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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénziĺgyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

Az GTF Elektromos Tervezó Fővállalkozó Kft. (cégegyzékszám:01 09 692800; székhely: 1131 Budapest'
Rokolya u. l-13.) _ azELWŰ Hźtlőzati Kft. (cégjegyzékszźlm: 0I og 874|42; szék'he|y: 1132 Budapest, Váci
tÍ72_74.)megbízásaalapjźtn_elkészítette aBudapestVIII. kertilet, Szigonyutca 1-3. szám_ Baross utcánált
_ és a Szigony utca 4. szátm kózötti nyomvonalon üzemelő közcé|ű ę|osztőhá|őzat rekonstrukciós kiviteli ter-
vét, amely a|apján az t$ |0 kV-os ft'ldkábel létesítéséhez kérik a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi
onkormányzat (atovátbbiakban: onkoľmányzat) tulajdon osihozzźĘárulását (1. számű melléklet).

A nevezett nyomvonalon üzemelő közcélú elosztó há|őzati kábel a műszaki éleffartam végén jár, cseréje szük-
séges. Az ELMU Há|őzati Kft. a meglévő ťoldkábelt a nyomvona|vá|toztatása nélkül, abejegyzett vezetékjog
a|apj źln kívánj a c serélni.
A tenlezett frjldkábel a Szigony utca l.3. szźtm a|atti épületben |évó, f494Il10 jelű transzformátoľ állomásból
indul, majd a párat|an oldali aszfalt járdźtban halad a Baross utca felé. A Baľoss utcát eléľve atewezett l0 kV-
os ťoldkábel keresztezi a Szigony utcát, melyet félpályás, nyíltĺárkos áttvágásźna| készítenek (az ott lévő közmű
elhelyezkedések miatt aztft a|atti átf6rás kivitelęzhetetlen). A keresztezés után a kábelt továbbvezetik a Baľoss
ltca pźrat|an oldali jríľdában, majd a Szigony utcát eléľve a Íijldkábelt felpályás, nyíltárkos źltvźryásáva| a Szi-
gony utca páľos oldali járdáig vezetik. ott kutatógödĺir segítségével feltáľják a meglévő (a Szigony utca 4.
szám a|attta|áIhatő 248I7l|0 jelű állomásig menő) 10 kV-os ftjldkábelt, majd azonosítás után elvágják és a
tervezett új 10 kV-os foldkábellel összekötik. A tervezett új 10 kV-os NA2XSZY 3x1x240 RIu/25 típusú ftild-
kábel kiépítése után a jelenleg üzemelő 10 kV-os fi'ldkábel szakasz bontásra keľül a kb. Ifz m hosszúságú
nyomvonalo n (f . számű mel léklet).

A kábelfektetéssel érintett terĺilet aszfaIt burkolatu járda, illetve úttest. Tekintettel a terület sűriĺ közműhźiőza-
tára csak kézi ťoldmunkával tervezik a kábelfektetést, a közmiĺvek szakfelügyeletének biztosítása mellett.

A benyújtott dokumentáció szerint a munkavégzés á|ta| érintett területek közül a Szigony utca (hrsz:3 57f8ĺ46)
járdaszakas za az Onkormźnyzat tulajdona, igy az engedé|yezéshez szükséges a tulajdonos onkorm ányzat hoz-
zájźtru|źsa. A Szigony utca mindkét ágttban tervezett źnágási helyszín he|yrajzi szám szerint a Baross utca
tertiletéľe esik, ezéľt a munkálatok elvégzésére vonatkozó tulajdonosihozzźtjtrulást a Budapest Főváros Ön-
kormźnyzata (Főpolgármesteri Hivata|,Yárosigazgatási Főosztály) megadta, illetve ennek a|apján a Budapest
KöztltZrt.aköziltkeze|őihozzáiáru|ástkiadta(3'száműmelléklet).



II. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztéstátgyźhan a döntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatáskĺjre.

m. A döntés célja' pénzügyi hatása

Az engedélyezéshez, illetve a közterületi kivitelezések megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat
hozzź!áru|źtsa. A tulajdonosi döntésnek Önkormányzainkat érintő péĺzijgyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi kiiľnyezet

A Városgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottsághatásköre a Budapest Józsefuárosi onkormányzatvagyonáról és a

varyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66ĺ20If. (xII.13.) önkormányzati rendelet 17. $ (1)

bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testület
és Szervei Szeľvezeti és Működési Szabályzatfuő| sző|ő 36ĺ2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7.

mellék|etének 1.4.5. pontján alapul.

Fentiekalapjánkéremaza|źtbbihatátozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottság ligy dönt, hogy tulajdonosihozzźĄźrulását adja _ azpĺwŰ Hźiő-
zatiKft.' (cég1egyzékszám: 01 09 874I4f; székhely: 1132 Budapest, Váci iú 7214.) megbizása a|apján _ a
GTF Elektľomos Tervező FővállalkozőKft., (cégsegyzékszám: 01 09 69f800; székhely: l131 Budapest, Roko-
lya u 1-l3.) źL|ta'|készített. Budapest VIII. keriilet, Szigony utca 1-3. szám_ Baross utcán át - és a Szigony
utca 4. szźtmközotti nyomvonalon üzemelő közcélú e|osztőhźiőzat, 10 kV-os ťoldkábel rekonstľukciós kiviteli
tervéhez, a kivitelezés köaerületi munkáihoz, az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a' jelen tulajdonosihozzájárulás aberuházőt nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és

hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzájáru|ás az önkormźnyzati tulajdonú Szigony utca (hrsz:357f8/46) jźrdaszakaszźra

terjed ki,

c. a beruházőnak a közutkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzźĄáru|ást a vonatkozó ľendelet
(19ĺ1994. (v.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület
Polgáľmesteri Hivatal Hatósági lJgyosztály ÉpítésĹigyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az ab-

ban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani'

d. felhagyott, bontott kábel a ftjldben nem maradhat,

e. kötelezi akivite|ezót a bontási helyek (és járda szegé|ykő) megfelelő minőségben töľténő helyľeállítá-
sára, melyre abęruházőlkivitelező közösen 5 év gaľanciźúvá||a|:

e A bontással érintett Szigony utca jĺárda burkolatát aza|ábbi rétegrenddel kell helyreállítani szer-
kezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

3cm vtg. MA-4 ö,ntött sétányaszfalt (teljes szélességben)
15cm vtg' C8l|0-32/F stabil'izźit útalap
15 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq9íoÁ (más anyaggal nem helyettesíthető)

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szeľvek, szakhatóságok előírásainak maľadéktalan

betartásával, a dontés napjától szźtmitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 26.
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A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdźikodási Ügyosztály

A lakosság széles koľét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2016. szeptember 20.
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Baross utca 63-67.
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Tárry: Tulajdonosi Ílozzájźtulás kérése

Munka címe: Budapest VIil. ker. Baĺoss utca,f494,l'ĺ1a _2481,7110 közötti szakasz
közcelú e|osztőhźĺózat, lOkV-os földkábel rekonstrukciój a

Munkaszámz fl51,68

Az ELlrÁU Hálőzati Kft (1 132 Budapest, Váci út 7f , _ 74), miut engedélyes megbízásából a

létesítrnény tervezőjeként, a tárgyban megjelölt létesítnényľe Tulajdonosi hozzájárulásukat
kéťiik. A teÍvęzett kábel rekonstrukciőt az ingatlan nyilvántaľtásba bejegyzett vezetékjog
a|apjón a meglévő nyomvonalon tewezz1jk.

Kérjĺik a Tulajdonosi hozzájá,ruláisukat szíveskedjenek fenti cínnre ĺnegküldeni.

A közcélú vezeték|étesítéssel éľintett ingatlanokz 355f8l2 és a357f8ĺ46 helyľajzi számú
ingatlanok.

Amennyiben a témáva| kapcsolatban további információra illetve dokumentációra van
sziiksége, a fenti telefonszámon vagy faxon áliok rendelkezéséľe:

Szíves közremúködését előrę is köszönjĺik'

MelléHet: l pld. miiszaki đokumentaciő + rajzok

Budapest, X)'J'6. auglszťus 18'
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Budapost.Vlll. ker. Baross utca
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