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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. TényáIlás és a döntés taľta|mának ľészletes ĺsmeľtetése

Az GTF Elektromos Teľvező Fővállalkozó Kft. (cégegyzékszám:01 09 692800; székhely: ll31 Budapest,
Rokolya u. 1-13.) _ azELNľŰ HźůőzaÍi Kft. (cégjegyzékszźlm: o1 09 874I4f; szé|<he|y: 1132 Budapest, Váci
t|t 72_74,) megbízása a|apján - elkészítette a Budapest VIII. kerület, Mikszáth Ká|mán tér _ Krudy utca -
József utca _ Rigó utca _ Baross utca nyomvonalon üzemelő középfesztiltségű kábelhźůőzat részleges rekonst-
rukciós kiviteli tervét, amely a|apjźn az űj 1'0 kV-os ťoldkábel létesítéséhez kérik a Budapest Főváros VIII.
keriiĺet Józsefuárosi onkoľmányzat (a továbbiakban: onkormányzat) tulajdonosi hozzź$tru|ását (1. számű
melléklet).

A Mikszáth Ká|mán tér _ Kĺridy utca _ József utca _ Rigó utca _ Baross utca nyomvonalon üzemelő középfe-
szültségű elosztó há|ózati kábelek elöľegedtek, ľészleges cseľéjük szükséges. Az ELMU Hźiőzati Kft. a mes.
lévő ft'ldkábeleket a nyomvona|vźńtoztatása nélkül, abejegyzettvezetékjog a|apjźlnkivánja cserélni.
A Mikszáth Kálmán tér 2. szźlm és Szentkirályi utca sarkánál a járdában kutatógödöľ készítésével feltaľják a
meglévő 10 kV-os kábelt. A feltát kötéstól a Kruđy utca mentén l db új 10 kV-os, NA2XS2Y
3x1x240RIM/25 típusú ftldkábelt vezetnek a József köriÍirátnyźtba. Akeresztező Horánszky és Mária utcáknál
átvágással alakítják a nyomvonalat.
A József körúthoz éľve keľesztez1ka Rokk Szilárđ utcát, majd merőlegesen befoľdulnak a,,Kiscsibésztér',
felé, ahol a füves terület szé|én indítják a körút a|attifűrt keľesztezést, mely a József krt. 46. szźtm előtti járdá-
ba érkezik. A kábel innen továbbhalad a József utca felé, majd annak páratlan oldalán egészen a Rigó utca
sarkáig vezęt. A nyomvonal befordul a Rigó utcába, ahol a Baross utca sarkáig halad. A toľkolathoz érve źúvá-
gással keresztezik a Rigó utcát, majd a kábelt továbbvezetik a Baross utca 62-64' számű ingatlanon lévő
f83 / I 0 sz. tr afőá||omásba.

Éľintett közteľület Helyrajzi szttma Közterülęt tulaj donosa

Mikszáth Kźůmántér 36732 Budapest Józsefuáros onkoľmánvzat
Kĺúdy utca 36711 Buđaoest Józsefuáros onkoľmánvzat

Lőrinc oao tér 36710 Budaoest Józsefuáros onkormánvzat
Krúdv utca 36696 Budapest Józsefuáros onkormánvzat
Józsefkörút 36403 Budapest Fóváľos Onkormány zata
Józsefutca 35I50ĺ2 Budaoest Józsefu áľosi onkoľmánvzat
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Risó utca 35221 Budapest Józsefu árosi onkormányzat
Risó utca 3s228lf Budaoest Józsefu áľosi onkormánvzat

Baross utca 3'sf3'1/2 Budapest Fóvaros onkonnánvzata

A kábelfektetéssel érintett területen a játrdaszakaszok aszfalt, illewe térkő burkolatúak, az úttestek aszfalt bur.
kolatuak. Tekintettel a tertilet siĺrű közműhá|őzatára csak kézi fijldmunkáva| tervezik a kábelfektetést. a köz-
miĺvek szakfelü gyeletének bi ztosítása mellett.

A benyújtott dokumentációban részletezett, a fenti tźb|ázatban összesített, munkavégzés által érintett közterti-
letek _ a József körút és a Baľoss utca kivételével, melyek a Fővárosi onkormányzat tliajdonában és keze|é-
sében vannak - út- és járdaszakasza a Józsefuárosi onkormányzattu|ajdonában állnak, így az engedé|yezéshez
sztiksé ge s a tu| aj dono s Önkoľmány zat ho zzáj ár u|ása'

II. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztéstárgyában a döntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatásköre'

III. A döntés célja' pénzügyi hatása

Az engedélyezéshez, illętve a közteľtileti kivitelezések megindítźnához szükséges a tulajdonos onkoľmányzat
hozzáĺjéru|ása. A tulajdonosi döntésnek Önkormányzatunkat érintő pénzigyihatźsanincs.

Iv. Jogszabályi kiiľnyezet

Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagYon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
66/2012. (x[.13.) önkormányzati rendelet 17. $ (l) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII.
kertilet Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatźrő| szó|ő
361201'4. (xI.06.) önkoľmányzati ľendelet 7. mellékletének 1.4.5. pontján alapul, aYttrosgazdálkodási és
P énziigyi B izottság hatásköre'

Fentieka|apjánkéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottságúry dönt, hogy tulajdonosihozzájárulását adja _ azF)ĺwĺĺJ ĺlálő.
zati Kft. (cégtregyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest' Váci tń 7f_74') megbizźsa a|apján _ a
GTF Elektromos Tervező FővállalkozőKft'. (cégjegyzékszám: 01 09 69f800; székhely: 1131 Budapest, Roko-
lya u 1-13.) á|ta|készített, Budapest VIII. keriilet 10 kV-os ftjldkábel ľekonstľukciós tervhez, a kivitelezés
közterületi munkáihoz, az a|átbbi feltételekkel és kikotésekkel:

a. jelen tulajdonosihozzźtjárulás abęruházót nem mentesiti az építéshez sztikséges egyéb szakhatósági és
hatósági engedélyek beszerzése alóI,

b. a tulajdonosihozzájáru|ás az a|ábbi önkormányzati tulajdonú út- ésjáľdaszakaszokraterjed ki:

Mikszáth Kálmán tér 36732
Kĺúdv utca 36711

Lőľinc oao tét 367r0
Knidv utca 36696
József utca 3sr50t2
Risó utca 3sffr
Risó utca 3sf28t2

aberuházőnak a közútkeze|ői és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzájáru|ást a vonatkozó ľendelet
(19/1994. (V.3l.) KIIVM rendelet) szeľinti mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. keľület
Polgáľmesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésiigyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az ab-
ban fog|altakat maradéktalanul be kell tartani,

tekintettel ana, hogy a munkavégzés turisztikailag fľekventált terĺ'iletet érint, ezért kéri beruhź,zőt a
munkálatok alábbiak szerinti ütemezésére:

d.
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o Mikszáth Kálmán tér és Horánszky utca közotti szakaszon munkavégzés 2016.10. 01.től,

. a Kĺúdy utca további szakaszain20l6' szeptember 01-től kezdődjön, míg

o a József és Rigó utcákban időpont kötöttség nélkül végezhető a kábelfektetés,

e. felhagyott, bontott kábel a ftjldben nem maradhat,

f' kötelezi a beruhźnőt/kivitelezőt a bontással érintett úttest-és járdaszakaszokon, az a|só rétegľendek
helyreállítását követően :

o A bontással érintett Mikszáth Kálmán tér, Knidy Gyula utca, Lőrinc pap tér jráľda burko|atźú az
alábbi rétegrenddel kell helyreá|litaniszerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

térkó burkolat
4 cm vtg. NZf/sbaza|tágyazat
15 cm vtg. C8/10-32-F1 betonalap fiáľmĺĺterhelés 20cm)
15 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq91%o

o A bontással érintett Lőrinc pap tér útpálya burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani
szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

4 cmvtg' AC1l jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg(aMária utcai úttest térkőtől a Kľúdy
utca kiemelt szegé|y vonaláig)
6 cm vtg. AC1l jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
20 cmvtg. C8/10-32-F1 betonalap
f0 cmvtg. homokos kavics ágyazatTrq9í%o

. A bontással éľintett Kľúdy Gyula utca (Lőrinc pap tér és Rökk szi|ärd utca között), jźtrda buľkola-
tźtt az a|źtbbi ľétegľenddel kell helyreá||ítani szerkezeti rétegenként f0-20 cm átlapolással:

4 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfa|tkopóréteg (áľmiĺterhelés MA-l1) teljes szélességben
15 cm vtg. C8/10-32.F1 betonalap (ráľmtĺterhelés fDcm)
15 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq9S%o

. A bontással érintett József utca, Rigó utca járda burkolatát az a|ábbi ľétegľenddel kell heýeá||ita-
ni szerkezeti rétegenként f0-20 cm átlapolással :

4 cm vtg. MA-4 érdesített ĺjntött aszfa|t kopóréteg (jármúterhelés MA-11) a homlokzat és a
felfestett paľkolósáv vonaláig teľjedő zélességben
15 cm vtg. c8/10-32-F1 betonalap (rárműterhelés 20cm)
15 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq91%o

o amelY munkákra aberuháző és kivitelező közösen 5 év garanciźúvźů|a|'

g. jelen tulajdonosihozzájárulás csak az engedé|yezo szervek, szakhatóságok előírásainak maľadéktalan
betartásával, a döntés napjźtő| szźlmított 1 évig éľvényes.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016. máius 09.
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A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Gazdá|kodźtsi Ügyosztály
A lakosság széles köľét érintő döntések eseténjavas|ata akozzététel módjaľa

nem indokolt

Budapest, 2016. május 03.

hirdetőtáblán
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ELEKTRoMos TERvEzi plvÁzĺetrozo

GT:F ii|;'Gääit BUDAPEsT RoK
TEL: 349-17-40 FAX: 412'10-02
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1'082 Budapest, Baľoss u. 65-67 . Rĺie.płi.ĺliil!:.rtĺi

Tárgv : tulajdonosi boz,zäjá'nilás kérelem
(TZrsl6f)

Táľsaságunk készíti a Budapest WI. Krúdy - József - Rtgó - Baroii-iiiiiii,"la*pĺ,ilinEdsű
.łąźbeĺhóIózat rekonstrukció, I1kV-os fi)ldhźbel létesítése c. kiviteli tervét.

Kéťtik, hogy a megkütdött dokumentációk al.apján azéńntętÍ.VIII. Kľudy Gy.u. ftel1.. 36.711,

36710, 36696 hľszJ, József u., Rĺgó-u. [belt. j5150/2,35221 hrsz.J ingatlanra a tulajdonosi
horuáiárulrátst megadni szíveske dj enek.

A ľekonstnrkció sorĺĺn a ft'ldkábelt azELWÚ Há\ózati Kft. a meglévő vezetékjog alapjźncseréli
ki, új teĺĺilet igénybevételére nincs sztikség.

A Józsęf körút (36403 hĺsz.) vonatkozóan a tervdokumentaciót parhuząmosan a Főváľosí
onkoľmáńyzat VĺírosĹiaemeltetési Főosztĺályahoz is benyújtotfuk tulajdonosi nyilatkozat
kérelemmeI.

Mellékleť 1példánytervdokumentáció
1. pélđány nyomvonalľajz

Kriszonettel:
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megléĺ'ó l0k\tos Íiiltlkábel cseréje
nyomvonalban: NA2XS2Y 3x 1x24ORMn5
(8207 ĺ 70) - 283 i 1'0; 5 18a

2. számu melléklet
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JELKULCSOK
._7ł- Terygzeli íokv{s kábsl nyomvonÉl

=:::::::::::: Teruazstto200KGvéd666
ELMŰ íokv{s.

- lJ:=ľ*-_ľ- 1kv{s, kôł||',
::.-ä--- í2okv{s kábel'

opt|ka' hhkôżés

-{

nyomvonaiban: NÁ2xszY 3x1x240Rlv'25

vĺaozBték nyomvonala
Gáäoz8ték nyomvona|a (kls4dskózép)

cgtorna há|Óät nyomvons|a

Távközlési nyomvona|'
To|okom. UPc' |nvĺte|

TávkÖz|és|, íoígaIomiľányĺtási a|ép''
Traff corn, s|smsns, kózôs nyomvonal

BKV Vezeték (TBfiioom kózó6 nyomv.)

VÉs ť vágány (vil|ams)
ÍfildÍésŽIst haiár

kgítés. koŕát

207/10) - 283/70; 5I8m

Vermeer DTxi 1 tip.
furőbeľendezés'

Az iÍányíiott fuÍási terv a ZOL]vIAT Bt. altá hasznáIt Vemleeĺ D7xl1 tip.
gfu paraĺĺétereinek fi gyelembevételével keszúlt
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Kábe||eItár

hova

Í2B3I10| NA2xs2Y 3xíx240RM25

meglévó l0kV.os Íblđkábel cseÍéje
nyomvonaiban: NA2XS2Y 3xlx240RMi25

lÍpus

i0) - 283/10; 518m

nvomv

hossz (m)

714.8

kábeI

724.Đ

Megjsgrzĺĺs:
A tervezett kábe| feKetési mélysége járdában -0.6'm homokágyban.
A kábelfe|ett (30 cm) Yigyázzl El6sáram kábell,,fe|iraful
je|zősza|agoÍ ke|l feKetnl. A kábe| fektetése során azMsz 13207
szabványban foglalt előÍrásokat maradéktalanuI be kel| tartani'
Kčizmtikeresztezésekné|' amennyiben a szabványos Védóiávo|ságok
nem tarthatÓ, tlgy a kábe|t védőcsóbe kel| h zn|l A gáz\'ezetéKöl 1 m
iávo|ságot tartani ke||! A kábe|árok ásása csak kézi eróve|
tłirténheÍl

NéV|eges feszÜitség: 3x 1 í kv-soHz
Érintésvédolem: VédÓíÖ|de|és (|T)

1í31 Budapest' Rokolya 'ĺ-13 Te|: 34*,|740 Fďi 412.1042
Bp. V|||. Kľtidy u. - Jőzsef u. - Rĺgő u.

kozépfesz. kábe|há|Ózat ľekonstrukciÓ

í okv-os Íô|dkábe| létesÍtése
K dy.JÓzsof u.' ôsszkozmúves

nyomvonalrajz
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