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Tisztelt Y áľosgazdállkodási és Pénzügyi Bizottság!

L TényáI|ás és a dtintés tartalmának rész|etes ismeľtetése

Az GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó Kft. (cégegyzékszám: 01 09 692800; székhely: 1131 Budapest,
Rokolya u. 1-l3') _ azELN.{I] Há|őzati Kft' (cégjegyzékszém: 0| 09 874|42; székhely: 1132 Budapest, Váci
t|t 72_7 4 ') megbizása a|apján - elkészítette a Budapest VIII. kerület, Baross lÍca 7 I-73 . szám és Szigony utca
|.3. szálm közötti nyomvonalon üzemelő közcélú e|osztőhá|őzat rekonstrukciós kiviteli tervét, amely a|apján
az tlj IO kV-os ťoldkábel létesítéséhez kéľik a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat (a
továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosihozzájárulását (1. szźtmű melléklet).

A nevezett nyomvonalon iizemelő kĺizcélú elosztó hźiőzati kábel a műszaki élettartam végén jár, cseľéje sztik-
séges. Az ELMU Hźiőzati Kft. a meglévő ftildkábelt a nyomvona|vźitoztatása nélkül, abejegyzett vezetékjog
a|apj án kiv źnj a c seľélni.
A tervezett ft'ldkábel a Baross utca 7I-73. szám a|attta|á|hatő 2f573ll0 jelű állomásból indul, majd a Baross
utca piíratlan oldalán aszfa|t jźtrdźtban halad a Leonaľdo da Vinci utca felé. Elérve az utcźń aztkeresztezi, me-
|yet az úttorkolati rész féIpá|yás, nyíltárkos átvágásával készítenek (az ott lévő közmű elhelyezkedések miatt
azift a|aÍti átfirrás kivitelezhetetlen). Akeresztezés utan a kábelt tovźtbbvezetik a Baľoss utcai járdában, majd a
Szigony utcába befordulva az I-3. szám a|atti épületben |évő,24941110 jelű transzformátor állomásba kötik
be. A tervezett új 10 kV-os NA2XS2Y 3xlxl85 RI\{/25 típusú ťoldkábel kiépítése után a jelenleg üzemelő 10
kV-os ťoldkábel bontásra keľĹil a kb. 208 m hosszúságú nyomvona|on (2' szźtmű melléklet).

A kábelfektetéssel érintett terület aszfa|t burkolatu járda, illetve úttest. Tekintettel a teľület siĺrű kozműhá|őza-
tára csak kézi floldmunkával tęrvezik a kábelfektetést, a k<izmĹĺvek szakfelügyeletének biztosítása mellett.

A benyújtott dokumentáció szerint a munkavégzés źůtal' érintett teľtiletek közül a Szigony utca (hrsz:35,'lf8/46)
járdaszakasza azOnkormźnyzattulajdona, így az engedé|yezéshez szükséges a tulajdonos Önkormányzathoz-
zźĘáru|ása.

il. A beterjesztés indoka

Az előteľjesztéstárgyában a dontés meghozata|a a Tisĺelt Bizottság hatásköre.

Ą, L,sz.napirend



m. A döntés célja' pénzügyi hatása

Az engedélyezéshez, illetve a köztertileti kivitelezések megindításához szükséges a tulajdonos onkormányzat
hozzájáru|ása' A tulajdonosi dĺjntésnek onkormányzatlxlkat érintő pénzugyi hatása nincs.

Iv. Jĺlgszabályi kłiľnyezet

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáskĺjre a Budapest Józsefuáľosi Önkormányzatvagyontról és a
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/f0I2. (XII.13.) önkormányzati rendelet 17. $ (1)

bękezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testület
és Szeľvei Szervezeti és Működési Szabá|yzatźrő| sző|ő 3612014' (xI.06.) önkormányzati rendelet 7.

mellékletének l .4.5. pontjĺán alapul.,.

Fentieka|apjánkéľemaza|źtbbihatźlrozati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénztigyi bizottság rigy dönt, hogy tulajđonosihozzájárulását adja - azBl.)llĺÚ ĺĺalrc.-
zatiKft.' (cégegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci ti 7214.) megbízása a|apján _ a
GTF Elektromos Tervező FővállalkozőKft^ (cég1egyzékszám: 01 09 69f800; székhely: 1131 Budapest, Roko-
lya u 1-13.) á|ta|készitelt' Budapest VIII. keľület, Baross utca7l-73. szám és Szigony utca 1-3. szám közötti
nyomvonalon ĺizemelő közcélú e|osztőhźlőzat, 10 kV-os ft'ldkábel rekonstrukciós kiviteli tewéhez, a kivitele-
zés köĺeľületi munkáihc,4 aZ alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosihozzźjárulás a beruházót nem mentesíti az épitéshez szükséges egyéb szakhatósági és
hatósági engedé|yek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzźĘáru|ás az önkormźtnyzati tulajdonú Szigony utca (hrsz:35,,128/46) járdaszakaszára

terjed ki,

c. a beruházőnak a kĺizutkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ást a vonatkozó rendelet
(I9/I994. (V.31.) KHVM ľendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest Főváľos VIII. kerület
Polgármesteri Hivatal Hatósági IJgyosztä|y ÉpíÉsiigyi trod{|.źúó| előzetesen meg kell kéľni, és az ab-
ban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. felhagyott, bontott kábel a ftjldben nem maradhat,

e. kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek megfelelő minőségben töľténő helyreállítására, melyre a beruhá-
zô/kivite|ező közösen 5 év gaľanciátvźi|a|:

o A bontással éľintett Szigony utca járda burkolatát az a|źtbbi rétegrenddel kell helyreá||ítani szer-
kezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

3cm vtg. MA-4 öntött sétányaszfa|t (teljes szélességben)
15cm vtg. C8l10-32lF stabi|izźit útalap
15 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq9í%o (más anyaggal nem helyettesíthető)

f. jelen tulajdonosihozzźýárulás csak az engedé|yező szewek' szakhatóságok előíľásainak maradéktalan
betartásźxa|' a döntés napjátő| számitott l évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határiđó: f0|6. szeptember 12.



A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdźůkodźtsi Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén j avas|ata a kozzététel módj ára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2016. szeptember 06.
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Galambos Eszter
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Tárry: TuJajdonosi hozzájáĺu|ás kérésę

Munka címe: Buđapest VIII. ker. Baross utca,ff573l10 _u94t/10 közotti szakasz
kazcélű e|osztóhźlőzat, 1OkV.os földkábel rekonstrukciója

Munkaszám: f751.67

Az EtMÚ HźůózatíKft (1i32.Budapest, Váci út 72._74),miĺ engedélyesmegbízásábóla
lé1esífiĺény tervezőjeként, a tárgyban megjelölt létesítnényre Tulajdonosi hozzá!áru|áslkat
kérjiik. A tewezett kábel ľekonstľukciót az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vezetékjog
alapj an a me glévő nyomvonalon tęw ęzzí1k.

Kérjük a Tulajdonosihozzájáruĺásukat szíveskedjenek fenti címre megküldeni.

A ktizeélú vezetékléÚesítéssel érintett ingatlanok: 35528/2 ésa35728ĺ46 helyľajzi száműl
ingatlanok.

Amennyiben a témő.ľaL kapcsolatban további információra illetve dokumęntációľa van
szüksége, a fęnti telęfonszámon vagy faxon állok rendelkezésére:

Szíves közremĺiködését előre is köszönjiik.

Melléklet: l plđ' műszaki dokumentaci$ + rajzok

Budapest, 2016. augasztus 10.
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. A kábel feĺett (30 cm)',Yigyźuz|
.tése sonĺn azMSZ 13207
ibel biztonsági Övezete a kábeltöl
lőtôvolságok nem tarthatÓ, ťrgy a
kell! Á kábeláľok ásásĺ csak kézĺ
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