biztonságos kĺjz.
lekedésre alkalmas á||apotźlt a Bervháző ź"Jta| tervezett végleges helyreállításig fenn
kell taĺani,

d. az engeďé|yes köteles a munkfü (helyľeállítás) elkészii|téfó| a közterĹilet tulajdonosát
íľásban értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájtrulás csak az eĺgedéIyezó szervek, szakhatóságok előíľásaĹ
nak maľadéktalan betartźsával, a döntés napjától szźlrritoÍt l évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. szeptember 14.

A dönté s vé grehaj tás át v é gző szew ezetí e gysé g : G azdźlko dás i Ü gyo s ztály

A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe| mődjara
nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 2015. szeptembeľ 07. taG-
ügyosztályvezeto t ,
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TáľgE tulaidoposi nvilatkozat kéľése

Munka cfine: Budapest )Ĺ Vajda Péteľ utcai ELMU NEPL alállomás _ Budapest VIII. Bókay J.
utca K4 irodaház köziitt új 10 kV-os kábel létesitése
Munkaszám: 215069(ELMU azonosíto: 455)

Az ELNĺÚ HiÄőzar\ Kfĺ (1132 Budapest Váci út 72-74.), mint engedél1'es megbizasáböl a GTF Elektromos

Teĺvező és Föval|alkozó Kft a létesítĺnény tervezője a ,,villamos energiaľól'' szóló 2007. évi LXXXVI'
töľvény, vaĺamint,p villaĺnos energia-ipaľi építésiiryi hatósági engedélyezési eljárásľól'' sz,ő|,ő 382/2007'
(XIt. 23.) Kormányrendelet alapján kéri, hoga szíveskedjenek a mellékelt kiviteli dokumentáció alapján

tulajdonosi nyilatkozatukat megadni.

A |étesítésseI érintett onĺik tulajdonában álló ingatlanok:

38591, 386a2,3881ĺ hrsz. YIII' ĺ/ajda Péteir uĺca,38598 hľsz. YlIl. Bldthy ottó utca,38715 hľsz.

YILI. Delej utca,35961,3ő076 hĺsz' YIII. Kőris utca,35903 hľsz' VIľ. Điószeghy Sónnłel utca,

35866 lusz. ĺlIil lllés utcą' 36|0012brsz. Práíeľ utcą,3621I hĺsz. Bĺ5ĺuly Jąnos utca.

A vezetékjog engedélyezési kéręlem _ a megkĺildőtt nyi|atkozatokkal egĹitt - a 2004, évi CXl,. ''A
k<ĺzigazgatási hatosági eljrĺnĺs és szolgáltatas ĺáltalános szabá|yałlľó\,, szóIó törvény (KET) előírásainak

figyelenrbe vételével az éýtési engedélý és vezetékjogot engedélyező hatóság részére kerÜ] benyújtasľa.

Szíves közremriködésiiket előre is köszöniük.

T. /,:., ,! Ĺ
Budapest Főváľos VIII. Józsefváros onkorm áayzata
Polgáľmesteri Hivatal
Gazdálkodási Ugyosztály .'' ''

Budapest
Baľoss utca 65-67.
1082

Męlléklet: I pld. dokunrentació
1 p|d összktĺzľnĹĺves nyonrvonalrajz (5 db)

Budapest, 2015.08.07.
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2. szźlmumelléklet

GTF Elektromos Teruező és Főváltalkozó Kft.
1 1 31 Budapest, Roko|va .' ..ĺ3 Teĺ: 349..|7.40 Fał<: 4.|2.1o.o2

Budapest |X. Laczkovich alá||omás -

V|||. K4 ĺrodaház-. 21853}10 ÉHrn
közott új 10 kV-os kábelek létesítése

Séma rajz

TtervezŐ; Pend|i GáboÍ {a !vĺur'kszám: 215067

Kamarai szám: EN-V| 13-10355 Rajzszám: GTF. L-S

szeíkesfÍő: Földi Erzsébet Dátum: 20ĺ5-07.16.

ElIenőr:
I.,épték: 1 :500
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3. szám melléklet

-,. -.1 ,. : .:

-'tt t'i:"' 
''' i'r .i i....._ ..i _ i,.i..r i,.ľ'.!
I

. .. '.. , ';i

ĺł.ł.'.s

/ł
"šl

"ď'/*'.{.'

đ;Í
o7

ofl'

-'# '...-í*ĺd
tĺĺ;-


