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Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dłintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

Az GTF Elektromos Tewezo Fővállalkoző Kft. (cégegyzékszĺím: 01 09 692800; székhely: l13l
Budapest, Rokolya u 1-13.) _ azELMU HáIőzati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely:
1132 Budapest, Váci tfi72 _74.) megbizásaa|apján_ elkészítette a Budapest VIII. kerület, Víg utcát,
a Béľkocsi utcát és a Bacsó Béla utcát érintő l kV-os ftjldkábelek rekonstrukciós tervét, melyhez
kérik a Budapest Főviíľos VIII. kerület Józsefuarosi onkormányzat (a továbbiakban: onkoľmányzat)
tulaj dono s i ho zzźĄ źtru|tlsát ( 1 . szánÍl mel l éklet).

Az énĺtett szakaszon apapirszigetelésű fi'ldkábel a műszaki élettaľtam végén jźr, ezért vált szfüsé.
gessé a cseľéje. A benffitott tervek szerint a Víg utca 13. szétm a|aIti ingatlanon |évő 21347lI0 trafő-
állomástól a Bérkocsi utcán át a Bacsó Béla utca 22. szám alatti ingatlanon tervezett fe|ťazoszek'ĺény
között kb. 150 m hosszúságú bontással teľvezik a ftjldkábel, valamint ahozzátartoző bekcitések cse-
réjét.
A Víg utca 13. szźlm a|atti beľendezés kisfesztiltség(i|eágazásából induló fĺ'ldkábelt a járdában 0,6 m
mélyen vezetik a Bérkocsis utca irźnyába. A Víg utca 15. szám,ű ingatlannál cseľélik az épi|et bekö-
tését és új elosztószekényt létesítenek. A geľinckábęl tovább halad, majd befoľdul a Béľkocsis utcá-
ba, ahol a Bérkocsis utca 18' szrámú ingatlaĺnál cseľélik azépi|et bekĺitését és új elosztószekĺényt
létesítenek. A gerinckábelt továbbvezetik a jźrdźtban, befordulnak a Bacsó Béla utcába, ahol a Bacsó
Béla utca 22. szźm alatti ingatlanon az új felf,ĺzős típusú szekľénybe kötik be azt (2. szźnrlĹl mellék-
leĐ.

A kábelfektetéssel éľintett teriilęt aszťa|t burkolatú jźtĺda. Tekintettel a teľĹilet sĹinĺ közmúhá|őzatára
csak kézi ftildmunkáva|tewezik a kábelfektetést, a közmúvek szakfeltigyeletének biztosítása mellett.
A kérelemben és a dokumentációban rész|etezett Víg utca (hĺsz: 34819), a Bérkocsis utca (hĺsz:
3486414) és a Bacsó Béla utca (ľsz: 3484212) út- és jáĺđaszakasza az onkormányzat fulajdonában
vannak, így az engedé|yezéshez sztikséges a tulajdonos onkoľmĺínyzathozzźĄaľulása.
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il. A beterjesztés ĺndoka

Az eloterjesztéstárgyában a döntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatásköre.

ilI. A döntés céIja' pénziiryĺ hatása

Az engedéLyezéshez' illetve a köZteľĹileti kivitelezések meginđításĺĺhoz szĹikséges a fulajdonos
onkoľmĺán y zat ho zzájárul ása.

A tulajdonosi döntésnek Önkormany zatunkat érintő pénzügyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi köľnyezet

Budapest Józsefuiĺrosi onkoľmányzatvagyonáről és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól
sző|ő 6612012. (XII.13.) önkoľmanyzati rende|et 17. $ (1) bekezdés e) pontjĺín, valamint a Budapest
Fővaros VIII. keľület Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és
Mfüödési Szabá|yzatárőI sző|ő 3612014. CxI.06.) önkoľmrĺnyzati rcndelet 7. mel|ékletének 1.4.5.
pontj án alapul, a Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköľe.

Fentiek aIapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosihozzźĺjźtrulásra vonatkozó döntését
meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Városgazđálkodási és Pénztigyi bizottság úgy dtlnt, hogy tulajdonosi hozzájarulását aďja_ azEL-
MU Hálózati Kft. (cégtregyzéksztĺrl:01 09 874|42; székhely: 1 132 Budapest, Váci {It72 _ 74.) meg-
bízźsa a|apjźn _ a GTF Elektromos Tervezó Fővállalkoző Kft. (cégsegyzékszám: 0l 09 692800;
székhely: 1131 Budapest, Rokolya u 1-13.) á|talkészített, Budapest VIII. keriilet Víg utcát, a Béľko.
csi utcát és a Bacsó Béla utcát érintő 1 kV-os ft'ldkábel rekonstrukciós tervhez és kózteruleti mun-
kźlk'hoz, az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozztýttrúás a beľuhazót nem mentesíti az építéshez szfüséges egyéb
szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzźĄáĺu|ás az ĺinkormányzati tulajdonú Víg utca (hľsz: 348|9), a Bérko-
csis utca (hľsz: 3486414) és a Bacsó Béla utca (hľsz: 3484212) út- és jźrđaszakaszaira
terjed ki,

c. aberuhźzőnak a közutkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|źlst a vonat-
kozó rendelet (|9lI994. (v.31.) KHVM ľendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Fővaros VIII. keriilet Polgĺírmesteľi Hivatal HatóságilJgyosztily Építéstigyi
Irodájától előzetesen meg kell kéľni, és az abban foglaltakat maľadéktalanul be kell tar-
tani,

o kötelęzi abensházót/kivitelezőt a bontással éľintett jĺíĺdaszakaszokon _ az alső ľétegren-
dek helyreáIIítását kĺivetően _ a jardak teljes felületén új aszfaltburkolat kiépítéséľe,
amely munkákra abervháző és kivitelező k<jzĺjsen 5 év gaľanciźLtvźůIal.

Felelős: polgármester
Hatándő: 2016. ápľilis 18.



A döntés végrehajtás át v égzó szerv ezeti egység : Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjara
nem indokolt hirđetőtáblĺán

Budapest, f016. április 12.
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|. számumelléklet

Budapest Főváľos VIII keľület Józsefváľosi Önkoľ
VaryongazdáIkodási és iizemeltetésĺ osztáty

Budapest
Baross utę'63-67.
108f

Tárgr: Tulajdonosihozzájáruláskéĺése

Munka címe: Budapest MII. ker. Víg. Bérkocsis. Bacsó Béla utcavillamos energia el|áltás1
közcelű elosztőhálózat, 1.kV-os f<ildkábelek rekonstľukciója

Munkaszám: 2I5t35

Ąz ELMU Hźiózati Kft (l132 Budapest, Váci út 7z. _ 74), mint engedélyes megbízásźbći, a
létesítĺnény teľvezőjeként a tiírryban ĺnegielölt létesítményľe Tulajđonosi hozzájárulásukat
kérjiik. A ÍęÍyezętt kábel rekonstĺukciót az lngattan nyilvántaÍtiásba bejegyzett vezetékjog
alapjĺłn a meglévő nyomvonalon tervęzzĺik.

Kéľjük a Tulajdonosi hozzájárulásukat szíveskedjenek fenti címĺe megkĺildeni.

A közcéIú vezetéklétesĺtéssel érÍntett Íngatlanok 34819' 34827,34829,34830' 3486412 és

a 34842/2 hĄrajzi számrĺ ingat|anok

Amennyíben a témávď kapcsolatban további információra illetve dokumentációra van
sziiksége, a fenti telefonszámon vag5l faxon állok rendelkezésére:

Szíves közreműködését előre is köszöąjük.

Melléklet: l pld. műszaki dokumentació +ĺąjzok

Budapest, 2016. mlátcius ?3.

Mť 3é.,l-
Kocor Bal.ízs

+36 30 8710848
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Megjegyzés:
A tervezett kábel fektetési méIysége jfudában .0.6,m homokiígyban. Atábel feleft (30 cm)|,Yigyáazt.

Erósríramri kábel!.' feliratri jelzószalagot kell fektetni. A kábel fektetése során azNÍSZ |3207 szabványbaĺ
foglalt elóírásokat maĺadéktalanul be kell taĺani. A kábel biztonsági Övezete a kábeltöl mért 1-1m!

Kôzĺrilkeľesztezéseknél, amennyiben a szabványos védótávolságok nem tarthatÓ, riry a kábelt védócsóbe

kell b znil A gźlz,łezetéktôllm távolságot taĺtani kelll A kábelárok ásása csak kézi er vel tiiľténhet|
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Budapest V|l|. VÍg. Békocsis-
BacsÓ Béla utca éo letgk Vi||, En. E||.

Kôzcé| e|osztÓhá|Ózat
1 kv.os Íii|dkábe| RekonstukciÓia

Nyomvonal Rajz


