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Tisztelt Y ár osgazdátlkod ási és Pénzĺigyi Bizottság

I.

téľkö-

!

TényáIlás és a dtintés taľtalmának ľészletesismeľtetése

A GTF

Elektľomos TervezőFóvźi|a|kozó Kft. (cégsegyzékszám:0I 09 69f800; székhely: 1131 Budapes!
Rokolya u. 1-13.) - azELľdŰ Htt|ózatiKft. (cégjegyzékszám: 0| 09 874142; szék'he|y: 1132 Budapest, Váci
tÍ 72_74.) megbízása a|apján - elkészítettea Budapest VIII. keľtilet, Kiss József utca 6. szźĺma|attta|á|ható,
20055110 jelÍĺtľafoállomásból kiinduló és a II. János Pál pápa téren ta|źihatő trafőźi|omásba bekötésre keľülő
középfesztiltségrĺ kábelhá|őzat ľekonstrukciós kiviteli tervét, amely a|apján aztĄ |0 kV-os ťoldkábel létesítéséhez kéľika Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
tulaj dono si hozzáj tłru|ás át

(1

. számű me

ll

ékl et).

A Kiss József

utca és a II. János Pá|pźrya téľkĺizött-i nyomvona|on üzemelő foldkábel rekonstľukcióját teljes
cserével, új nyomvonalon tervezi e|végezni azBLll4Ű Há|őzatiKft.'
A Kiss József utca 6. számtő| a járdában -0,6 m mélyen vezeteÍt kábel keresztezi aBezerédj utcát, ahol nyílt
árkos útáwágással, védőcső beépítésselalakitják ki a nyomvonalat. A keresztezés lltán akábel balra fordul, és
továbbhalad aBezerédj utca páratlan oldali jráľdában, majd a II. János Pá| pápa teret eléľve jobbľa bekanyarodva vezetik tovább a téren a 20523/10 sz. trafőá||omásig. A tervezett új 10 kV-os ft'ldkábel típusa NA2XSZY

3xIx240mm2RM 6/10kV.

A

kábelfektetési munká|atok aszfa|tburkolatú jźtrdát, illetve úttestet érintenek. Tekintettel a teľület sűnĺ közmuhá|őzatára csak kézi ftjldmunkával tervezik a kábelfektetést, a kcizművek szakfelüryeletének biaosítása
mellett.
A benyújtott dokumentációban részletezett, a munkavégzés á|ta| érintett Kiss József utca (hľsz:3468312) és a
Bezerédj utca (hľsz: 3470312) úĹés járdaszakaszai az onkormányzattu|ajdonában állnak, igy az engedélyezéshez szüks é ges a tu aj don o s Ö n kormány zat hozzáj źlru|ása.
I

il.

A beteľjesztés indoka

Az előterjesńéstárgyában

m.

a döntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatásköre.

A dtintés céljao pénzügyi hatása

Az

engedélyezéshez, illetve a kozterĺileti kivitelezések megindításához sziikséges a tulajdonos onkormányzat
hozzźýátu|ása. A tulajdonosi döntésnek tnkoľmányzatlnkatéľintő pénzügyihatásanincs.
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rv.

Jogszabályi környezet

A Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság hatásköľe a Budapest Józsefuárosi onkormányzatvagyonáról és a
Vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/20If. (KI.13.) önkoľmányzati ľendelet 17' $ (1)
bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testület
és Szeľvei Szervezeti és Működési Szabá|yzatärőI sző|ő 36lf014. (xI.06.) önkormányzati rendelet 7'
ntellékleténęk 1.4.5' pontján alapul..

Fentiekalapjánkéremaza|ábbihatározati

javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási

és Pénzügyi bizottság úgy dont, hogy tulajdonosihozzájáru|ásźt adja_ azrL|llru lHlalŕ.zati Kft.. (cégegyzékszám: 01 09 874I4f; székhely: 1132 Budapest, Váci tft 7f_74.) megbízása a|apjźn - a
GTF Elektromos Teľvező Fővállalko ző Kft,. (cégsegyzékszám: 0 1 09 692800; székhely: 1 t 3 1 Budapest, Rokolya u 1-13.) á|ta|készített, Budapest VIII. keľület Kiss József utca és II. János Pá|pápatéľ közĺjtti 10 kV.os
ťoldkábel rekonstrukciós tervéhez, az űj ftjldkábel kiépítésközteľĺ.ileti munkáihoz, az a|ábbi feltételekkel és
kikötésekkel:

a.

jelen tulajdonosihozzájárulás

aberuházőt nem mentesiti az épitéshezszükséges egyéb szakhatósági és

hatósági engedélyek beszerzése alól,

b.
c.

d.
e.

a tulajdonosi hozzź!źtru|ása Kiss József utca (hrsz:34683l2) és a Bezerédj utca (hrsz:3 4703ĺ2) önkormányzati tulajdonú út- éS járdaszakaszokateľjed ki:

a beruházőnak a közútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájánulrátst a vonatkozó rendelet
(19lI994. (V.31.) KI{VM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest Főváľos VIII. kerület
Polgáľmesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály ÉpítésügyiIrodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
felhagyott, bontott kábel a fijldben nem maľadhat,

kötelezi a beruházőtlkivitelezőt

a bontással érintett úttest-ésjárdaszakaszok helyľeá||ításfua, amely

munkákra aberuháző és kivitelező k<izösen 5 év gaľanciätvá|la|:

o Ą

bontással érintett Kĺss József utca és Bezeľédjutca jáľda buľkolatát az a|ábbi rétegľenddel
kell helyreál lítani szerkezeti ľétegenkéntf0 -20 cm átlapo lással :
3 cm vtg. MA-4 éľdesítettöntott aszfa|t kopóľéteg (bontással éľintett jáľdaszakasz teljes szé.
lességében)
15 cm vtg. c8/10.3fE stabi|izźtlt útalap
15 cm vtg'95% töm. homokos kavicságyazat

o

Ą bontással érintett Bezeľédj utca gépkocsi behajtó burkolatát alábbi rétegrenddel kell helyľeállĹ
tani szerkezeti
4 cm vtg.

o Ą

cm átlap ol ás sal :
érdesített öntött aszfa|t kopóréteg (bontással éľĺntettjáľdaszakasz teljes

réte genk ént 20 -20

MA-1l

szélességében)
20 cm Vtg. C8/10-32/F stabi|izált útalap
20 cmvtg.95% töm. homokos kavicságyazat

bontással érintett Bezeľédjutca útpálya buľkolatát az a|źlbbi ľétegrenddelkell helyreállítani

szerkezeti rétegenként20-f0 cm átlapolással:
4 cm vtg. AC11 jeltĺ hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
6 cm vtg. ACl1 jeliĺ hengeľelt aszfaltbeton kotőréteg
f0 cm vtg. C8/10-32lF stabi|izállt útalap

f.

jelen tulajdonosihozzájárulás csakaz engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan
betaľtásával, a dĺintésnapjától számítoÍt 1 évig érvényes.

Felelős:
Hatáľidő:

polgáľmester
2016. aususztus l5.
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A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ugyosztály
A lakosság széles körét érintő döntések
nem

indokolt

ďM

esetén javas|ataaközzététel módjára

hiľdetőtáblán

Budapest, 2016. augusztus 09.
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Munkaszámzfl5766
Tĺsztelt Címzett!
Ezúton értesítjiik,hogy az

ELMÚ Hźlőzatí Kft (1132

Budapest, Váci út 72.

_74.),mint
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(xII. 23')
38212007'
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hozzájáľulasát és tulajdonosi nyilatkozatukat kiadni szíveskedjenek

KéÍjiika közutkezelői

A kôzcélúvezetéklétesítésseléľÍntettingatlanok:

34fŕ,8n hľsz - Kiss József utca
347t3lf hľsz - Bezerédi utca
34705 hľsz_II. János Pál pápa tér
van sziikség, a
Amennyiben a témával kapcsolatban tovabbi információra vagy dokuĺneĺtágőn
e-mail
címen állok
vagy vaĺga.mihatv@eŕflđ.hu

$64ďpzl-L683

telefońszáĺnon

ľenđelkezésijkre.
Szĺves közręmíÍkijdésiiket előre is kĺiszÓnjük.

Melléklet: 1 pld. miiszaki

dokumentacíó

L Pld. nYomvonal rajz

Budapest, f01.6.07
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Megjegyzés:
A tBrvezett kábeI fek:etési mé|ysége járdában -o'6,m homokágyban. A kábe| Íe|ett (3o cm) ,.Vigyázz!
ErósáramÚ kábel!., fdirat jeIzószaIagot kelI fektetni' A kábe| íeKetése során azMSZ 13207 szabványban
fog|a|t e|óÍrásokat meľadékta|anu| be ke|| tartani. A kábe| biáonsági óVezete a kábe|tó| mért'l-ím!
amennyiben a szabványos VédótáVo|ságok nem tarthatÓ, tigy a kábe|t Védócsőbe
ke|| h zni! A gázvezetéktó| ím táVolságot tartanĺ ke|l| A kábeláľok ásása csak kézi eľőve| t rténhet!

GTF Elektromos Tervezó és
1

131 Budapest' Rokolya

í.'ĺ3To|; 349-17.40 Fď| 412-10.02

Budapest Vll|. ||.János Pá| pápa téí
20055/10 - 20523/10 szakasz
teljes cseréĺe Új nycmvonalon
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