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Tisztelt Yáľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Az GTF Elektromos Tervező FővállalkozőKft. (cégegyzékszám:01 09 69f800; székhely: 1131
Budapest, Rokolya utca 1-13.) _ azELMÍJ Há|őzati Kft. (cégjegyzékszárcl:01 09 874142; székhely:
1 132 Budapest, Váci ttt 72 - 74.) megbízása a|apjén _ elkészítette a Budapest VIII. keľĹilet, Török-
becse utca 1 . szttm a\attta|á|ható transzformátorokat cisszękötő 10 kV-os ft'ldkábel cseréjének kivi.
teli tervét, mely alapján a köZteľületi munkák elvégzéséhez kérik a Budapest Főváľos VIII. keľület
Józsefuárosi onkormányzat (a továbbiakban: Önkormanyzat) tu\ajđonosi hozzájáruIását (1. szélmu
melléklet).

A Tĺirökbecse utca I. szám alatt ingatlanon helyezkedik el a BKV Zrt.,,Hlxlgáľia'' kocsiszín. A
Sport utca és Törökbecse utca csomópontban |évő izemépületben ta|á|hato a4023/10 számű tľansz-
formátor állomás, ahonnan indulva cseľélik a telephelyen lévő másik transzfoľmátorig a 10 kV-os
földkábelt. A tervek szerint a ftjldkábel érinti a Töľökbecse lu/rcaí járdát, majd ezt követően foľdulbe
a telephelyre (2. számú melléklet).

A kábelfektetéssel érintett jérdaszakasz aszfa|t burkolatú. A terĹilet kcjzműhálózata mialícsak kézi
fdldmunkávaltewęzik a kábelfektetést, a közmrĺvek szakfelügyeletének biztosítása mellett.

A kérelemben és a dokumentációban tész|etezetíTörtjkbecse utca (hľsz:38856) jáĺđaszakasza aZ
onkormĺányzat tu|ajđonában źiI, igy az engeđé|yezéshez szükséges a tulajdonos Önkoľmányzat
hozzájźlru|ása.

il. A beteľjesztés indoka

Az eloterjesztés tárgyában a döntés meghozataIa a Tisztelt Bizottság hatáskĺjľe.

ilI. A dtintés célja' pénzůigyi hatása

A közteľületi kivitelezések meginditźsához szükséges a tulajdonos onkormányzathozzájárulása.

A tul aj dono s i dönté snek onkorm áĺy zatunkat érintő p énzngy i hatása ninc s.



Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

Városgazdálkodási és Péĺzngyi Bizottság hatásköľe a Budapest Józsefuaľosi onkormányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáról szőIő 6612012. (XII.13.)
önkoľmanyzati rcĺde|et 17. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuárosi onkoľmźnyzat Képviselőtestület és Szervei Szervezęti és Működési Szabályzatźłrő|
sző|ő 3612014. (XI.06.) önkormányzatirendeIet 7. męllékletének 1.4.5' pontján alapul.

Fentieka|apjźnkéremaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

Hatá.ľozati javaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáruIását adja - az
ELMU Hźt|őzati Kft. (cégiegyzékszźtIn: 01 09 874|42; székhely: 1132 Budapest' Váci iú72 _ 74)
megbízása a|apjźn _ a GTF Elęktromos Tervęző Fővállalkoző Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 692800;
székhely: 1131 Budapest, Rokolya u 1-13.) áIta|tervezett, Budapest VIII. keľület Tcirökbęcse utcá-
ban 10 kV-os ft'ldkábel cseľe közterületi munkáihoz, az a|ábbi feltételekkel és kikĺjtésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzajźlrulas a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szijÄ<-

séges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése a|ő|,

b. a tulajdonosihozzájáĺulás a munkálatokkal érintett Töľökbecse utca (hĺsz: 38856) jáÍ-
daszakaszźlta terj ed ki,

c. abęrvhtzőnak (építtetőnek) akoztftkezelői és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzá-
járulást a vonatkozó ľendelet (19lI994. (V.31.) KHVM ľendelet) szeľinti mellékletek
csatolásával a Budapest Főváros VIII. keľĹilet Polgáľmesteĺi HivatalHatósági Ügyosz-
tály Építésiigyi Iľodáj átől e\őzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maľadék-
talanul be kell tartani,

d. kötelezi a kivitelezot az érintett járdaszakasz bontási helyek megfelelő minőségben
töľténő helyreállításiíľa, melyľe abervhźnó és kivitelező közösen 5 év garanciźúvá||a|:

a bontással érintett Törökbecse utca jźrda buľkolatĺít az a|ábbi rétegrenddel
kell helyreá||ítani szerkezeti ľétegenként 20-20 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 éľdesített öntött aszfalt kopóréteg (a jfuda teljes széles-
ségében)
15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizá|tińalap
15 cm vtg. fagyá|ló homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyaggal
nem helyettesíthető)

e. az engedé|yes kĺiteles a munkák (helyľeállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát
íľásban értesíteni,

f. jelen fulajdonosi hozzájárults csak az engedéIyező szervek, szakhatóságok előírásai-
nak maradéktalan bďartásával, a döntés napjától szźlmított 1 évig éľvényes.

Felelos: polgármester
Határidő: 2017. április 10.



A döntés végĺehaj tás źń v égzó szęw ezetí egység: Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles kĺjrét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe|mődjára
nem indokolt hirdetőtáblrán honlapon

Budapest, 20|7. április 04.
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Tárgy : tulajdonosi hozzájźtu|ás kéľelem
(ľfrsLs4)

Társaságunk készítí a Budapest VIII. Törtjkbecse u. 1., BKV Zrt. Hungĺźľia kocsiszín, 4023/10 tr.
łźll', lOkV.osfaĺdłąźbel teljes rekanstru|rció c. kiviteli tervét.

Kérjtik, hogy a megkiildott dokumentációk alapján az érintett VIII. Töľökbecse u. [belĹ 38856
hrsz] ingat|anĺa a tulajđonosi bozzájáru|ást megadni szíveskedjenek.

A rekonstľukció sorĺĺn a fi'ldkábelt az ELMÚ HáĺózatiKft. a meglévő vezetékjog alapjĺĺn cseréli
ki' új terĺilet igénybevételére nincs szükség.

Mellék]eĺ 1példánytervdokumenfáció
1 p é|öány nyomvonalľaj z
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2. szźnrnmelléklet
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Vĺzvezeték nyomvona|a

Gázvezeték nyomVonala (kis/klskÖzép)

csatoma hál zat íyoínvoná|a
Távkôz|ési nyomVona|,
Telekom, TEfficom
BKV erósáram kábe|

fdIdrész|et határ

kerítés' korlát

vágány

Megieg}rzés:
A tervezeti kábe| fektetési mélysége járdában -0.6'm homokágyban. A kábeĺ Íe|ett

(30 cm) "Vigyáuz! Erósáramr] kábe|ľ'fe|iÍat jeIzószalagot ke|| íektetni' A kábe|
fektetése során az MSZ 13207 szabványban fog|a|t e|Őĺrásokat maradékta|anul be

ke|| tartani' KozmÚkeresztezésekné|' amennyiben a szabványos védôtavo|ságok
nem tarthatÓ, tigy a kábeĺt véd csóbe kell h zni! A gázvezetéktó| .l m távo|ságot
tartani ke||! A kábe|árok ásása csak kézi eróve| ttirténhet|

(38852/5)

Név|eges Íeszriltség: 3x,í .í kV-50Hz
Érintésvéde|em: védófÖ|delés (lT)

TeVFu : 0é-t/349't740' Mobil: 30/632.1096 Effiil:

GTF Teruezó és Fóvĺźllakoĺlí Kfr.
I 131. Bu&perr Rokolya u. 1-13. Bp. V||l. TÖrőkbecse u. 1.

BK'/ ZÍt. Hungária Kocsĺszín
4023l1o tÍ. á||.',l 0kV Íijldkábe|

te|jes rekonstrukciÓ
1okv-os f ldkábe| |étesÍtése

ÖsszkÖzmüves nyomVonaIrajz


