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Tisztelt Váľosgazdá|kodási és Pénzügyĺ Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A GTF Elektromos Tervezó Fővállalkozó Kft. (cégegyzékszám: 01 09 692800; székhely: 1131 Budapest,
Rokolya u 1-l3') _ azFJLli.[.Ű Há|őzatiKft. (cégjegyzékszám:01 0g 8741'42; székjrle|y:113ż Budapest, Váii út
72 _ 74) megbízása a|apjźn _ elkészítette a Budapest VIII. kerület, Práter utca 53. szźlm a|atti ingatlan
villamosenergia ellátási tervét, az épitési és vezetékjogi engedélyezéshez kérik a Budapest Főváľos VIII. keľü-
let Józsefuárosi Önkormźnyzat (a továbbiakban: onkormányzat) tulajdonosi hozzájáru|ásźÍ (1. számú
melléklet).

A Práter utca 53. szám a|atti ingatlan _ ahol új parkolóhaz létesül _ villamosenergia-ellátása két fázisban való-
sul meg (2. szétmű mel|éklet).

1. üzemi ellátás létesítése: a tervezett 1 kV-os ftjldkábel a Szigony utca 16/a. sztlm a|att ta|źihatő
2702I/I0 állomásból indul, majd a párosolda|i járdźhan halad a Práter utcáig. A Szigony utca _ Práter
utca sarkát elérve elfoľdul, majd a Szigony utcát - nyíltaľkos útĺátvágással _keresztezve a Práteľ utca
páratlan oldali járdában éri eI a 'Práteľ utca 53. szám a|atti ingatlant, aho| az előre kilalakított védő-
csövön keľesztiil kerĺil bevezetésre, illetve bekötésre afogyasztői fogadószekrénybe.

2' taltalék ellátás létesítése: aPráter utca 53. szám alatt található jelenlegi közcélú elosztószekľény az
építkezés miatt elbontásra kerül, ezért az ingatlan telekhatárán, közterületľől megköze|íthető helyen rij
elosztószekréný alakítanak ki. Az ingatlan előtt haladó, meglévő 1 kV-os ft'ldkábelt kutatógödör se-
gítségével feltáťák' azonosítják, majd e|vźryás után toldók és új ftildkábelekkel beforgatják azt|koz-
célú elosztószekrénybe. Ebből a szekrényből biaosítják aPráter utca 53. szám a|atti ingatlan taľtalék
energia igényét.

A kábelfektetéssel érintett terület aszfa|t burkolatú úttest és járda, a fijldkábel kiépítését csak kézi fijldmunká-
val tervezik végezni, a k<izművek iita| e|őírt szakfelügye|etbiztosítása mellett.

A kérelemben és a dokumentációban szereplő Szigony utca (hľsz: 36137) és a Práter utca (hrsz: 36Í00/2\ tlt-
és járdaszakasza aZ Önkormányzat tulajdonában źł.||, így az engedé|yezéshez szükséges a tulajdonos onkoľ-
mányzathozzźĄáru|ása.

n. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyźhan a döntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatásköre.



m. A diintés céIja' pénziigyi hatása

Az építési és vezetékjogi engedélyezéshez, illetve a közterĹileti kivitelezések megindításához szükséges a
tulaj donos onkormányz at hozzźljáru|ása.

A tulajdonosi döntésnek onkormányzatwkat érintő pénzĹigyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi kiirnyezet

Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonźről és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
66lf0lf. (Xil.13.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváľos VIII.
keľület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testĺilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabáĺ|yzatárő| sző|ó
36lf0I4. (XI.06.) önkoľmányzati rendelet 7. számű mellékletének 1.4.5. pontján alapul, aYárosgazdálkodási
és PénzĹiryi Bizottság hatáskĺjre.

Fentiek a|apjźtn kérem az a|ábbihatátrozati javaslat elfogadását.

Határozatijavas|at

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzájźrulását adja _ az plvĺŰ Helo-
zatiKft.. (cégegyzékszám: 01 09 874142; székhely: l132 Budapest, Váci t|t 72 _ 74) megbizźlsa alapján _ a
GTF Elektromos Tervező FővállalkozőKft. (cégegyzékszám: 01 09 692800; székhely: 1131 Budapest, Roko-
lya u 1-13.) źńtalkészitett' Budapest VIII. kerület,Práter utca 53. szám a|atti ingatlan villamosenergia ellátási
tewéhez, valamint az épitési és vezetékjogi engedélyezéshez, az a|ábbi feltételekkel és kikötésekke|:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szĺ'ikséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a beruhäzónak (építtetőnek) a közutkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájźtru|ást a
vonatkozó rendelet (|911994' (v.31') KIryM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Bu-
dapest Főváros VIII. kertilet Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iľodájától
előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

c. a ťoldkábel létesítési munkák kivitelezése a tervęzętt Szigony utcai és Práter utcai útépítések
előtt végezhetők,

d. kötelezi a kivitelezőt a bontással érintett út- és jáľdaszakaszokon ahe|yteźů|itások olyan szintiĺ
elvégzésére, amely megfelel a biztonságos gyalogos és járműforgalom feltételeinek:

. j . A bontássa| érintett Práter utca útpálya burkolatát azallź.ŕ,bi ľétegrenddel kell helyreá|litani
szerkezeti ľétegenként f0 -20 cm átlapolással :

_ 4 cm vtg. ACl1 jelíĺ hengerelt aszfaltbeton kopóréteg

- 6 cm vtg. ACl1jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
_ 20 cm r.tg. C8/10-3flF stabi|izźllt útalap
_ 20 cmvtg. fagyźůlró homokos kavics ágyazatTrq95%o (más anyaggal nem helyettesít-

hető)
. A bontással érintett Szigony utca járda burkolatát ideiglenesen helyre kell állítani a vonatko-

ző tftugyi műszaki előírásoknak megfelelően. Biztosítani kell a biĺonságos közlekedésre al-
kalmas tů|apotźtt a36137 hľsz. teljes egészében éľintő végleges útépítésig.

. A bontással érintett Práter utcajárda buľkolatát aza|źbbi rétegrenddel kell helyreá||ítani szer-
kezęti rétegenként f0-f0 cm átlapolással:

- 3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóľéteg

- 15 cm vtg. C8/l0-3f/F stabi|izttlt útalap (ármiĺterhelés 20cm)

- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazatTrq9í%o (más anyaggal nem helyettesít-
hető)

A megfelelő minőségű helyreállításért a beľuházó és kivitelező közösen 5 év garanciźLtvtú|a|,

,yĺ,i,/



e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a kozteľiilet tulajdonosát írásban ér-
tesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájaľulás csak az engedéLyező szervek, szakhatóságok előírásainak mara-
déktalan betartásäva|' a döntés napjától szźlmított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. május 30.

A dönté s v é gr ehajtásźlt v égzo szerv ezetí e gys é g : G azdáiko dźts i Ügyo sztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataakiizzététel módjára
nem indokolt

Budapest, 2016. május 24'
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1. számúmelléklet
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Táĺrgyz Tulajdonosi hozzájálru|ás kéľése

Munka címe: Buđapest VIII. ker. Pľáteľ utca 53. villamos energia e|lźÉása,lkV-os
földkábelek létesítése

Munkaszám: f16041'

Ezúton értesítjük, hogy az ELMÚ Hďőzaa Kft (113f Budapest, Váci út 72. _ 74.), mint
engedélyes megbizásából a GTF Elektľomos Tervező és Fővállalkozó Kľt, mint a
létesítrnény tervezóje, a ,,villamos eneĺgiaról'' sző|ő 2007. évi LXXXVI. töľvény, vďamint,,a
villamos energia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljĺĺľĺĺsról'' szóló 38212007. VJI,
23.) Kormán1'rendelet ulapján, a tárgyban megjelölt létesíEnényre hatósági vezetékjog
eĺgedéÍyezési eljárást és hatósági megszi.intetési eljárást folýat le. Jelen éľtesítésiinkhĺjz
csatoljuk a Rendelet szerinti tervdokumentáciőkat, kérve annak szíves tanulmőnyozását.

Kérjtik a tulajdonosi nýlatkozatukat szíveskedjenek fenti címre megkiildeni.

A közcélú vezetéklétesítéssel éľĺntett ingatlanok 36t00ĺ2 és a36737 helyľajzi számú
Íngatlanok

A vezetékjog engedélyezési kéręlem _ a megkĺiidött nyilatkozatokkď egyĹitt - a%)04. évi
CxL. ,,A kozigazgatási hatósági eljfurĺs és szolgáltatás altalános szabźt|yakőt,'szóló törvény
(KET) elĺíírasainak figyelembe vételével az épitési engedélyt és vezetékjogot engeđélyező
hatóság részére kertil ben1ujtásra.

Szíves közremiík<jdését előre is köszonjĺik.

Mellékleľ I pld. műszaki đokumentáciő + ĺajzok

Budapest F.őváľos VIII keriitet Józsefvárosĺ Onkoľmányzat
VagyongazdálkodásiésÜzemeltetésĺosztály 1łĺłďsłalwi**kerg1Í:;..:l:,
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Nagy Róbeĺt
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TERVEZ O F O VALL,4,LKOZ O K.FT.

1131 BUDAPEST ROKOLYA TJ. 1-13
TEĹ: 349-17-40 FAX: 4t2-10-a2

e-mail: info@gtÍkft.hu
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