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AYérosgazdálkodási és Pénztigyi BizottságfDl7 ' mźrcius 20-i tilésére

Tárgyz Tulajdonosi hozzájáralás Budapest VIII. keľÍilet, Hős utca 9-|I. szálm alatt telepítendő elektro.
mos autó ttiltőoszlop villamoseneľgia-ellátásának kiépítéséhez

Előterjesztő: dr. Galambos Eszter igyosztá|yvezető
Készítette: Szabó Endre
A napiľendet nyilvános tilésen kell tárgyalni.
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Melléklet:
1. Kérelem
2. Nyomvonalrajz

Tisztelt Y ár osgazdálkodási és Pénzü gyĺ Bizottság !

I. Tényállás és a dtintés tarta|mának ľészletes ismertetése

Penny-Market Kft. (cég1egyzékszám: I3-09-0,72ggg f35I; szék'hely: Alsónémedi, Északi-Vállalkozói Ter, 5

főtft fI km) a Budapest VIII. kerület, Hős utca 9-II. szttm a|att ta|tl|hatő źruházának vásárlói parkolójába
elektromos autó töltőoszlopot telepít. Az ELMŰ Há|őzati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely:
1132 Budapest, Váci ift 72_:74,) elkészítette a töltóoszlop létesítési, valamint villamoseneľgia-ellátási kiviteli
tervét, melyhez kérik a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi Önkormányzat(atovábbiakban: onkor-
mtnyzat)tulajdonosihozzźĘáru|ásźń(I.szźtműmelléklet).

A benffitott tervek szeľint az igénye|t villamosenergia a parkoló területén ta|tihatő, ťoldön álló elosztószek-
rényből, alteľnatív |eágazźs kiépítésével biztosítható . Az űj ft'ldkábel az e|osztőszekľényből indul, majd a Hős
utcai járdában_ a parkoló bekötőút keľesztezése után _ a járdában tovább vezetve jut el a töltőoszlopig.

Az eMobility (eStation) smart típusri töltőoszlop a|apozása ľészben a járda alá kerül, de maga a töltőoszlop
(méľete: 1459 x 305 x 200 mm) már az źtruházi parkoló terĺiletén helyezkedik, el a két töltőállás kozott. (2.

számű melléklet).

A villamosenergia-e||éttźls kiépítéshez szükséges nyílt árkos, -3f fm nyomvonal hosszúságú kábelfektetés asz-
falt burkolatű jélrdaszakaszokat érint. Az źtrlházi parkoló behajtó, bekötőút alatt füľással tervezik áBlezetni a
kábelt, a fúrás kivitelezéséhez a jtrdában indító aklátkészitenek. A terület közmiiháiőzata miatt a járdán csak
kézi földmunkával tervezik a kábelfektetést, a közművek szakfelügyeletének biztosítása mellett.

A kéľelemben és a dokumentációban részletezett Hős utca (hrsz: 38873) út- és járdaszakasza azOnkormányzat
tulajdonában á||, igy az engedé|yezéshez szükséges a tulajdonos Önkoľmányzathozzájáru|źsa.

II. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztéstárgyźtban a döntés meghozata|a a Tisĺelt Bizottság hatáskĺjre.

III. A dtintés célja' pénzĺigyĺ hatása

Az építési és vezetékjogi engedélyezéshez, illetve a köztertileti kivitelezések megindításźthoz szükséges a
tu laj don o s Önkormány zat hozzáj áru|ás a'

A tulajdonosi dĺjntésnek onkormányzatlnkat érintő pénzigyi hatása nincs.

rv. Jogszabályi köľnyezet

Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a
Vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól szóló 66lf012, (XII.13.) önkormányzati rendelet 17. $ (1)

bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Fováros VIII. kertilet Józsefuárosi tnkoľmányzatKépviselő-testület
és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatáróI sző|ő 36lf014. (XI.06.) önkormányzati ľendelet 7.

mellékletének 1.4.5. pontján alaptll'



Fentieka|apjáĺkéremazalźtbbihatározati javaslatelfogadásat.

Határozatijavas|at

A Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzź$árulását adja a _ Penny-Market
Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-072999 f35I; székhely: Alsónémedi, EszakĹVállalkozói Teľ, 5 fóút 21 km)
megbizása a|apján, azELMŰ Há|őzati Kft. (cégjegyzékszźĺm: 01 09 874L42 szé|rhe|y: 1132 Budapest, Váci út
7214) á|ta| készíteft - Budapest VIII. kertilet, Hős utca 9-LI, szźlm a|atti áruhźaának parkolójába telepítésre
kerülő elektľomos autó töltőoszlop villamosenergia-ellátási kiviteli tervéhez, a kĺjzterületi munkák elvégzésé-
hez, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzźĺjárulás a beruhź.zőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez sztikséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzźljfuu|ás a munkálatokkal érintett Hős utca (hrsz: 38873) úĹ és járdaszakaszty
ra terjed ki,

c. a beruházőnak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ást a

vonatkozó rendelet (I9lI994. (V.31.) KIryM ľendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Bu-
dapest Főváľos VIII. kerület Polgáľmesteri Hivatal Hatósági IJgyosztá|y Építésĺigyi Irodájától
előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi a kivitelezot az érintett út- és járdaszakasz bontási helyek megfelelő minőségben törté.
nő helyreállitására, melyre aberuháző és kivitelezo közösen 5 év garancitúvá||al:
. A bontással érintett Hős utcajárda buľkolatát aza|ábbi rétegrenddel kell helyreá||ítani szerke-

zeti rétegenként 20 -20 cm átlapolással:
3 cm vtg. MA-4 éľdesített öntött aszfa|tkopóréteg (a járdateljes szélességében)
15 cm vtg. C8i 10-3fE stabi|izźtlt útalap
l 5 cm vtg. fagyá'||ő homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem helyettesít-
hető)

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban ér-
tesíteni,

f. jelen tulajdonosihozzájárulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak mara-
déktalan behrtásáva|' a döntés napjától szźlmitoÍt 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . március 20.

A döntés v é gr ehajtását v é gző szerv ezeti e gy s é g: Gazdálkodás i Ü gyo sztály
A lakosság széles köľét éľintő döntések esetén javas|ataakózzétételmódjára

nem indokolt

Budapest, 2017. március 14.
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&/Galambos Eszter

hirdetőtáblán honlapon

KÉszĺrpľrp GĺzoeyKoDÁSI ÜcyoszrÁlv

PÉNzÜcu FEDEZETET IGÉNYEL / NpIrĺ lcÉt.ľyEL. IGAZoLÁS:

ADA-fuMÁNEDINA
TEGYZO

ALIEGYZO

YI BIZoTTSÁG ELNoKE



L. ĐLaLLLg rlrwrrv^tvl

Eš"FeÉś ŕďs$#g,* ťÉ Wťg-

Buđapest'Főváros V||l. kerii|ét Józsetväľosi
0nkormán1ryat
1082 Buda'pest, Baross utca 6$.ô7.

ÉŁMÜ'Hälózati Kft.
Táwezeték osztá|y. Térvező .ĺjzem

ł-evélcí'm: f3gg gudapest Pf.673,

Ügyintezo; Moósz ĺmre
Tel.: 06 1173-8-3162
Mobj|:06 2aĺ276.353O
E-mait: ł,ĺnrę.moosz@elmu.hu
tkt' szám: 665/201 7/TíMl

Tá.dV:' Bq.dapest Vĺll, keľ.' Hős tttca g-1 1. ą|ötti (Penny Market) e|ektromosautó"to|tloszĺop
vil[aĺrioseneľgĺa-eĺl átása

Tisĺtelt Cĺmzett!

Táĺsaságunk é|késŻíiette a iáľgyban megje|ö|t munkához tartozó kivite|i {eľveket. A teľĺezett nyomvonal

éÍĺnti az Önkormányzati tu|ajdonban lévö Hös utca mentĺ aszfat$árdát a 38873 hrsz-on. Kérjük, hogy a

metlékeĺt tervdokumentációk alapján a tu|ajdonosi és kÔzÚtkezelĺĺi hozzäjáru|äst megadni

szíveskedjenek.

KérjÚk, válaszukat a 1399 Budapest PÍ. 673. ĺevéĺcĺmünkre szíveskedjenek megkĺildeni.

KÖzľemúködésłiket megköszönvę; üdYłizletté|:

---'''77
--. íoo". l*."

Fe|eľős tervező

,WX.tłj iGál Zo|tán
l j ,Elíenor

Budapest, 2B17. tebruźr 22.

Mellékĺet:

-2 p|d .tervdokumentáció

*!-f!tĹ' #ai*aaiš Kš^
l.avveĺe ték osliá;y. .,eĺi:ĺlą.i tlZ.effi
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Váci Ét 7f.74'

Eeiegyerte:
FóviíÔ9i Biró5ég
n.iut cégbiÍóság

cégiegyréśsżám:
01.09374t4Ž
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2. számumelléklet
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bekcjI,j Ú t keľesztezése

oszÍo|l Útles| c,Zloil
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reĺW?eli NAYY-J 4X25 nil, Rt ĺ(ildkőhel
łlĺ0 océl védôcs ben t;'5 x}

íc519o5 u(oĺluro5501)

Nyomvona|hossz:31'8fm Kábelbossz:36m

Épi|endó kábe| tĺpusa: NAYY'J 4x25 RE mm2 o'6i 1 kv.os fd|dkábel

Véd csći: o 1 10 KPE (4 m) Úlkeresztezés: csigás Í{irássa| (6.5 m)

Megjegyzés
. A leryezés során ktjzmÜadatok kor|átozoltan áI|lak rende|kezésľeI
. KábeIärok ásás kézi orŕivo| l Íténhe|, kábg|árok áso gép a|kaImazása ti|os|

- Kábe|Íoktetésné| az Msz 13207 e| irásait be keII tąítanl'
. A munkate|illoton i||etékes k zt]lÜszoĺgá|talÓktÓ| Ós af épĹiĺet tizemeltetŕjjélól

kivitelezés ldejére szakÍelĺigyeletet kell kérni!

Ál-1.

: KPE védocs be tervozolľ cé|kábel

: [łeglévÓ 0'4 kv.os ľ ldkábeI há|Ózat

tĺłĺ. soo

#'tfi## ŕľi#ľĺĺaaťĺ ffťť"
1132 BÚdap6sl Vlícĺ l 72-74.


