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Tisztelt Y ár osgazdä|kodási és Pénzügyĺ Bĺzottság !

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Az GTF Elektľomos Tervező Fővállalkozó Kft. (cégegyzékszźm:0| 09 692800; székhely: 1131 Budapest,
Rokolya u. l-13.) _ azELMĺJ Hźt|őzati Kft. (cégjegyzékszźtm.. oI 09 874I4f; szé|ďle|y: 1132 Budapest, Váci
űt7f_74.) megbízása a|apjźtn _ elkészítette a Budapest VIII. keľület, Szigony utca 1-3. szám_ Baross utcĺán át

- és a Szigony utca 4. számközőtti nyomvonalon üzemelő közcélú eĺosztőhá|őzat rekonstľukciós kiviteli ter-
vét, amely a|apjtn az tj I0 kV-os ťoldkábel létesítéséhez kérik a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi
onkormányzat(atovábbiakban: Önkormányzat) tulajdonosihozzäjárulását (1. számú melléklet).

A nevezett nyomvonalon üzemelő közcélú elosztó há|őzati kábel a műszaki élettaľtam végén jźtr, cseréje szük-
séges. Az ELMU Há|őzati Kft. a meglévő ft'ldkábelt a nyomvona|vźitoztatása nélkül, abejegyzettvezetékjog
a|apjźn kívánj a cserélni'
Atervezett ťoldkábel a Szigony utca 1-3. szám a|atti épületben |évő,2494I/10 jelű transzformátor állomásból
indul, majd a párat|an oldali aszfa|t jźLrdtlban halad a Baľoss utca felé. A Baross utcát elérve atervezett 10 kV-
os ťoldkábe|keresztęzi a Szigony utcát, melyet félpályás, nyíltárkos átvágáséxa| készítenek (az ott lévő közmű
elhelyezkedések miatt azíft a|atti átfurás kivitelezhetetlen). A keresztezés után a kábelt továbbvezetik a Baľoss
utca páľatlan oldali jźlrdźlban, majd a Szigony utcát elérve a ťoldkábelt félpályás, nyíltárkos áNágásźwa| a Szi-
gony utca páros oldali jźrdáig vezetik. ott kutatógödör segítségével feltárják a meglévő (a Szigony tltca 4.

száma|attta|á|hatő248l7lI0jelű állomásig menő) 10 kV-os ťoldkábelt, majd azonosítás után elvágják és a
ter'ĺĺezett új 10 kV-os ťoldkábellel ĺisszekötik. Atervezett új 10 kV-os NA2XS2Y 3xlx240 Ri\,ĺ/25 típusri ftild-
kábel kiépítése után a jelenleg üzemelő l0 kV-os ftjldkábel szakasz bontásra kerül a kb, IfŻ m hosszúságú
n5romvonalo n (2. számű melléklet).

A kábelfektetéssel érintett terület aszfa|t burkolatújárda, illetve úttest. Tekintettel a terület sűrű közműhá|őza-
tára csak kézi ftjldmunkáva|tewezik a kábelfektetést, a közművek szakfelügyeletének biztosítása mellett.

A benyújtott dokumentáció szerint a munkavégzés źita| érintett teľületek kĺjzül a Szigony utca (hrsz:357f8ĺ46)
járdaszakas za az Onkormányzattulajdona, igy az engedé|yezéshez szükséges a tulajdonos Önkorm źnyzathoz-
zájáru|ása.

II. A beterjesztés indoka

Az előterjesztéstárgyában a döntés meghozatala a Tisĺelt Bizottság hatásköre.
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m. A döntés célja, pénzügyi hatása

Az engedélyezéshez, illetve a közterĺileti kivitelezések megindításához sztikséges a tulajdonos onkormányzat
hozzźtjźru|ása. A tulajdonosi döntésnek onkormányzainkat érintó pénzugyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi környezet

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság hatáskörc a Budapest Józsefuáľosi Önkormányzatvagyonźrő| és a
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012, (XII'13.) önkormányzati rendelet 17. s (l)
bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi Önkoľmányzat Képviselő-testület
és Szervei Szervezeti és Műkĺjdési Szabá|yzatárő| sző|ő 36/2014' (XI.06.) önkormányzati rendelet 7.
mellékletének 1.4.5. pontjan alapul. .

Fentieka|apjánkéremaza|źtbbihatÁrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzájźrulását adja _ aZELI\/IU HáL|ő-
zati Kft^ (cégsegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci ilt 72_74.) megbizása a|apján _ a
GTF Elektromos TervezóFovźila|kozó Kft. (cégsegyzékszám: 0l 09 692800; székhely: 1131 Budapest, Roko-
lya u l-13.) álta|készitett, Budapest VIII. kerület, Szigony utca l-3. szám _ Baľoss utcán át _ és a Szigony
ltca 4. szátmkozötti nyomvonalon üzemelő közcélú e|osztőhá|őzat, 10 kV-os fi'ldkábel rekonstrukciós kiviteli
tersĺéhez, a kivitelezés köztertileti munkáihoz, aza|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a' jelen tulajdonosihozzźýáľulás aberuházőt nem mentesiti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és
hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosi hozzájźtru|ás az önkoľmźtnyzati tulajdonú Szigony utca (hĺsz:3 5728ĺ46) járdaszakaszára
terjed ki,

c. a beruházőnak a közútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|źst a vonatkozó ľendelet
(19/|994. (V.31.) KIIVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kertilet
Polgármesteri Hivatal Hatósági IJgyosztźt|y Építéstigyi IrodźLjáLtő| előzetesenmeg kell kéľni, és az ab-
ban foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

d' felhagyott, bontott kábel a ftjldben nem maľadhat,

e. kötelezi akivite|ezót a bontási helyek (és jáľda szegélykő) megfelelő minőségben töľténő helyreállítá-
sára, melyre aberuhźnő/kivite|ező közösen 5 év gaľanciátválr|a|:

o Ą bontással érintett Szigony utca járda buľkolatát az a|źlbbi rétegľenddel kell helyreźi|ítani szer-
ke zeti rétegenként 20 -20 cm átlapo lással :

3cm vtg. MA-4 öntĺjtt sétátĺyaszfa|t (teljes szélességben)
15cm vtg' C8|I0-32E stabilizált tfta|ap

15 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq9í%o (más anyaggal nem helyettesÍthető)

f. jelen tulajdonosihozzáýárulás csakazengedé|yezó szervek, szakhatóságok előírásainak maľadéktalan
betaľtásával, a döntés napjátő| számitott 1 évig érvényes.

Felelős:
Határidő:

polgármester
2016. szeptember 72.



A dontés végľehajtását végző szervezeti egység: Gazd,źikodási Ügyosztály

A lakosság széles korét érintő dĺjntések esetén javas|ataaközzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, f0I6. szeptcmbcľ 06.
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Budapest
Baross utca 63-67.
1482

Tárry: Tulajđonosi hozzáĘärulás kérése

Munka címe: Budapest VIil. keĺ. Baĺoss utca,f4941'ĺ1o _24817lÍ0 közötti szakasz
k(jzcęIí e|osztóbáĺózat, l0kV-os fĺ'ldkábel rekonstrukciója

Munkaszám: 215168

Az ELMÚ Hálózati Kft (1132 Buđapest' Váci út 7f. _74), mint eugedélyes megbízásábót a
létesítmény tervezőjeként, a tźłgybaĺ megjelölt létesítrnényľe Tulajdonosi hozzájárulásukat
kéťiik. A tęwęzętt kábeI rekons.trukciót az ingatlan nyilvántaľtásba bejegyzett vezetékjog
alapjan a meglévő nyomvonalon tervezajk.

Kéľjĺik a TulajdonosihozzájáruLásukat szíveskeđjenek fenti címľe megkiildeni.

A kłizcélrń vezeték}étesíŕéssel éľintett ingatlanok: 35528ĺf és a35728ĺ46 helyľajzi számú
ingatlanok.

Amennyiben a témával kapcsolatban további inforĺnációľa illetve dokumentációra van
sztiksége, a fenti telefonszámon vagy faxon á1lok rendelkezéséĺe:

Szíves közľemĺlködését előľe is köszönjiik.

MeliéHet: l pld. miĺszaki đokumęntáció + rajzok

Budapest, 201.6. augusztus L8.

, ,ŕ ĺ'1; !ĺ( ĺ) f
ł:j?iĺ ! Y(łą4ĺ;
Kocoĺ Balázs

+36 30 8710848
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Megiegyzés:
A tervezett kábel fektetési mélysége járdában -0.6,m homokágyban. A kábel felett (30 cm) ',Yigźĺzz|
Eĺösĺíĺarn kábel!'' feliľahi jelzöszalagot kell fektetni. A kábel fektetése soránazMSZ l32o7

mért l.lm! KtizmiikeresztezéseknéI, amennyiben a szabványos védótávolságok nem taÍthatÓ, ry a

kábęltvédócsőbekellhlizni!Agázvezetéktóllmtívolsásottartanikell| Akábelárokásásacsakkézi
eróvel ttirténhet!
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