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Melléklet:
1. Kérelem
2. Nyomvonalrajz

Tiszte|t Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

L Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A GTF Tewező és Fővállalkozó Kft. (cégjegyzékszám: 0| 09 692800; székhely: 113l Budapest, Rokolya
u 1-13.) _ azELMIJ Hźlllőzati Elosztó Kft. (cégjegyzékszźtm:01 09 874|42; székhely: l132 Budapest,
Váci út 72 _ 74) megbízása a|apján - elkészítette a Budapest VIII. kerület, Bókay János utcai közcélú
elosztóhálózat, 1 kV-os ftjldkábel és elosztószekľény létesítésének kiviteli tervét, melyhez kéľik a Buda-
pest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat (a továbbiakban: onkormányzat) tulajdonosi
hozzé!átulźlsát ( 1 . számú melléklet).

A teľvezett létesítés a Tömő utcai sarokrészen, a Bókay János utca köĺerületén valósul meg. A pérat|an
oldali teriileten kutatógödör segítségével feltárják az ott lévő 1 kV-os ftjldkábeleket' majd azonosítás után
a kábelt elvágják és egyenes összekötők a|ka|mazásával bekötik a közelben felállításra tervezettúj ELMU
szekrénybe. Az t,j ELMU szekľényből történik a kcizvetlenül mellé ťelállításra kerülő Budapesti Dísz- és
Közvi|ágítźlsi Kft. (a továbbiakban: BDK) szekľény betáplźůásais (2. számű melléklet).

A teľvezett BDK szekľény létesítése összefügg a
. Corvin Sétány III. iitem _ 1250/2015. (XII.07.)'
o Leonardo da Vinci utca - 669/2016. (VI.27.)
o Bókay János utca _ 860/2015, (VIII.28.) és 585/2016. (VI.06.)

komilágitéls há|őzatának felújításával, melyekęt a Városgazdálkodási és Pérzugyi Bizottság korábban
már tárgya|t és a fenti szétműhatźrozatokban elfogadta és azokhoz tulajdonosihozzájátu|ását ađta.

A kábelfeltárással érintett teľület aszfa|t buľkolatú járda, de az elosztószekrények létesítése a jelenleg
zö|dterületi sávban történik. ahol csak kézi frjldmunka vésezhető.

A kérelemben és a dokumentációban szeľeplő Bók; János utca (hrsz: 362II) az onkoľm ányzat
tulajdonában á|I, így az engedé|yezéshez szükséges a tulajdonos onkoľmányzathozzájárulása.



il. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztéstárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

ilI. A diintés cé|ja, pénzügyi hatása

Az engedélyezéshez, illętvę a közterületi kivitelezések megindításához szükséges a tulajdonos
onkoľmányz at hozzétjźtru|ésa.

A tu l aj dono s i dönté snek onkormá ny zatunkat érintő p éluügy i hatás a n inc s.

Iv. Jogszabályi kiiľnyezet

A Városgazdálkodási és Pél:zÍigyi Bizottság hatásköľe a Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat
vagyonáról és a vagyon fę|etti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.I3.) önkoľmányzati
rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabźůyzatźró| sző|ő 36/2014.
(XI.06.) önkormányzati ręndęlet 7. męllékletének l.4.5. pontján alapul.

Fentiek a|apján kérem az alź.ŕbihatározati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Eizottság úgy dĺ!nt, hogy tulajdonosi hozzáj áľuirźsát adja _ azELWĺJ
}Jźůőzati E|osztó Kft. (cégiegyzékszám:0l 09 874142;' székhely: 1132 Budapest, Váci iÍ7f _74)meg-
bízása a|apjén _ a GTF Tervező és Fővállalkozó Kft. (cégegyzékszám: 01 09 692800; székhely: 1 l 3 1

Budapest, Rokolya u 1-13.) źita|készitett-, Budapest VIII. kerület, Bókay János utcában (hrsz:36211)
közcé|ű elosztóhálózat. l kV-os ftildkábel és elosztószekľénvek létesítéséhez az a|źtbbi feltétęlekkel és
kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás aberuházőt (építtetőt) nem męntesíti az épitéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

b. abęruházőnak (építtetőnek) a köztĺkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ást
a közutak igazgatásától szóló |9/1994, (V.31.) KHVM rendelet szerinti mellékletek csatolá-
sával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivata| Hatósági Ügyosĺály Építés-
ügyi Iľodáj átő| e|ozetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell
tartani,

c. kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek _ Coľvin Sétány Program IV. ütem jóváhagyott tltépí-
tési terwel összeffiggően - megfelelő minőségben történő helyľeállítźsára, melyľe 

.a 
beru-

n"ľ''J:ľ1ľŁxiä' 5 év garanc iź.ŕ' v áL||a|:

o 4 cm vtlbaza|tźlgyazat
. 15cm vtg. C8/10-32/F stabil.izáitiÍa|ap

15cm vtg. 95%otöm. homokos kavicsźęyazat

d. az engedé|yes kötęles a munkák (helyreállítás) elkésziiltérő| a közterület tulajdonosát írás-
ban éľtesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak ma-
radéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. aususztus22.
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A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas |ata aközzététel móĺdjára
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2016. augusztus 16.
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Táľgy: Tulajdonosi hozzĺjáruláskéĺése

Munka címe: Budapest VIII. keĺ. Bókay Jáaos utca Q62l1Hĺsz.),kozcnlű e|osztóhálózat,
]. kV-os földkábei és elosztószekrénv Iétesítése

Munkaszám: 2151'96

AzELMĽ HáIőzatl Kft (1 132 Budapest, Váci út 72. _ 74), mint engedélyes megbízásábót a

1étesítrnény tewezójekéĺt' a táľgy.ban megielölt létesítrnény're Tuiajdonosi hozzájáĺĺulásĺkat
kéĺjük.

Kérjük, hogy a Tulajdonosi hozzájárulásukat szíveskedjenek fenti címre megkii'ldeni.

A vezetéklétesítéssel érinteft ingatlan: 36211 Hrsz'

Aĺnennyiben a témával kapcsolatban további információĺa iĺletve dokumentációra van
szüksége, a feĺti telefonszámon vagy faxon ál]ok ľendelkezésére:

Szíves közremĺÍköđését előĺe is köszönjtik.

MęIlékleĺ 1pld. miiszaki dokui4entació + rajz

Buđapest, 2016' jtilius 20.

,,l /; Üĺ; łi/.ĺ/. 7l L,-Lĺ.'q !. /ł, L' 1:?|z{'ť. +,';

Kocoĺ Balrízs
+36 30 8710848
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2. szźlmu melléklet

FoNT]ÜS!!!
A ľajzon a Coľvin Sétĺány ĺnI.

Ütemme| łĺsszeÍiiggŐ ŕĺj szegélyek
és burkolat kĺalakítás szeľepel!

Megiegyzés:
A tervezett kábel fektetési mélysége járdában .0.6,m homokágyban. A kábel feleft (30 cm) .'vigyázz!

Er sáramri kábel!', feliĺat jelzószďagot kell fektetni. A kábel fektetése sonán az}ľĺSZ 13207

szzbványbaĺ foglalt elóíriásokat maradéktalanul be kell aľtani. A kábel biztonsági Övezete a kábeltól mért

1 . l m ! KÖzmĺĺkeľesztezéseknél, amunyiben a szabványos védótávolságok nem tarthatő, tigy a kábelt

védócsóbe kel1 hrlzni! A gíáZvezetéktol lm távolsagot tartani kell! A kábe|árok ásása caak kézi erôvé|

tôrténhetl
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K zcé| o|osztÓhá|Ózat
1 kV-os td|dkábe| és e|osztÓszekrény

Létesĺtése
KozmŰves Rajz
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