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1. Kérelem
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Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság!

L Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Az GTF Elektromos Tewezł| Fővállalkoző Kft. (cégegyzékszĺím: 01 09 692800; székhely: 1131
Budapest, Rokolya u 1-13.) _ azELMU Hźiőzati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874|42; székhely:
1132 Budapest, Váci ttt 72_:74.) megbízása a|apjarl _ elkészítette a Budapest VIII. kerület, Népszín-
hźn utca 2115. számú ingatlanok közĺjtti 1 kV-os ft'ldkábel rekonstľukciós tervét, me|yhez kéľik a
Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuarosi onkoľmrányzat (a továbbiakban: onkormanyzat)
tulaj dono s i ho zzáj aru|ását ( 1 . szźlmű mel l ékl et).

Az ériĺteIt szakaszon apapírszígęteléstĺ ft'ldkábel a miíszaki élettartam végén jźr, ezért vált sziiksé-
gessé a cseréje. A benffitott tervek szeľint a Népszínhźn ltca 2I. szźtm a|attí ingatlanon lévő
2|235lI0 ttafőá||omástól a Fecske utca 3. szźmná| lévő ELMÚ elosztószekrény között kb. 130 m
hosszúságú bontással tervezik a fiildkábel cserét.
A Népszínhtautca2I. számtő| a jźndában halađó kábel kercsztezi a Tolnai Lajos utca torkolatot, ahol
nyílt áľkos útátvágással, védőcső beépítéssel alakítjrák ki a nyomvonalat. A keresztezés utźn akábe|
továbbhalad a jtlrdában 0,6 m mélységben, majd a Népszínhźtz utca23. számt ingatlannál kicserélik
az éplj.let bekötését is. A gerinckábelt tovább vezetik' majd bekötik a Népszillházutca25. szźm a\atti
épületben kialakított elosztószekľénybe. Innen indítják tovább a Fecske utca 3. szám elotti meglé-
vőlmegmaradó, közterületrőlmegkilze|ítheto ELMU elosztószekĺényig (2. számi:mel1éklet).

A kábelfektetéssel érintett teriilet aszfalt buľkolatu jĺĺrda és aszfa|t burkolatú úttest. Tekintettel a terü-
let sűrĺĺ ktizmiihálózatáĺa csak kézi ftjldmunkáva|tewezik a kábelfęktetést, a kĺizművek szakfelügye-
letének biztosítása mellett.
A kérelemben és a dokumentációban részIetezett Népszínház utca (hrsz: 34775l2) és a Tolnai Lajos
utca (hĺsz: 34785) út- és jáĺdaszakasza az onkoľmĺányzat iilajďonában á|I, így az engedé|yezéshez
szfü sé ge s a fu l aj dono s o nko rmany zat hozzáj źru|ása.
A Népszínhźn (hrsz: 3477512) _ mint közösségi kĺjzlekedésben érintett gytĺjtőút - a 43212012.

Q{.II.29) Korm. rendelet alapján a Fővárosi onkoľmaĺryzatkeze|ésében áll, de a ľendelet értelmezé-
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sében a jardak kezelése (könÍkezelői és munkakezdési hozzájaralás) továbbľa is a tulajdonos on-
kormźny zat hatásköľéb e Árto zik.

il. A beterjesztés ĺndoka

Az e|oterjesztéstárgytlban a döntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatásköre.

ilI. A diintés célja, pénzügyi hatása

Az engeđéIyezéshez, illetve a köZteľtileti kivitelezések megindításához sziikséges a fulajdonos
onkorman y zat hozzájLĺrulása.

A tutaj dono si döntésnek onkoľm ány zafrnkat éľintő p éĺungy i hatás a ninc s.

Iv. Jogszabályi ktirnyezet

Budapest Józsęfuaľosi Önkoľmźnyzat vagyonĺáról és a vagyon feletti fulajdonosi jogok gyakorlásáról
szőIő 66lf012. (Xu.13.) ĺinkoľmányzati rende|et 17, $ (1) bekezdés e) pontjrĺn, valamint a Budapest
Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi Önkormányzat Képviselő-tęstiilet és Szervei Szervezeti és
Mfüc'dési SzabáIyzatań| szőIő 3612014. (xI.06') önkoľmányzati renđe|et 7. mellékletének t.4.5.
pontj rán alapul, a Y źttosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáskĺjľe.

Fentiek a|apjén kérem a Tisztęlt Bizottságot, hogy a tulajdonosihozzájźrulásra vonatkozó dĺintését
meghozni szíveskeđj en.

Határozati javaslat

AYátosgazdálkodási és Pénziigyi bizottság úgy d<int, hogy tulajdonosi hozzĄźruIását adja _ azEL-
MU Há|őzati Kft. (cégsegyzékszĺám: 01 09 874|42; székhely: 1132 Budapest, Váci űt72 _74.) meg-
bízása a|apján _ a GTF Elektromos Tewező Fővá||a|kozó Kft. (cégsegyzékszám: 01 09 692800;
székhely: 1l31 Budapest, Rokolya u 1-13.) á|talkészített, Budapest VIII. kerület, NépszínhiŁ utca
2115. szélmű ingatlanok közĺjtti 1 kV-os ft'ldkábel rekonstrukciós tervhęz és kĺjĺerületi munkákhoz.
az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen fulajdonosi hozzájaru|ás a beruhazót nem męntesíti az építéshez sztikséges egyéb
szakhatósági és hatósági engedély ek beszeruése alól,

b. a tulajdonosihozzájáĺu|ás az önkoľmanyzatitúajďonú Népszínházutca (hĺsz: 34775/2)
és Tolnai Lajos utca (hľsz: 34785) út- és jrĺrdaszakaszairaterjed ki,

c. aberuhźzőnak a járdák kozűtkezeIői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájaru|ását
a vonatkozó rendelet (|9lI994. (V.31.) KHVM ľendelet) szerinti mellékletek csatolásá-
val a Budapest Fővĺáros VIII. keľület Polgármesteń Hivatal Hatósági Ügyosztfly ÉpĹ
tésügyi Irodájátől előzetesen meg kell kérní, és az abban foglaltakat maľadéktalanul be
kell tartani,

d. kĺitelezi abenlhźzőt/|ĺvĺte|ezőt a bontással érintett jĺáľdaszakaszokon _ az alső rétegren-
dek helyľeá||ítását kĺivetően _ a jardzk teljes felületén új aszfaltburkolat kiépítéséľe,
mely munkźů<raabenlháző és kivitęlező közösen 5 év gaĺanciźLtvá||a|.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20|6. ápľilis 18.
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A döntés végrehajtás áń v égző szerv ezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
A lakosság széles körét éľintő đöntések esetén javaslata a kozzétételmődjara

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2016. ápľilis 12.
9. qaĄou,"a_?--u
dľ. Gälambos Eszter
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I. szźlműmelléklet
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Budapest Főváros VIII keľiilet Józsefvárosi onkoľmányzat
Y ag ongazdálkodási 6" Ü""Wt*ás.Rffio{'J"**ľ*, ľ j;;$ńľj6ťđ*ćľi 6ÍY*ĺ6;'t

s.irp$ł'ti)ktíó

Budapest
Baĺoss utca 63-ó7.
1082
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Tárgy: Tulajdonosihozzájáru|áskéĺése

Munka címe: Budapest wII. keľ. Népszínházutąf1.-25.vi|]amos energia ellátrásą

kozcé|Íl eloszLóhźĺőzat, 1kV-os földkábelek ĺekonstrukciója

Munkaszám: 2151Z7

Az ELł,/N HálózŃKft (t l32 Budapes! Váci rit 72. _ 74), mint engedélyes megbízísából a

létesítmény tervezőjeként, atźĺrgyban megielölt létesítnényre Tulajdonosi hozzíjárulásukat
kérjiik. A tewezett kábel ľekonstrukciőt az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vezetékjog

alapjan a meglévö nyomvonďon teĺ,lezziik'

Kéťtik a Tulajdonosi hozzájárulásukat szíveskedjenek fenti címľe megkiildeni.

A közcéIrĺ vezetéklétesítéssel éľintett ingatlanok: 34775ĺf; 34785;34797 és a34786

helyľajzi számú ingatlanok

Amennyiben a témáva| kapcsolatban további információĺa illetvę dokumentációra van

szüksége, a fenti telefonszámon vagy faxon állok rendelkezéséĺe..

Szíves köaemůködését előre is köwönjiik.

Melléktet: l pld. műszaki dokumentació +rujzok

Budapest, 2I.l'6. mźscius 17.
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2. szźm melléklet
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Megiegyzés:
A teľvezett kábel fektet&i mélysége jfudában .0.6,m homokáryban. A kábel felett (30 cm) ,,Yigyázzl.

Eľősáĺamli kábel!'' feliľat jelzĺiszalagot keli fektetri' A kábel fektetése során az MSZ 13?07 szabvźnybaĺl
foglalt elóírásokat maĺađéktalanul be kell taItani' A kábel biztonsági iivezete a kábeltól mért 1.1m!
Kőzmíjkeresztezéseknél ' amennyiben a szabvĺĺnyos védótávolságok nem taĺthatő, ůgy a kábelt védöcsöbe
kell huzni! A gázvezetéftól lm távolságot taľtani kell! A kábe|árok ásása csak kézi erôvel ttirténhetl
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Budapsst Vĺ||. NápszÍnház utca 21.25'

épÚ|etek Vl||amos eng'gia el|átása

KÖzcéĺ e|osztÓhá|őzat
1 kV-os Í<ildkábe| RekonstrukciÓia

Nyomvonal R4z


