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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tarta|mának részletes ismeľtetése

AzELMIJHá|őzatiKft. (cégjegyzékszám: 01 09 874|42; székhely: 1132 Budapest, Váci ift72_74.)
megbízása a|apján az Bsz/ilK HJDAI Zrt. (cégsegyzéksziím: 01 I0 046206; székhely: 1037
Budapest, Kunigunda u.76.) elkészítette a Budapest VIII. kerĹilet, Bauer Sĺándoľ 3-5. szźm alatti in-
gatlan villamos energia ę||átásź.;-szoIgá|ő ftildkábeles csatlakozóvezeték és közcélú elosztószekľény
létesítésének kiviteli terveit, melyhez kérik a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuĺáľosi
onkoľmĺĺnyzat(atovábbiakban: onkoľmźnyzat) tulajdonosi hozzájtru|ását (1. sztlműmelléklet).
A Budapest VIII. keľĹilet, Bauer Sandoľ utca 3-5. szźtm a|attta|á|ható ingatlanon a Bauer Pľojekt Kft.
táĺsashźzat épít, melynek villamos energia e|Iźtásźlľa 2x32A energiaigényt nyújtott be a szolgáltató
felé.

Az íĺgat|anjelenleg a Bauer Sándor utca 16. szźĺm a|atttalźihatő 42|253110 tľanszformátoľ állomás-
rőI, a gerinc ftilđkábelrőI, e|ágaző kábelösszekötőn keresztül kap ellátást. A meglévő Íiildkábeles
csatlakozót elbontják, amaruđő geľinckábelt egyenes összekĺitőveltoldjfü (2. számtmelléklet).
Atargyi ingatlan villamos energia el|átáshoz egy kĺizcélú (a kĺĺĺeľtiletrőlkezelhető) elosztószekľéný
telepítenek az ingatlan teľületére' melybe a Bauer Sandor utca 16. szźtm a|att ta|źihatő 42|253/10
transzformátor á|Iomźlstól létesítendő új, l kV-os ft'ldkábelt csatlakoztatják. A tewezett kábellel a
Bauer Sríndor utcát a |6. szźtĺn előtt útátfurással keresztezik, majd aI60 mm KPE védőcsĺjvet építe-

nek be. Átfurást követően a ftjldkábelt a Bauer Sándor utcapárat|anoldali jaľdában vezetik _ 0,6 -0,8

m mélyen _ a meglévd' ft'ldkábellelpaľhuzamosan (3. száĺrŕlmelléklet).

A Bauer Sánđor utcaNépszínházu. _ Homok utca közötti szakasza}l|4-benkeriilt felújításľa, így az
,űtpá|yára bontási tilalom vonatkozik. Az alkaLmazott irźnyított fuľási technológia az utpźiyź./. nem
érinti, de a szfüséges indító és fogadó gödör készítése atérko buľkolatu jardakban ttjľténik, illetve a
pfuatlan otdali jardában akábelvęzetés is nyíltárkos fektetéssel valósul meg. Az 1 kV-os ft'ldkábel
nyomvonal hosszúsága 100 m. Tekintettel a teľĹilet sűnĺ kĺjzmíĺháIőzatára a kábelfektetést csak kézi
ftildmunkáv aI, a kozmuvek által előíľt szakfeliigyelet mellett tervezik.
A kéľelemben, illetve a munkálatokkal érintett Bauęr Sandor utca (hrsz: 35109) járđaszakasza az
onkormrínyzat tulajdonába4r- źů|, igy az engedélyezéshez szĹikséges a tulajdonos onkormányzathoz-
zĄáruIása.
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il. A beteľjesztés indoka

Az előterjesńéstźrgyźtban a döntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatáskcjľe.

ilI. A diintés célja' pénzůigyi hatása

Az építési és vezetékjogi engedé|yezéshez' illetve a közterĹileti kivitelezések meginđításához
s zfü s é ge s a fu laj dono s onkoľman y zat hozzájĺírulás a.

A tľulajdonosi döntésnek onkormanyzatunkat érintő pénzügyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi kiirnyezet

,q. Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuáľosi onkormźnyzat
vagyonáról és a vagyon feletti fulajdonosi jogok gyakorlásĺáľól szóló 66/2012. (xII.13.)
önkoľmlányzati rcnďelet 17. $ (1) bekezdés e) pontjĺán, valamint a Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Múködési Szabályzatárő|
szőIő 3612014. (XI.06.) <lnkormanyzatircndelet 7. melléklętének 1.4.5. pontján alapul.

Fentieka|apjánkéľemazalábbihatźrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájaruIásźń adja az
Ész'ą.r BUDAI Ztt. (cég1egyzékszźlm: 01 10 046206; székhely: 1037 Budapest, Kunigunđa u. 76.)
á|taltervezett, Budapest VIII. keľĹilet, Bauer Sandor 3-5. sztnn alatti ingatlan villamos energia el|átá-
sát szolgáló 1 kV-os ftjldkábeles csatlakozóvęzęték és közcélú elosztószekľény kiépítéséhez, az a|źlb-
bi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen fulajdonosi hozzźtjźrulźts a beruhazót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szfüsé-
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzájtlrulás a munkálatokkal érintett Bauer Sandor utca (hĺsz: 35109) jáÍ-
daszakaszźra vonatkozik,

c. abervházőnak (építtetĺínek) akoziltkezęlői és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzájá-
rulást a vonatkozó ľendelet (I9lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szeľinti mellékletek csa-
tolásával a Budapest Főviíľos VIII. kertilet Polgármesteri Hivatal Hatósági|Jgyosztá|y
Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abbarl foglaltakat maľadéktalanul
be kell tartari,

d. kötelezi a|<lvite|ezot az éríntett járdaszakasz megfelelő minőségben tĺirténő helyreállítá-
sara, melyre abenshźnőkívitelező közösen 5 év gaľanciátvá'||a|:

. a bontással éľintett Baueľ Srándor ltca jáĺda burkolatát az aIáŕbi rétegrenddel kell hely.
reá||ítani,szerkezetiľétegenként20-20cmátlapolással:

_ térkő buľkolat
_ 2 cmvtg. homokágyazat

- 20 cmvtg. C12|I5-16-F1 betonalap
_ 15 cm vtg. fagyá|ló homokos kavics źryyazatTrq95%o (más anyaggal nem he-

lyettesíthető)

e. az engedé|yes kcjtęles a munkák (helyreállítás) elkészüItérő| a köZteriilet tulajdonosát
írásban értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájźttulźts csak az engeđé|yező szewek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hatariđő: 2016. szeptember 26.
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A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététel mődjára

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2016. szeptember 21.
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I. száműmelléklet
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Tárgy: Tu|ajdonosihozzájáruláskérése(T-161175)

TiszteIt Címzett!

Társaságunk készíti az ELMLĺ Há|ózati Kft. megbízásából a Bp. Vtll' kerület, Bauer

Sándoľ utca 3-5. sz ingatlan (hrsz': 35131) vi|lamos energia ellátása x' kV-os

fö|dkábel és közcéltj elosztószekrény |étesítése kivite|i terveit, meĺyre a megkĹi|dött

tervdokumentációk a|apján a tuĺajdonukban ĺévő 35109 hrsz-ú terü|etre vonatkozóan

tulajdonosi hozzájáru|ásukat megadni szíveskedjenek.

Kérjük, hogy hozzájáru|ásukban a terv pontos címét, valamint a tervszámot is

feItÜ ntetni szíveskedjenek.

Munka címe: Bp. VIll. kerület, Bauer Sándor utca 3-5. sz ingatlan (hrsz.: 3513x)

villamos energia e|látása 1 kV.os fii|dkábel és kiizcélú

elosztószekrény |étesítése

Tervszám: T.16ĺ!75

MeIléklet:

1 p|d tervdokumentácĺó

H.l037 Budapest, Kunigunda utja 7ó.
Telefon:+36-l-238-3735 | Fax:+36-l-238-17i6 le-mail: te*-ezes@eszk-budai.hu
Adószám: 14498866.f41 | Cégbíróság: Fővárosi Bĺĺóság, mint Cćgbĺroság Cg.: 0l-i0-04ó206
Banksámlaszám: Commenbank Zrt. GlRo: l42202l8-0522900ó

ESZ.ĄK-BUDAI Zrĺ
Míisuaki.tePezési csoport
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3. szźlmtmelléklęt


