
B ud apest Főváros VIII. keľület Józsefváľosi onkoľ mány zat Képviselő-testiiletének
Ytrosgazđálkodási és PénztigyíBizottsága / /)/l '/
GazdálkodásiÜgyosztály , \ ....*:::..,,.napirend

ELŐTERJEsZTEs
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. marcius 7-i ülésére

Tárgy:Tulajdonosi hoz.zájárlulás Budapest VIil. kerü|et Coľvin projekt 119ĺ8 II. üteméhez
kapcsolĺídó' 10 kv és 1 kV fii|dkábelek létesítési munkáihoz

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn igyosńá|yvezető
Készítette: Szabó Endre
A napirendet nyilvános ülésen kelltaľgyalni.
A donté s e l fo gadás áh o z e gy szeríi szav azattobb s é g sziiks é ge s
Melléklet:
1. Kéręlęm
2. Nyomvonahajz(Zlap)

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tartalmának részletes ismertetése

A GTF Tervező FővállalkozőKft. (cégsegyzékszám:01 09 6928001131, székhely: 1131 Budapest,
Rokolya u 1-13.) - az ELMU Há|őzati Kft. (1 132 Budapest, Váci iú 72 _ 74.) megbízása a|apjáĺ _
elkészítette a Budapest VIII. kerület Corvin pľojekt 1198/B II. ütęm villamosenergia e||átáshoz szfü-
séges közcélú elosztóhźiőzat, ezen belül a 10 kV-os és 1 kV-os frildkábelek létesítési tervét. Az építé-
si és vezetékjogi engedélyezéshez kérik a Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuaľosi onkormźnyzat
(továbbiakban: onkormányzat) fulajdonosi hozzájźruĘását (1. száłn,Úmellék1et).

o 10 kV-os ftjldkábelek létesítése:

A Budapest VIII. keriilet, Práter utca és Lęonaľdo da Vinci utca csomópontban kutatógiidöľ
ásásval feltárják és azonosítjákaz ott futó (23II9l és289631 10 trafóállomásokat osszekötő)
10 kV-os kábelt. Ezt akábęIt elvágjak és összekötők alkalmazásával irľlen indítják atęrvezett
2 đb I0 kV-os ftlldkábelt, anit a Leonaľdo da Vinci utca paros oldalán 0,6m mélyen vezetnek
a járđźtban. A földkábel nyomvonala keresztezi a Leonardo da Vinci utcát, ahol _ a súnĺ
közművesítettség miatt _ szintén nyíltáľkos módszerľel készítik az átvezetést. A keľesńęzés
uttn a 10 kV-os kábelek a pince szintjén' az e|őre kialakított védőcsöveken keresztül lépnek
be aziĄ épületbe' ahol egy új berendezésbe kertilnek bekötésre.

o 1 kV-os ftjldkábelek létesítése:

A 2 db kábel a Budapest VIII. kerület, Tömő utca 7lb. szám alatti ingatlanon meglévő
20037/10 jelrll trafőállomástól szabad csopoľtjairól indulnak. A védőcsövön kivezetett kábe-
lek a Tömő utca áNágásával a pĺíros oldali jźrdźlban 0,6 m méIyen futnak a Leonarđo da Vinci
ltca irźnyźlba, azt elérve a Leonardo da Vinci utca 39. szćlm a|att talá|hatő új tľanszformátor
állomás felé. Az állomás e|őtt a tervezett 1 kV-os ťoldkábelek védőcsövön keľeszttil a pince-
szintre b ehuzásr a kertilnek.



A kábelfektetéssel érintett terĹilet aszfa|t burkolatú jźrda, kockakő járda, nagykockakő parkoló és
aszfalt burkolatu úttest. Tekintettel a terület sűrű közműhtiőzatára csak kézi ftjldmunkával tervęzik a
kábelfektetést, a közművek szakfelügyeletének biztosítása mellett.

A kérelemben és a dokumentációban tész|etęzett Práter utca (hĺsz: 3610012), a Leonardo da Vinci
utca (hľsz: 36270/2) és a Tömő utca (hĺsz: 3616212) út- és járdaszakasza az onkormányzat tulajdo-
nźtbanvannak, így az engedéIyezéshez sztĺkséges a fulajdonos onkoľmányzathozzttjárulása.

il. A beteľjesztés indoka

Az e|őterjesztéstźngyában a dĺintés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatáskcjľe.

ilI. A dtintés célja' pénzügyi hatása

Az engedéIyezéshez, illetve a koztertileti kivitelezések megindításához szijkséges a tulajdonos
onkorman y zat hozzźĄaľulás a.

A tulaj dono s i dcinté snęk onkorm ány zatunkat érintő p énzugy i hatás a ninc s.

Iv. Jogszabályi kłiľnyezet

A Ytlĺosgazďálkodási és Pérungyi Bizottság hatásköre Budapest Józsefuáľosi onkormányzat
vagyonźrőI és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaľól szóló 6612012. (XII.13.)
ĺinkormányzati ľendęlet 17. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. keľĹilet
Józsefuaľosi onkoľmtnyzat Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Mríkc'dési Szabályzatárő|
sző|ő 36/2014. (XI.06') önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

Fentieka|apjánkéremaza|źlbbihatározati javaslatelfogadását.

Hatźrozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyibizottság úgy đĺlnt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ásat aďja _ azEL-
MU Hálózati Kft. megbizása alapjźn - a GTF Tęwezó Fővti|a|kozó Kft. (cég1egyzékszám: 01 09
6928001131, székhely: 1131 Budapest, Rokolya u 1-13.) által, Budapest VIII. kerület Corvin projekt
1 198/B II. ütem villamosenergía e||éúáshoz szüskéges közcélú elosztóhźt|őzat, ezen belül a 10 kV-os
és 1 kV-os fiildkábelek létesítéséhez. az a|źlbbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájźrulás aberuházőt (építtetőt) nem mentesiti az építéshez szüksé-
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyekbeszerzése alól,

b. a tulajdono si hozzájáru|ás az ĺinkormanyzati tu|ajdonú Pľáter utca (hĺsz: 3610012), Leo-
naĺdo da Vinci utca (hĺsz: 3627012) és a Tömő utca (hľsz: 3616212) tervek szerinti út- és
j fu daszakaszair a teľj ed ki,

c. aberuhtnőnak (építtetőnek) akozutkezelői és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzźljźr
rulást avonatkozó ľendelet (I9lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szeľinti mellékletek csa-
to|ásźxa| a Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsęfváĺosi Polgáľmesteri Hivatal Hatósági
IJgyosztá|y Építésügyi Irodájátő| előzetesen meg kell kéľni, és az abbanfoglaltakat ma-
radéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi a kivitelezót az &intett út- és járdaszakasz bontási helyek - aszfaIt burkolat
a|atti - rétegrendjének megfelelő minőségben töľténő helyľeállítására, melyľe a beruhá-
zó és kivite|ezőkozosen 5 év saranciát vállal:

o a Tcjmő utcai szakaszon a téľköves járđákat, nagykockakő parkolósávot, ki-
emelt szegélyeket eredeti állapot szeľint kell helyľeállítani, az útteseten az asz-ľi ,

Jĺ./



falt kopóréteget a legalább a forgalmi sáv szélességének megfelelő hosszúság-
ban kellkiépíteni.

e. az engedéIyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészüItérőI a közteľület tulajdonosát
íľásban értesíteni,

Ĺ jelen tulajdonosi hozzźtjáru|źls csak az engedé|yezo szewek, szakhatóságok előírásainak
maľadéktalan betaľtásáva|' a dĺintés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2016. marcius 07.

A d<jnté s vé grehaj tás át v é gzo szerv ezeti e gy s é g : G azđáIko đási Ü gyo sztály

A lakosság széles kĺjrét érintő d<jntések esetén javaslata a kozzététe| módjara
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2016. máľcius 01.

honlapon

ĺ.. w*,t^e*
dr. Flěncz Ađrienna 
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Munka címe: Budapest VIľ. Corvin 1'19ĺB, II' UTEM" villamos energia ellátása, közcn|il
elosztóhálózat. 10kV és lkV-os földkábelek łétesítése

l\{uľkaszám: 215088

Ezúton éľtesítjük, hogy az EtMÚ HáIozati Kft (1132 Budapest, Váci rit 72. _ 14,), miĺt
engedélyes megbízásábó| a GTF Elektľomos Tewező és Fővállalkoző |(ft, mint a

létesítmény tewezője, a,,villamos energifuóľ' szćióf007' éi'i LXXXVI. töĺvény, valamint,,a
villamos energia_ípaĺi épíÍésügy.i hatósági eĺgeđélyezési eljárasľól'' szóIő 382ĺ2007' pü.
23') Kormányrendelet alapján, a tárgyban megielÖiĺ létesítményĺe hatósági vezetékjog
engedéIyezési eljárást folýat le. Jelen értesítésün]<höz csatoljuk a Rendelet szerinti
tęrvdokumentációt, kéĺve annak szíves tanulmányozását.

Kérjtik a fulajdonosi hozzájárulásukat szíveske jenek fenti ďmre megkiĺldeni.

A közcélrĺ vezetékléfesítéssel érintett ĺngatlanok: 36ĺ6fl2 és a36f7Đl2 he|y'ľajzi számú
ingatlan.

A vezetékjog engedélyezési kérelem - a megltildött nyilatkozatokkal egyĺitt - a fa04. évi
.cXL. ,.A kozigazgattsihatósłági eljárás és szolgĺíltatás rá]talanos szabá|yairó|,, szó1ó törvény
(KET) előírlĺsainak figyelembe vételévęl az építési engedélp és vezetékjogot engedélyező
hatóság ĺészéĺe kerii{ benyrijtásra.

Szíves közręmfüödéséÍ elĺĺrę is kösztinjük'

MęllékleÍ l pld. miiszaki dokumentació + ĺajzok

Budapest, 2016. februáĺ 5'

Kocoľ Bďĺázs
+36-30-871{848
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