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Tiszte|t Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A GTF Elektromos Tewező Fővállalkozó Kft. (cégsegyzékszám:01 09 692800; székhe|y: 1131 Budapest,
Rokolya u. 1-13.) _ azELWŰ Há|őzati Kft. (cégjegyzékszám: o| 09 874142; széV'he|y: l l32 Budapest, Váci
ttt72_74.) megbízása alapján _ elkészítette a Budapest VIII. kerület, Kiss Jőzsef utca 6. szám a|attta|á|hatő,
20055lrcjeliĺ trafoállomásból kiinduló és a II. János Pál pápa téren ta|źůhatő trafóállomásba bekötésre kerülő
középfesziiltségiĺ kábelhá|ózat ľekonstrukciós kiviteli teľvét, amely alapján azűj I0 kV-os foldkábel létesíté-
séhez kérik a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi Önkormányzat (a továbbiakban: onkormányzat)
tu laj dono si hozztfi áru|źlsát ( 1 . számű me lléklet).

A Kiss József utca és a II. János Pźů pźtpa tér közötti nyomvonalon üzemelő ftjldkábel rekonstľukcióját teljes
cseľével, új nyomvonalon tervezi elvégezni az ELMU Há|őzatiKft,.
A Kiss József utca 6. szźnftő| a járdában -0,6 m mélyen vezetelt kábel keresztezi aBezerédj utcát, ahol a
járdźtban indító és fogadó gödör készítésével, az uttest a|atti árfűrással, védőcső beépítéssel alakítják ki a
nyomvonalat. A keresztezés utźn a kábel balra fordul, és továbbhalad a Bezerédj utcapárat|an oldali járdában,
majd a II. János Pti pápa teret elérve jobbra bekanyarodva vezetik tovább a téren a 20523/10 sz. trafóállomá-
sig. A terýezett új 10 kV-os fijldkábel típusaNA2XS2Y 3x7x240mm2RM 6/10kV.

A kábelfektetési munkálatok aszfaltburkolatú járdát, illetve rittestet érintenek. Tekintettel a teľület síĺriĺ köz-
mllhá|őzatátra csak kézi ftjldmunkáva| tervezik a kábelfęktetést, a közmíĺvek szakfeltigyeletének biĺosítasa
mellett.
A benýjtott dokumentációban részletezett, a munkavégzés áItal érintett Kiss József utca (hrsz:34683ĺf) és a
Bezerédj utca (hľsz: 347l3/f)járdaszakaszai az onkormányzat tulajdonában á|lnak, igy az engedélyezéshez
szĹiksé ge s a tu l aj dono s Önkoľmány zat hozzáj áru|ása.

u. A beterjesztés indoka

Az előterjesztéstárgyttban a döntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatásköre.

m. A dłintés célja' pénzügyi hatása

Az engedélyezéshez, illetve a köZteľtileti kivitelezések megindítĺásához szükséges a tulajdonos Önkormányzat
hozzájźru|ása. A tulajdonosi döntésnek onkormányzatunkat érintő pénzugyihatása nincs.
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rv. Jogszabályi kiiľnyezet

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi Önkormányzatvagyonáról és a
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáról szóló 66ĺf0lf. (x[.13.) ĺinkormányzati rendelet 17. $ (1)

bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi Önkormányzat Képvise1ő-testĺ'i|et
és Szervei Szervezeti és Miĺködési Szabá|yzatárő| sző|ó 36lf0|4. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7.

ľlellékletének l.4.5. polltján alapul.

F enti ek al apj án kérem az a|źtbbi hatźr ozati j avas lat e lfo gadás át.

Határozatijavas|at

A Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottságúgy dönt, hogy tulajdonosihozzájáľulását adja _ az ELMŰ Háló-
zati I(ft.. (cégegyzékszám: 01 09 874|42; székhely: l132 Budapest, Váci űt 72-:74.) megbizása alapján - a
GTF Elektromos Tervező FővállalkozőKft', (cégsegyzékszám: 0l 09 692800; székhely: l 131 Budapest, Roko-
lya u 1-13.) źńta|készitett, Budapest VIII. keľü|et Kiss József utca és II. János Pźipápa téľ közötti l0 kV-os
fi'ldkábel rekonstrukciós tervéhez, az i\ fijldkábel kiépítés közterületi munkáihoz, az a|ábbi feltételekkel és

kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosihozzźĄárulás a beruhźľ;őt nem mentesiti az építéshez szükséges eryéb szakhatósági és

hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzźĄáru|ás a Kiss József utca (hľsz:34683/2) és aBezerédj utca (hrsz:3470312) önkor-
mźnyzatitulajdonú járdaszakaszokľaterjedki:

c. a beruhĺázónak a közutkeze|oi és munkakezdési (burkolatbontási) hozzźĘáru|ást a vonatkozó rendelet
(|9lL994. (V.31.) KI{VM rendelet) szerinti mellékletek csatolásáva| a Budapest Főváros VIII. kerÍilet
Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály ÉpítésĹiryi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az ab-
ban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. felhagyott, bontott kábel a ffjldben nem maradhat,

e. ktjtelezi aberuhźzőtJkivitelezőt a bontással érintett jáľdaszakaszok helyreállításíta, ame|y munkákĺa a
beruháző és kivitelező közĺjsen 5 év garanciźúvźL||a|:

o A bontással érintett Kiss József utca és Bezerédj utca jáľda burkolatát az a|ábbi ľétegrenddel
kell helyreállítani szerkezeti rétegenként 20-f0 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfa|t kopóréteg (bontással éľintett jáľdaszakasz te|jes szé.
|ességében)
15 cm vtg. C8/10-32ĺF stabi|izált útalap
15 cm vtg. 95%otöm, homokos kavicságyazat

o A bontással érintett Bezeľédj utca gépkocsi behajtó buľkolaŁít alábbi rétegľenddel kell helyreállĹ
tani szerkezeti réte genk éĺt 20 -20 cm átl apolással :

4 cm vtg. MA-l1 érdesített <jntött aszfa|t kopóréteg (bontással éľintett jáľdaszakasz te|jes
szélességében)
f0 cm vtg. C8/10-32E stabilizá'lt útalap
20 cm vtg.95% töm. homokos kavicságyazat

f. jelen tulajdonosi hozzájiírulás csak az engedé|yezó szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan
betartásával, a döntés napjátő| számitott l évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016.aueusznls29.
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A döntés végľehajtását végzó szervezeti egység: Gazdá|kodźtsi Ügyosztály

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

Budapest, 20 16. auguszfiis 23.

dľ.\3blambos Eszter
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Táľw: Közutkezelői hozzájáruIásés tufujdonosi nyilatkozät kéŕéśe -..J'''''Y''-.''''.;.- '-

Munka címe: Budapest VIII. ker. II. János Pát pápa tér 20055/10 -20523llo szakasz teljes

cseréje új nyomvonalon

Munkaszĺmz ft51.66

Tĺsztelt Címzett!

Ezriton értesítjtik, hogy az ELIVflj Hźlőzati Kft (1132 Budapest' Váci út 72. _74.), miĺt

engedélyes m"gt'x{bol a GTF ElekEomos Tewező és FővállalkozőKft, mint a létesítmény

tewezóje, u ,ľiuu*o' energiáról'' sző|ćl200.7. évi Do(XVI. törvény, vďamint .1-v-!llamos

energia-ipaľi építésiigyi hatósági engedélyezési etjĺárłásróľ' szőIó 38212007. (xII' 23.)

Kormányľenderer atíp5ĺo, " ia.gyb* ĺnegie1öli létesítményre hatósági. .vezetékjog
engedélyezési 

"5a,aJt', 
ĺoiytat le. 

"Jelen éĺeiítésiĺ*nöz csatotjuk a Rendelet szerinti
.." * "-' teňďokumentációt; kéľve. annaksrívestantrłmányozását"

KeÍjük aki5aýkeze|őihozzájárultlsát és tulajdonosi nyilatkozatukat kiadni szíveskedjenek

ł6 oą, {ĺ.

A kôzcélú vezetéklétesítéssel érĺntett ingatlanok:

34í.l8n hrsz - Kiss Jĺízsef utca
347Bn hrsz - Bezeľédi utca
34105 hľsz - II. Jrínos Pál pápa tér

Amennyiben a témával kapcsolatban további infoľmációra vagy dokumentáclón van szĺi&ség' a

+36.3oĺ721.-L683 telefonszáÍnon vagy vaĺgamihalv@gtflń.hu e-mail címen állok

rendelkezésiĺke.

Sáves közremfüödésiiket előre is köszönjtik.

Metléklet: 1 pld. míiszaki dokumentació
1 Pld. nYomvonal rajz

Budapest, 20L6.07.04.
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2. számumelléklet
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Megjegyzés:
A tervezen kábe| fekietési mélysége járdában -o.6,m homokágyban. A kábeI fe|ett (30 cm) ''Vigyázzl
EÍósáram kábe|!,,feliratr] je|zösza|agot kelI fektetni. A kábe| feKetése során az MsZ í3207 szabványban
fogla|t e|őÍĺásokat maradéktalanu| be ke|| tartani. A kábe| biztonsági vezete a kábe|tô| mért 1-1 m!
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