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Tĺsztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tarta|mának ľészletes Ísmertetése

Az GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó Kft. (cégsegyzékszám: 01 09 692800; székhely: 1131 Budapest,
Rokolya u 1-13.) _ azELMŰ Há|őzatiKft. (cégiegyzékszám: 0I 0g 874142; szé|<he|y:1132 Budapest, Vaci út
7f _ 74.) megbizása a|apján - elkészítette a Budapest VIu. kerület, Orczy tft 7-f5. szám a|atti éptiletek villa-
mos energia közcélú há|őzat, az 1 kV-os ft'ldkábelek rekonstľukciós tervét, melyhez kérik a Budapest Főváros
VIII' kerület Józsefuáľosi onkormányzat(továbbiakbán: onkormányzat) tulajdonosi hozzájáru|áiát (1. szĺámú
melléklet).
Az orczy út (hrsz: 35929/f) a Fővárosi onkormányzat i,ilajdonában és kezelésében van, de a tervezett re-
konstrukciós munkálatokban érintett szakasz az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Rozgonyi
utca (hrsz: 360f6), valamint a Reguly Antal utca (hrsz: 38759).
A tervek szerint az Orczy ti 25. szźtmű épületné| ta|źůhatő transzfoľmátor állomástól indul a ťoldkábel, majd
keresztezve azt, azOrczy út páros oldalán haladva éľi el a Reguly Antal utcát. A foldkábel keresztezi a Reguly
Antal utcát, melyet félpályás átvágással készítenek e|. En' követően az Orczy út árfúrásával a kábelt az orcry
,őt 7. szám alatti épületben kialakítandő fe|fazős csatlakozó szekrénybe vezetik. A felftĺzős szekľény másik
pontjára csatlakozik a Rozgonyi utca 3. szám a|atti transzformátor állomásbő| érkezó, tęrvezett l kV-os fold-
kábe| (2. számű me lléklet).
A kábelfektetéssel érintett terület aszfa|t burkolatu úttest és járda. Tekintettel a terület sűrű közműhźńőzatźtra
csak kézi ftjldmunkáva|tervezik a kábelfektetést, aközmrĺvek szakfeltigyeletének biztosítása mellett.

A kérelemben és a dokumentációban részletezettRozgonyi utca (hrsz:36026), valamint a Reguly Antal utca
(hrsz:38759) út- és járdaszakasza az Onkormányzat tu|ajdonában á||, igy az engedé|yezéshez szükséges a
tulaj dono s onkormány zat hozzäj áru|ás a.

il. A beteľjesztés indoka

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

ilI. A dłintés céIjao pénziigyi hatása

Az engedé|yezéshez, illetve a közterületi kivitelezések megindításához szükséges a tulajdonos onkormányzat
hozzájáru|ása.

A tulajdonosi dontésnek onkormányzatunkat érintő pénzu.gyi hatása nincs.



Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsághatásköre a Budapest Józsefuárosi Önkormányzatvagyontlról és a
Vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66lf012' (XII.13') önkormányzati rendelet 17. $ (l)
bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilet
és Szervei Szeľvezeti és Működési Szabá|yzatárő| sző|ő 36lf0l4. (xI.0ó.) önkormányzati rendelet 7.

mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

Fentieka|apjánkéremaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottságúgy dönt' hogy tulajdonosihozzájárulását adja - azBĺĺlv rĺilő-
zatiKft, (cég1egyzékszźtm: 0I 09 874142; székhely: 1132 Budapest' Váci ift72 _ 74.) megbizása a|apján - a
GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó Kft. (céĄegyzékszám: 01 09 69f800; székhely: 1131 Budapest' Roko-
lya u 1-13.) źůta|késziteľt, Budapest VIII. kerület, Orczs, tÍ7-25. szám a|aÍti épületek villamos energia ellátás
közcélú e|osztőhźůőzat,valamint az 1 kV-os ftjldkábel ľekonstľukciós tervhez, a kivitelezés közteľületi munká-
ihoz, az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a' jelen tulajdonosi hozzájárulás aberuházőt nem mentesiti az épitéshez szükséges egyéb szakha-
tósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a fulajdonosihozzt|áru|ás az ĺinkormányzati tulajdonú Rozgonyi utca (hľsz: 360f6), valamint a
Reguly Antal utca (hľsz: 38759) út- és járdaszakaszairaterjed ki,

c. a beruházőnak a köztltkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájźru|ást a vonatkozó
ľendelet (I9lI994. (V.31.) KHVM ľendelet) szeľinti mellékletek csatolásával a Budapest Fővá-
ros VIII. kerĺilet Polgármesteri Hivatal Hatósági lJgyosztźůy Építésügyi kodájátő| előzetesen
meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell taľtani,

d. kötelezi aberuházőtJkivite|ezőt a bontással éľintett úttest-ésjáľdaszakaszokon, az a|só ľétegren-
o"u 

:"''.:"ľľľ;ľ.:.'T a áfiágásánźtl a munkaároktól a torkolati részenegybefiiggő,

. az érintett szakaszon a Reguly Antal utcai és Rozgonyi utcai járdák teljes felületén

új aszfaltburkolat kiépítéséľe, amely munkákľa aberuháző és kivitelező kcizösen 5 év garanciát
vállal.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016.ápri|is25'
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A dönté s vé grehaj tás át v é gzo szew ezeti e gy sé g : G azdá|ko dźts i Ü gyo s ztály

A lakosság széles körét érintő dĺjntések esetén javas|ataakozzététel módjára
nem indokolt

Budapest, 2016. április 19.
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|'. számumelléklet

B uĺ|apest Főváros YIII keľĺilet Józsefo áľosĺ onkormánýzat.
Varyongazđátkodási és ťĺzemettetési osztály
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Táľry: Tulajdonosi hozzájźniősk*ése

Munka cÍme: Budapest VfiI. ker,Orczy íIt,7-25. villamos energia ellátása'
kozúltl elosztőhźlózat' lkV-os fĺĺldkábelek rekonstrukciója

Munkaszám: 215136

Az ELMÚ Hélózati Kft (1132 Budapest, Váci út 72. _ 74), mint engedélyes megbízásából a

létesítmény tervezőjeként, a taľgyban megielölt létesítĺrényre Trrlajdonosi hozzájárulásukat
kéťük. A teÍvezett kábel rekonstrukcíőt az 1ngatlan nyilvántaĺtásba bejegyzett vezetékjog
alapján a meglévő nyomvonďon teľvezzĺik.

Kérjük a Tulajdonosi hozzájárulásukat szíveskedjenek fenti címre megkiildeni'

A ktizcétú vezetéklétesítéssel éľintett ingatlanokl 35929D;36026;38759;38786/1;38786ł2;
38785; 38784; 38783;36027 és a 36008 helyľajzi száaű ĺngatlanok

Ameĺuryiben a témáva| kapcsolatban további információĺa illetve dokumeotációra van
sziiksége, a feuti telefonszźm,oĺvagy faxon állok rendelkezésére:

Szíves kiizremíikodését előťe is köszönjtik.

Melléklet: lpld. műszaki dokumentáció + ĺajzok

Budapest, 2016. március 31'.
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Kocoĺ Balázs
+36 30 8710848

7.ERYEzl pivÁLLALKoZT KFT.

1171 BTIDAPEST ROKOLYA {J. 7-13
TEĹ: 349-17-40 FAX: 4|2-10-c2

e-mail: info@ gtÍkťt'hu
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Budapest Vlll. ker, Orczy tjt 7-25.
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