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Melléklet:
1. Kéľelem
2. Nyomvonalrajz

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tarta|mának ľészletes ismertetése

Az ELMŰ Há|őzati Kft' (1 132 Budapest, Váci iĺt ]2 _ 74) eIkészítette a Budapest VIII. keľület, Hor-
váth Mihály téľ 15. számu ingatlanĺa tewezett villamos szekľény villamosęnergia el|źtźĺsát szo|gáIő

földkábeles csatlakozóvezeték létesítésének kiviteli tervét, melyhez kérik a Budapest Főváros VIII.
keľület Józsefuaľosi onkormźnyzat (továbbiakban: onkormźnyzat) tulajdonosi hozzájáruIását (1.

száműmelléklet).

A Horváth Mihály tér 15. számuingatlanon ftldon áIIő mérőszekĺéný a|akitanakki' Az ELMÚ Há-
Iőzati Kft. tervei szerint atervezętt mérőszekľény villamosenergia-el|átćsa az ingat|arl' e|őtti jtfidźLban

futó - 1 kV-os kisfeszültségű _ ftldkábelľől ,,T'' kĺitéssel valósul meg.

A kábelfektetéssel érintett tertilet aszfa\t burkolatú jarda, Tekintettel a tęľület sűľű közmúháůőzatára

csak kézi ftjldmunkával_ 0,6 m mélyen, 1 m nyomvonal hosszúságban _tervezik a kábelfektetést.
A kérelemben és a đokumentáciőban részletezeilt Horváth Mihály tér (hľsz: 3523813) járdaszakasza

az onkormtnyzat tulajdonában ti|, így az engeđéIyezéshez szükséges a tulajdonos onkormányzat
hozzájáĺu|ása.

il. A beterjesztés indoka

Az elote4esztés tárgyźtban a döntés meghozatala aTisúę|t Bizottság hatásköre.

ilI. A dtintés célja' pénzügyi hatása

Az engedé|yezéshez, illetve a közterületi kivitelezések megindításához szilkséges a tulajdonos

Önkoľmány zat hozzáj árulása.

A tul aj dono si dönté snek onkoľmány zatul.lkat éľintő p énzugy i hatása ninc s.

w. Jogszabályi környezet

A Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatásköre a Buđapest Józsefuarosi onkormźnyzat
vagyonáról és a Vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáról sző|ő 6612012. (XII.13')

önkoľmányzati ľendelet |7. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Buđapest Főváros VIII. kertilet

Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatárő|

szőtő 3612014' (XI.06.) önkormányzati renđelet 7. mellékletének 1.4.5. pontján alapul.



F enti ek a|apj án kérem az alábbi hatfu o zati j avaslat el fo gadás át.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénziigyibizottságúgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájaruIását adjaaz ELMU
HáIőzati Kft. által a Buđapest VIII. kertilet, Hoľváth Mihály téľ (hĺsz: 3523813) 15. szźtm a|atti ingat-
lanra tęrvezett víI|amos szekľény villamoseneryia e|Iźltásźĺt szo|gá|ó ťoldkábeles csatlakozővezęték
létesítéséhez, az aIábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájaĺuLás abervházőt nem mentesíti az építéshez szfüséges egyéb
szak,hatő stlgi é s ható s á gi engedély ek b eszer zés e al ó l,

b. a tulajdonosí hozzájarulás az önkoľmányzati tulajdonú Horváth Mihály tér (hrsz:
3 523 8 l 3) jétt ďaszakaszár a terj ed' l<l,

c. aberuhźlzőnak (építtetőnek) akozutkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájá-
ľulást a vonatkozó rendelet (I9lI994. (V.31.) KHVM ľendelet) szerinti mellékletek csa-
tolásával a Budapest Fővaros VIII. kertilet Jőzsefvárosi Polgármesteľi Hivatal Hatósági
IJgyosztáIy Építésügyi lrodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat ma-
rađéktalaĺlul be kell tartani,

d. kötelezi a kivitelezőt az érintett jźlrdaszakasz ľétegrendjének megfelelő minőségben töľ-
ténő helyreá||itására, melyre abenlhźľ'ő és kivitelező kozösen 5 év garancíźLtváIla|,

e. az engedé|yes kĺiteles a munkák (helyreállítás) elkészü|t&o| a köZteľĹilet tulajdonosát
írásban értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájáruIźs csak az engedé|yező szeľvek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjátő| számítoÍt 1 évig érvényes.

Felęlős: polgĺírmester
Hataľidő: 2016' maľcius 07.

A dĺjnté s vé gľehaj tás át v é gzo szew ezeti e gy sé g : G azđá|ko dás i Ü gyo sztály
A lakosság széles kĺjrét érintő döntések esetén javaslata a kozzétételmődjara

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2016. februar 25.
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Cégbíńsäga
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01{}874i42
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Budapest V|ll. ĺ.:rü!el onkormányzata ELMÜ Hálózati Kft.

Polgármesteri Hivatal 
. ^- ^"$1ĺtĹitsl 

a ľ:k*ľs t,ł:ľ:'Tfj#"u,'
1082, Budapest, Baross utca oó.o/. 

?i]1t !:tn' } ? Läiěl"ĺ* łsg9 Budapest Pf.673.

Ügyintézo: Ármos Zo|tán
Tel.:06 1l?38-U57
Fax:06 11238-3176
E-mail: zoltan.armos@elmu'hu
lkt' szám: 3ul2o16lAz

Tárgy: Budápest Vlĺ|'-KerÜlę.t, ľ"Ľ?'!ľj,l?ľľ:15 
(35192 hrsz.)-re teN€ze-':ľľ": 
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K*ZpÜnti }klató

Tisáelt Címzett!

Társaságunke|készĺtetteatárgyikivite|iierveket(SEPLAND:18188)'Kériük,hogyamęl|ékęlt
tervdokumentációk alapján a Horváth Mihá|y tér érintett szakaszára (35238t3 hÍsz.).tü|äjdonosi.és

közútkezelói bozzajárulást adni szĺveskedjenek.

Kiizremíikiidésüket megköszönve, üdYłiz]ette|:

Budapest, 2016' február 10'

Mellék|et:

-2 pld. tervdokumentáció
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: Tervezett csat|akozÓvezeték
: VédÖcsó
: Vĺzvezeték
: Gázvezeték
: Szennyvíz, csatorna
: Meg|évó 10 kV-os kábe|

: Meg|évó kozvi|ágítási kábeI

: Meg|évő 1 kV.os kábe|

: Burko|atszé|

:Vi||amos szekrény
: Vasbeĺonosz|op
: Meg|évó kozvi|ágítási kandeláber
: Kábe| T elágazÓ
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NAYY-J 4x25 nm2
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.--.''.| Megjegyzés
.."..i . A kábe|t 0.6 m mé|yen homokágyban, jelzősza|aggaI ke|l fskietni

| - A kozmÚvek he;yzete tájékoztatÓje|legÚ.

l . Kábglárok ásás kézĺ 6röve| iorlénhet, kábolárokáso 9ép alkalmazása tiicsl

i . KábeIfektetésné| az |tsz 13207 e|6i|ásait be ke|| tartani.

| - EÍjntésvéde|sm mÓdja: nu|iázás'

i - AkábelekĺeaközmĹjkeÍesztozésné|(pI'gázvezeték,vĺzvezeiék)védÖcsovetke||h zni'
i - Az éľintett kozmtjszo|gáItatÓktÓl a kivitg|ezés idejéÍe szakfelÜgye|etet ke|| kéÍni!

i - A lgrvezeli e|ekhomos kábel és a megléVo gáäezeték k Žiit! 1 m távolság tartandÓI
i ve! le!: Eov Alapsint: Belt!

kV-os

ÉpítendÖ kábe| típusa: NAYY.J 4*25 mm" 0,6i1 kV fô|dkábei

Teryezettkábelnyomvcnalhossza:1m Kábeihossz;9m

18188_BP, Vlli', Hdváth Miháĺy tér 15 (35192 hĺsł.)-re le@żétivillamosęeĺkány
vi l ! a mo sa n 9 rg i a. e l I été ę

Reifszéň:
NYR-6atI-1 81 ,e_Bp' vll l., i4aĺ,A!h MiháIy těr 1 5.
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