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Melléklet:
1. Kérelem
2. Nyomvonalrajz

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság!

I. Tényá|lás és a diĺntés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

Az GTF Elektromos Tervezó Fővźi|a|kozó Kft. (cégegyzéksziím: 01 09 692800; székhely: 1131
Budapest, Rokolya u 1-13.) _ az ELMU HáIőzati Kft. (cégiegyzékszźm:01 09 874142; székhely:
1132 Budapest, Váci ttt 72_74.) megbízása a|apjarl _ elkészítette a Budapest VIII. kerület, Kiss Jó-
zsef utca 6_14b. szźlmí ingatlanok kĺjzötti 1 kV-os fijldkábel ľekonstrukciós tervét, melyhez kéńk a
Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuarosi onkoľmányzat (a továbbiakban: onkormĺányzat)
tulaj dono si ho zzáj áru|ás át ( 1 . szátmű mell éklet).

Az ériĺtett szakaszon apapírszigętelésrĺ ft'ldkábel a múszaki élettaľtam végén jár, ezért vált sziiksé-
gessé a cseréje. A benyújtott tervek szerint a Kiss József utca 6. szźłĺl a|attí ingat|anon lévő 20055l|0
tĺafóá||omástól a Kiss József utca I b. (SzíLágyi utca 2.) szám alatti ingatlanon lévő 22827lI0 trafó-
állomás közĺjtt kb. 180 m hosszúságú bontással tęrvezik a ftĺldkábel, valamint ahozzátartoző beköté-
sek cseréjét.
A Kiss József utca 6. szźlmtő| a járdában 0,6 m mélyen vezetett kábel keręsztezi a Bezerédj utcát,
ahol nyílt aľkos iltáfiĺágással, védőcső beépítéssel alakÍtják ki a nyomvonalat. A keresztezés uttn a
kábel továbbhalad a jarđábarl0,6 m mélységben, majd a Kiss József utca 8. számú ingatlannál cseré-
|ik az épület bekötését és új elosztószekľéný létęsítenek. A gerinckábelt tovább vezetik, majd bekĺitik
a Kiss József utca 10. szám a|atti épületben kialakított új felfiĺzős elosztószekrénybe, ahonnan to-
vábbviszik a 12. szźlm alatti épület, szintén új felfiizős elosztószekľényébe. lnnen tovább vezefuĺe a
14. szźłmt ingatlannál cserélik az épi|et bekötését és új elosztószekĺéný létesítenek, végĹil atervezett
gerinc ft'ldkábel aSzi|ágyíutca2. számalatti állomásba keľül bekĺjtésre (2. szám,Úmellék1et).

A kábelfektetéssel éľintett teľiilet aszfalt buľkolatu jaľda és aszfa|t buľkolatú úttest. Tekintettel a terĹi-
let sűnĺ közműhálózatźra csak kézi ft'ldmunkáva|tervezik a kábelfektetést, a közmiĺvek szakfelügye-
letének biztosítása mellett.
A kérelemben és a dokumentációban rész|etezett Kiss József utca (hĺsz: 3463812 és 3468012), aBeze-
rédj utca (hĺsz: 3470312) és a Szilágyi utca (hľsz: 34690) út- és jtrdaszakasza az onkoľmányzatnilaj-
donában á||, így az engeđéIyezéshez sztikséges a tulajdonos onkoľmĺányzathozzźljźru|ása.



A Kiss Józsęf utca (hĺsz: 3463812 és 3468012) _ mint közösségi közlekedésben érintętt gffitőút _ a
43212012. (XII.29.) Korm. rendelet a\apjan a Főviíľosi Önkormanyzatkeze|ésében áll, de a rendelet
értelmezésében a jrĺľdfü kezelése (kozútkezelői és munkakezdésíhozzźtjźnllás) továbbra is a tulajdo-
no s onkorm źĺly zat hatáskĺjréb e lrĺrtozik.

II. A beteľjesztés indoka

Az e|őteqesztés taľgyétban a dĺjntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköľe.

ilL A diintés célja, pénzügyi hatása

Az engedéIyezéshez, illetve a közteriileti kivitelezések megindításához snjkséges a tulajdonos
onkormany zat ho zzáj źľľulása.

A fu laj dono si dĺjnté snek Önko rm źny zatunkat érintő p énaigy i hatása ni nc s.

IV. Jogszabályi köľnyezet

Budapest Józsefuarosi onkormźnyzat vagyonĺáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ő 66lf012. CXII.13.) ĺinkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontjrín, valamint a Budapest
Fővaros VIII. kerület Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezeti és
Mfüc'dési SzabáIyzattrő| sző|ő 3612014. CxI.06.) önkormĺĺnyzati rcndeLet 7. mellékletének 1.4.5.
pontj án alapul, a Y źltosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköľe.

Fentiek a|apjźn kérem a Tisaelt Bizottságot, hogy a tulajdonosihozzájźrulásra vonatkozó döntését
meghozni szíveskedj en.

Határozati javaslat

AYátosgazdálkodási és Pénztigyi bizottság úgy dĺint, hogy tulajdonosi hozzájáruIását adja _ azEL-
MU HáIózati Kft. (cégsegyzékszám:01 09 874|42; székhely: 1l32 Budapest, Váci i|t72_:74.) megbĹ
zása aIapjtn _ a GTF Elektromos Tervęző FőváI|alkozó Kft. (cégsegyzékszám: 01 09 692800; szék-
hely: 1131 Budapest, Rokolya u 1-13.) áIta|készített, Budapest VIII. keriilet, Kiss József utca 6 _
|4b. számű ingatlanok közötti 1 kV-os ft'lđkábel rekonstrukciós tervhez és közteľĹileti munkĺíkhoz,
az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel :

a. jelen fulajdonosi hozzájźru|ás a beľuhĺĺzót nem mentesíti az építéshez sziikséges egyéb
szakhatósági és hatósági engedély ek beszeruése alól,

b. a tulajdonosí hozzájźlralás az önkormányzati tulajdonú Kiss József utca (hĺsz: 3463812
és 3468012), aBezerédj utca (hrsz: 3470312) és a Szilágyi utca (hĺsz: 34690) út- és jĺíľ-
daszakaszaiľa terj ed ki,

c. abervhźuőnak a koztltkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzźljarúást a vonat-
kozó ľende|et (I9lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Fővĺĺľos VIII. keľület Polgáľmesteľi Hivatal Hatósági Ügyosĺály Építésügyi
Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maľadéktalanul be kell tar-
tani,

d. kötelezi aberuházőtl|<lviteLezot a bontással érinteĹt úĹ- és j,árdaszakaszokon _ az a|ső ré-
tegrendek helyľeállítását k<ivętőęn _

o a járdźkteljes felületén,
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aBezeréđj utca vonatkozásában a Kiss József utcai kiemelt jardaszegély vonala
és aBęzerédj utcai nagykockakő buľkolat kĺiz<jtti területen

űj aszfa|tburkolat kiépítésére, amely munkákĺa a bensháző és kivitelező kĺjzösen 5 év
garanciźtvá|La|.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|6. ápľilis 18.

A döntés vé gĺehaj tás źú v égző szerv ezeti e gysé g : Gazdálkođási Ügyosztály

A lakosság széles ktjrét érintő döntések esetén javaslata a kozzététę| módjára
nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 2016. április 12. Ł Cí0!ĺ,,.9^ĐJ*
dr. ďalamuos Eszter

ugyosńá|yvezető
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1131 BUDAPEST ROKOLYA U. 1.13
TEL: 3 49-17 -40 F,ĄX: 412-10.02

e-mail: info@eďIrft.hu

1. szrímú melléklet
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Budapest Főváľos VIII kerĺilet Jrózsefváľosi önkoľmán
Varyóngazdálkodási és Üzemeltetési osztály

Budapest
Baľoss utca 63-67.
1082.

Tárry: Tutajdonosi hozzájáĺulás kérése

Munka címe: Budapest vlu. ker, Kiss József utca 6-14b. villamos energia ellátása'
kłizcélri elosztóhá|6zat, lkV-os földkábelek rekonstrukciója

Muĺkaszám: 2Í5137

Az ELMU Halózati Kft (1 132 Budapest, Váci lit 72. _ 74), mint engedélyes megbízásából a

létesítmény teľvezőjeként, a tráľgyban megielôtt létesítnényre Tulajdonosi hozzájárulásukat

kéťiik. A teľvezett kábel rekonstrukctőt az ingatlan nyilvántaĺtásba bejegyzett vezetékjog

ďapján a meglévő nyomvonalon teĺyezzilk.

Kérjĺik a Tulajdonosi hozzájőru|ásukat szíveskedjenek fenti címre megktildeni.

A kôzcélú vezetéklétesítéssel érintett ingatlanok: 34638n34703n,3#80n,]ű90,34699,
34698,3#97ésa3ĺőT2heýrajziszámílingatlanok

Amenĺyiben a témával kapcsolatbao további iďormációra illetve đokumentációľa van

sziiksége, a fenti telefonszámon vagy faxon állok rendelkezésére:

'Sáves 
közrem{iködését előre is köszönjiik.

Mellék]et: I pld. mr5szaki dokument.íció + rajzok

Budapest, 2016. máĺcius 17.

'l t.4fI /- .-t /.. // .-
4/{/ { Ít{ść.ťe
Kocor Bďázs

+36 30 8710848

ílivatĺ}a
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Kiss Jőzsef ritca .

2. szźtm melléklet
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Megjegyzés:
A tervezett kábel fektetési mélysége járdában .0.6,m homokágyban. A kábel felett (30 cm) ,,Yigyázzl

Eľósĺáľam kábel!'' feliratrijelzőszalagot kell fektetni. A kĄbel fektetése sorrĺn az MSZ 13207 szabvlányban
foglalt elóíĺásokat maradéktalanul be kell tartani. A kábel biztonsági iivezete a kabeltöl méÍt l-lm!
Kőzmĺlkeresztezéseknél' amennyiben a szabványos védötlívolságok nem tarthatő, ry a kábelt védöcsóbe
ke|l hrizni! A gěavezsíékt | lm távolságot tartani kell| A kábe|árok ásása csak kézi eróve| t<irténhet!
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GTF Teruezö és FöváIlalkozÓ Kft.
1 ĺ 3'| Budapest' Boko|ya 1 -1 3 Te|: 34$'1 7-4o F u: 412.10-02

Budapest Vll|. Kiss JÓzsef utca 6.1 4b.

ép |otek vi||amos oneľg'a e||átása

Ktizcé| eIosäÓhá|Ózat
ĺ kV.os fôldkábelek RekonstrukciÓja

Nyomvona|ľajz


