
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi onkoľmányzatKépviselő-testůiletének
Y źrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Gazdálkodási Ügyosztály

ELŐTERJEsZTÉs
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. május 09-i ülésére
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2. Nyomvonalrajz

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés taľta|mának ľészletes ismeľtetése

Az GTF Elektľomos Tewező Fővállalkozó Kft. (cégegyzékszám: 0l 09 692800; székhely: 1131 Budapest,
Rokolya u. 1-13') _ azELMIJ Há|őzatiKft. (cégeg;ĺzékszám: 0| 0g 874142; szé|łle|y: 1132 Budapest, Váci
tlt 7f_7 4.) megbizása a|apjtn - elkészítette a Budapest VIII. kerület, otpacsiľta utca _ Reviczky utca nyomvo-
nalon üzemelő középfeszültségű kábe|há|őzat rekonstľukciós kiviteli tervét, amely a|apjźtn az t! I0 kV-os
ft'ldkábel létesítéséhez kérik a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmányzat (a továbbiakban:
Önkoľmányzat) tulaj don osi hozzájźrulását ( 1 . számú melléklet).

Az oęacsirta - Reviczky utca nyomvonalon üzemelő középfeszültségĺĺ elosztő hźůőzati kábelek elĺiregedtek,
ľészleges cseľéjük szükséges. Az ELMU Há|őzati Kft. a meglévő ftjldkábelt a nyomvona| vźůtoztatása nélktil,
a b ej e gy zett vezetékj o g a|apj án kívánj a c s erélni.
A Múzeum utca és otpacsita utca sarkáná| a járdában kutatógödöľ készítésével feltárják a meglévő 10 kV-os
kábelt. A felĺáľt kötéstől az otpacsirta utca mentén 1 db ťlj 10 kV-os, NA2XS2Y 3xIy240RNI/25 típusú ftild-
kábelt vezetnek a Reviczky utca felé, majd annak torkolatánál átvágással keľesztezik az otpacsiľta utcát. A
Reviczky utca páros oldali járdában továbbhaladva éri el a nyomvonal a Reviczky utca 4. számű ingatlanon
|évó 2635/10 sz. trafőźůlomást.

A kábęlfektetés téľkő, kockakő buľkolatu járdát, illetve úttestet érint. Tekintettel a terület síĺľtÍ közmiĺháiőzatźr
ra csak kézi ftjldmunkával tervezik a kábelfektetést, a közmiĺvek szakfelügyeletének biztosítása mellett.
A benyújtott dokumentációban ľészletezett, a munkavégzés á|ta| érintett oęacsita utca (hrsz:36573) és a Re.
viczky utca (hľsz: 36733) út- és járdaszakasza az Oĺlkormźnyzat tulajdonában állnak, igy az engedélyezéshez
szüksé ge s a tu l aj dono s onkoľmány zat hozzźĘ áru|ása.

Ir. A beterjesztés indoka

Az előteľjesztéstárgyźlban a döntés meghozata|a a Tisĺelt Bizottság hatásköre.

ilI. A dtintés célja, pénzügyi hatása

Az engedé|yezéshez, illetve a közterületi kivitelezések megindításához szükséges a tulajdonos onkormányzat
hozzźýźru|źtsa. A tulajdonosi döntésnek onkormányzatlnkatérintő pénzügyihatásanincs.

IV. Jogszabá|yi kiiľnyezet

Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
66/2012. (XII.13.) önkoľmányzati rendelet 17. $ (l) bękezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII.

Ą ,3.a.SZ.Hapirend
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keriilet Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testtilet és Szeľvei Szervezeti és Múködési Szabźiyzatáró| sző|ő
3612014. (XI.06.) önkormányzati ľendelet 7. mellékletének 1.4.5. pontján alapul, aYárosgazdálkodási és

Pénzügyi B izottság hatásköre.

Fentieka|apjánkéremaza|thbihatärozati javaslatelfogadását.

IJatá.ľozatijavaslat

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úry dönt' hogy tulajdonosihozzźĄárulását adja _ azELM.U lťlźL|ő-

zati Kft. (cégsegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci ft 7f_74.) megbizźsa a|apjźn _ a
GTF Elektromos Tervező FővállalkozőKft.. (cégsegyzékszám: 01 09 692800; székhely: 1131 Budapest, Roko-
lya u 1-13.) á|ta|készitett, Budapest VIII. keľiilet, Ötpacsiľta utca _ Reviczky utca 10 kV-os fijldkábel rekonst-
rukciós tervhez, a kivitelezés közterületi munkáihoz, az a|źtbbi feltételekkel és kik<jtésekke|:

a' jelen tulajdonosi hozzájárulás aberuhźnőt nem mentesíti az épitéshez szükséges egyéb szakhatósági és

hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzáĄźru|ás az oęacsiľta utca (hrsz:36573) és a Reviczky utca (hrsz: 36733) onkor-
mźny zati tul aj donú út- é s j árdas zakaszo|<r a terj ed ki,

c' a beruházónak a közutkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzź|áru|ást a vonatkozó rendelet
(I9lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kertilet
Polgármesteľi Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kéľni, és az ab-

ban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. tekintettel arra, hogy a munkavégzés turisztikailag fľekventált területet éľint, ezért kéri beruházőt a

munkálatok 2016, szeptembeľ 0l-től történő ütemezésére,

e. felhagyott, bontott kábel a ťoldben nem maradhat,

f. kötelezi a beruhźzőt/kivitelezőt a bontással érintett úttest-és járdaszakaszokon, az a|ső rétegrendek
heýeállítását követően :

o Ą bontással éľintett Öęacsirta utca és Reviczky ltca járda burkolatát aza|äbbi rétegrenddel kell
helyreállítani szerkezeti rétegenként f0-f0 cm átlapolással:
_ térkő burkolat
_ 4 cmvtg. NZ 2l5baza|tágyazat
_ l5 cm vtg. C8/10-32-F1 betonalap fiĺáľműterhelés fOcm)

- 15 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq95%o

o Ą bontással érintett ttpacsirta utca útpálya burkolatát az a|ábbi ľétegrenddel kell helyreéůlritani

szerkezeti rétegenként f0-20 cm átlapolással:
_ kockakő
_ 4 cm vtg' NZ 2/5 baza|tágyazat

- f0 cmvtg. C8/10-32-F1 betonalap
_ 20 cmvtg' homokos kavics ágyazatTrq9íoÁ

amely munkákra aberuháző és kivitelező kĺjzösen 5 év gaľanciźúvá||a|.

g. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan
betartásáva|' a döntés napjátő| számított I évig éľvényes.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. május 09.

\... ĺ

{j '\



A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Gazdá|kodási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavas|ataakozzététel módjára
nem indokolt

Bucĺapest, 2016. május 03.

hiľdetőtáblán honlapon
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dr\.Galambos Eszter
ugyosztźiyvezető
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|. száműmelléklet

i--óe Ł,
ELE.K.ÍROMOS IERYEZ LLALKOZ

1111 RITDAPF.ST ROKOLYA U. 1-13

TEL:. 349-17-+A FAX: 412-1'0-02
e-mail: i

2ł1t ź,?,ł,

T.
Budapest Józsefuárosi onkomrányzat
Vagyongazdálkođási és Uzemeltetési
Ügyosztá1y

hźbelhálóząt relwnstruĺrłió, (1kY-osfi;ldĺrabel létesítése c. kiviteli tervét.

Kérjük, hogy a megkiildött dokumentációk alapján az énúettV[I. Öęacsírtau. [belt 37573

hrczJ,Raĺicz|ry u. [belĹ 367j3 hrsz.J iĺgatlanĺa a tulajdonosi h.orzáiá.ľulrást megadni

szíveskedjenek.

A ĺekonstrukció sorĺĺn a fiĺldkábęlt azELMŰ HźÄózatiKft. a meglévő vezetekjog alapjĺín cseľéli

ki, új tertilet igenybevételére nincs sztikség.

Melléklet: 1 példány tervdokumentáció
1 példány nyomvonalrajz

Köszönettel:

,.ĺ#ilL-
terłező

\\

GTF

Budapest, 2016, ápriĺis L9.
Ikt. szám: T lG.rF -Ľ'l3 ĺ 1'6
Ügyintéző: Benkő Zoltan
06.20-9428-363
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T6ruez6tt 10kv{s kábe| nyomvona|

tr::::::::::::] Tervozott 0200 KG VédlcsÔ
ELMÜ'ĺokv{s,
1kv{s' kôai|..
120kv.c kábgl'
optlka' hĺrkÖzlés

Vĺzvezet k nyomvona|a

Gázvgzeték nyomvone|a (kls/|dskôzép)

csatoma há|Ózal nyomvonaĺa

Távkôzlési nyomvonal,
TslBkom, UPC, Invltel

TáVkóz|ési' íorga|omIrányĺtasl alép.'
TEfficom, sismens, kőzôs nyomvonal

BKr' Vozeték (Trafficom kôzös nyomv.)

Vas t| vágány (v||Iamos)

fÖldľészIst határ

kerÍtés' korlát

2. szźlm melléklet

T9ívje|

K1

nonnan

ÖK1 (7517110\

KábelIeItár

nova

2635/10 NA2XS2Y 3x1x24ORIW25

lÍpus
nyomv.

hNz(m)

154.0

kábo|

1M.0

Névleges feszii|tség: 3x1 1 kV-50Hz
Érintésvéde|ęm: VédőfÖ|de|és (lT)

Megjegyzés:
A tervezett kábel fektetési mé|ysége járdában .0.6,m homokágyban. A kábel Íe|ett (30 cm)
.Yigy^zz1 Erősáram kábe|!'' fe|kat je|zósza|agot ke|| feKetni. A kábe| fektetése során az
Msz 13207 szabványban tog|a|t e|őíľásokat maradékta|anuI be ke|| tartani.
KÓzmÚkeresztezésekné|, amennyiben a szabványos védótáVo|ságok nem tartha1Ó, rigy a
kábe|t vĺádöcsôbe ke|| h zni! A gázvezetéktó| 1 m távo|ságot taľtani ke||ĺ A kábelárok
ásása csak kézi eröve| tćirténhetl

\*'Ť.l)\

i\

keresztezés átvágással;

1 1 31 Budapgst, Roko|ya l.1 3 Te|: 349.17 40 F ax: 41 2.1 0Ą2 7 5 17.2635 kôzépf . kábe|há|.

Bp. Vlll. Revlcky - ttpacsirta u.,

,1 0kV.os fdldkábe| |étesĺtése
ĺjsszkózm ves
nyomvonalrajz




