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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ĺsmertetése

Az ELMÚ HźůőzatiKft. (cégjeryzékszám: 0I 09 874|42; szék.he|y: 1132 Budapest, Váci ,űt7f14') megbizá-
sa alapján a GTF Elektromos Teľvező Fővállalkozó Kft. (cégegyzékszám:01 09 69f800; székhely: 1131

Budapest, Rokolya u 1-13.) elkészítette a Budapest VIII. keľület, Víg úca 1f-|6. szźlm a|aÍti ingatlan

vil|amosenergia ellátását szo|gá|ő ftjldkábeles csatlakozóvezeték létesítésének kiviteli terveit, melyhez kérik a
Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáľosi onkormányzat (a továbbiakban: onkormányzat) tulajdonosi
hozzźýźtru|ását ( 1 . szźlmű melléklet).
A Budapest VIII. kerĹilet Víg utca -Bérkocsis utca sarkán ta|źihatő telken 78 lakásos tźlrsashźnat építenek,

melynek villamosenergia ellátásáhozt1|,, I kV.os foldkábelt kell kiépíteni. Atewezęľt ft'lđkábe| a Bérkocsis
utca 28. szám a|attta|éihatő 2I769l|0jelű tľanszfoľmátor állomásból indul a Víg utca irźtnyába, az aszfa|t
járdábaĺ 0,6 m mélyen haladva. A ftjldkábelt a Bérkocsis utcaff . szźm a|atti ingat|annźil, a telekhatárľa elhę.

|yezettfogyasztői tulajdonú fogadószekrénybe kötik be (2. számű melléklet).

A kábelfektetéssel érintett tertilet aszfa|t burkolatujárda, ahol a nyomvonal érint két kapubehajtó útcsatlako-

zást is. Atewezett nyomvonal 32 m hosszúságú. Tekintettęl a terület sűríĺ k<jzműhá|őzatźlra a kábelfektetés

csak kézi Ítjldmunkáva|, akozmíivek által előíľt szakfeltigyelete mellett tervezett.

A kére|emben, illetve a munkálatokkal éľintett Bérkocsis utca (hrsz: 3486414) jéLÍdaszakasza az onkormányzat
tulajdonában źtI|, így az engedé|yezéshęz szükséges a tulajdonos onkormányzathozzźljźru\ása.

il. A beteľjesztés indoka

Az előteľjesztéstárgyź.ŕan a dontés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatáskĺjre.

m. A diintés céIja, pénzügyi hatása

Az épitési és vezetékjogi engedélyezéshez, illetve a közterületi kivitelezések megindításźthoz sztikséges a
tulaj dono s onkormány zat hozzáj áru|ása.

A tulaj donosi döntésnek onkoľmányzatunkat érintő pénzü gyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi köľnyezet

A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍÍsághatásköľe a Budapest Józsefuárosi tnkormányzatvagyonáról és a

vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66lf0If. (XII.i3.) önkormányzati rendelet 17' $ (1)

bekôzdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilet
és Szeľvei Szewezeti és Működési Szabá|yzatárő| sző|ő 36lf014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7.

mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

Fentiek a|apján kérem az a|ábbihattlrozati javaslat elfogadását.
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Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzájźtru|ását adja a GTF Elektromos
Tervező Fővállalkozó Kft. (cégsegyzékszám: 01 09 692800; székhely: 1131 Budapest, Rokolya u 1-13.) által
készitett, a Budapest VIII. kertilet, Yig utca 12-16. szám a|atti ingatlanon épülő társasház villamosenergia
e||źtźsźt szolgáló 1 kV-os ftjldkábel kiépítéséhez, az a|źtbbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajđonosi hozzájárulás a beruhźnót (építtetőt) nem mentesiti az építéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzájáru|ás a munkálatokkal érintett Béľkocsis utca (hrsz: 38175) jźtrdaszakaszára
vonatkozik,

c. a beruházónak (építtetőnek) a kozutkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzźýáru|ást a
vonatkozó rendelet (|9/1994. (v.3l.) K[{VM ľendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Bu-
dapest Főváros VIII. kerület Polgáľmesteri Hivatal Hatósági lJgyosztźůy Építésügyi Irodájától
előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradékta|anul be kell taftani,

d. kötelezi a kivitelezőt az érintett járdaszakasz megfelelő minőségben töľténő he|yreźi|itźsára,
melyľe a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanci át v źil|a|:

. a bontással érintett Bérkocsis utca jaľda burkolatát az a|ź'ůbi rétegľenddel kell helyreá||itani
szerkezeti rétegenként 20-f0 cm átlapolással:

- 3 cm vtg. MA-4 éľdesített öntött aszfa|t kopóľéteg (a jrárda teljes szélességében)

- 15 cm vtg. C8/10-32E stabi|izált útalap (árműterhelés 20cm)
- 15 cm vtg.fagyä||ó homokos kavics ágyazatTrq91%o (más anyaggal nem helyettesít-

hető)

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreáI|ítás) elkészĹiltérőI a közterület tulajdonosát írásban ér-
tesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájáľulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maľa-
déktalan betartásával, a döntés napjától szźlmitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptembet f6.

A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Gazdźikodási Ügyosztály
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára

nem indokolt hiľdetótáb|án

Budapest, 2016. szeptember 20.

honlapon
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Tárgy: Tulajdonosi hozzájáru|ás kérése 1'''''.'.'' '.

Munka címe: Budapest ýIII. ker. Víg utca1f-I6. villamos energia e!!átása,lkV-os
fĺjldkábelek létesítése

Munkaszámz f1'6157

Ezúton éľtesítjĺik, |wgy az ELMU Hćlózati Kft (1132 Buđapest, Váci út 72. _ 74.), mifi.
engedélyes megbizásáből a GTF Elektľomos Teryező és Fővállalkozĺí Kft' mint a

létesítnény tewezője, a ,yillamos energiáról'' sző|ó f007 . évi LX)C(VI. törvény, valamint ,,a

villamos energia-ipaĺi építéstigyi hatósági engeđélyezési eljráĺasľól'' szőIő 38212007. CXII.
23.) Kormányrendelet alapján, a táľgyban megieltilt létesítményre hatósági vezetékjog
engeđé|yezé,si eljfuást és hatósági megsziintetési eljáĺást folytat le. Jelen értesítéstinkhĺĺz

csatoljuk a Rendelet szeĺinti tervdokumentációkat, kérve annak szíves tanulmányozását.

Kérjĺik a tu}ajdonosi nýlatkozatukat szíveskedjenek fenti címre megkíildeni.

A kłizcétri vezetéklétesítéssel éľÍntett ingatlanok: 34864|4 helyľajzi számrĺ ĺngatlan.

A vezetékjog engedélyezési kérelem - a megktildött nyilatkozatolĺJ<al egyutt . a?.Oa4. évi
CxL. ''A közígazgatasi hatósági eljaĺas és szolgráltatas altalános szabďyairól', szőLó töľvény
(KET) előírásainaĺ< figyelembe vételével az építési engedélyt és vezetékjogot engeđélyezĺí

hatóság részéte keľĺil benýjtásra.

Szíves k<izremúköđését előre is köszönjiik.

Melléktet: l pld. múszaki dokumentáció + rajzok

Budapest, 2A1.6. 09. 09. ł4 ,*, ľłł-r"
Nagy Róbert
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Me$egyzés:
A tervgzett kábel fektetésí mélysége járdában -0.6,m homokáryban. A kábel felett (30 cm) ,,Yigyźez|

Eľ sáramri kábel|,, felhat je|zószalagot kell fektetni. A kábel fekteÍése során az Msz B2a7
szabványban foglalt elóírásokat maradéktalanul be kell taÍtani. A kábel biaonsĘi tivezete a kabeltól
méĺt t-l m! KőznĺÍkeresztezéseknél, amennyiben a szabványos védótávolságok nem tarthatÓ, ry a
kábelt védócs be kell h zĺli! A gázvezeté|łőI lm távolságot taĺtani kell! A kábelárok ásása csak
kézl eróvél t rténhetl
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GTF Teruezö és Fövállatkozó Kft.
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Hat sági pecsételés helye:
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Budapest VIII. Víg utca 12-16' épiĺlet

(34811 hrsz') villamos energia ellátása

KÖzcćlri elosztÓhálőzat létesítése
ĺ kV-os fcildkábel

nyomvonalĺaju


