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AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20I]. április 10-i ülésére

Táľgy:Tulajdonosi hozzájáru|ás a Budapest VIII. kerület, Berzsenyi utca 6. szám a|atti
ingatlan vĺllamos eneľgia ellátásának bővítéséhez

Előterjesztő: dr. Galambos Eszter igyosztźiyvezető
Készítętte: Szabó Endre ĺjgyintéző
A napiľendet nyilvános iilésen kell targyalni.
A dönté s elfo gadás áh oz e gy szeľu szav aza|1obb s é g szfü sé ge s
Melléklet:
1. Kérelem
2. Helyszínrajz

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

A Buđapesti Gazdasági Egyetem (II49 Budapest, Buzogány utca 11-13.) a Budapest VIII.
keľület, Berzsenyi utca 6. szám a|atti épület tta|akitásáva| Gazdasági Egyetem létesítését ter-
vezi. Az átalakitás kapcsán az építteto a villamosenergia-ellatás bővítésére igénybejelentést
tett azELMÚ HáIőzatiKft. felé.

AzELM|J HáLőzati Kft. megbízása alapján a rÁspl TEAM Kft. (cégjegyzékszém: 01 09
365974, székhely: 1148 Budapest, Lengyel u. 15.) elkészítette a villamosenergia-ellátás bőví-
téséhez szfüséges 1 kV-os kábel létesítésének kiviteli tervét, a benyújtott tervek alapján kéľik
a Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuĺáľosi onkoľmányzat (a továbbiakban: onkoľmány-
zat)fu lajdonosihozzájáľulását(I.száműmelléklet).
A jelen eljárás keretében benyújtott tervek szerint az i$ | kV-os ikervezetéket a szomszédos _
Berzsenyi utca 4. szám alatti _ ingatlanbanta|á|hatő 24385110 szźlmű tľafóállomásból vezetik
a Berzsenyi utca 6. szám alatti éptilet pincéjébe. A játdźtbarl futó kĺjzművek ktizelsége miatt a
fblđkábeleket teljes nyomvona|on (-24,5 m hosszúságban) 160 mm átmérőjű KPE védőcső-
ben vezetik.
A kábelfektetéssel éľintett teľület aszfalt burkolatú jarďa. Tekintettel a teľĹilet sűnĺ közmúhá-
Iőzatfua csak kézi ftildmunkával tervęzik a nyíltárkos kábelfektetést, a közművek szakfelü-
gyeletének biztosítása mellett (2' számt melléklet).

A kábelfektetési munkálatokkal éľintett Beľzsenyi utca (hľsz: 34607) az onkormányzattu|Ą-
donában á|I, igy a kĺjzterületi munkavégzéshez szfüséges a fulajdonos onkormányzathozzá-
járulása.

il. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztés tálrgyźhan a döntós mcghozatala a Tisztclt Bizottság hatásköľe.

ilI. A dtintés célja' pénzĺĺgyi hatása

Az engedé|yezéshez, illetve a közterületi kivitelezések meginđítźsához szĹikséges a fulajdonos
onkoľmĺĺn y zat hozzźtjárulás a.



A tul aj dono si dönté snek onkoľm tny zatot érintő p énzngy i hatása nincs.

Iv. Jogszabályi kiirnyezet

Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság hatásköľe a Budapest Jőzsefvźrosi onkormáĺyzat
vagyonaľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásĺíról szóló 66/2012. (XII.13.)
ĺinkormanyzatí rendelet I7. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Fővaľos VIII.
kerület Józsefuáľosi onkormźnyzat Képviselőtesttilet és Szervei Szervezeti és Mfüödési
Szabá|yzatfuő| sző|ő 3612014. (XI.06.) önkormányzatí rendelet 7. mellékletének I.4.5.
pontjan alapul.

Fentieka|apjánkéremaza|ábbihatározatí javaslatelfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy tulajdonosi hozzájáru|ásźú. adja a
KABEL TEAM Kft. (cégjegyzékszźm: 01 09 365974, székhely: l148 Budapest, Lengyel u.
15') által tervezeff., Budapest VIII. keľület, Berzsenyi utca 6. szám alatti épiilet (Budapesti
Gazdasági Egyetem) átalakításáhozigényeltvillamoseneľgia-ellátás bővítés 1 kV-os ikęľkábel
kiépítésének közteľĹileti munkáihoz. az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a, jelen tulajdonosi hozzájáru|ás abenlházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
sztikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése a1ó1,

b. a fulajdono si hozzźĄárulás a Berzsenyi utca (hĺsz: 34607) út és jáľda szakaszáta
terjed ki,

c. a benłhźnőnak (építtetőnek) a kozitkęzelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájá'tulást a vonatkozó ľendelet (I9l|994. (V.31.) KHVM rendelet) szeľinti
męllékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgĺáľmesteri Hivatal
Hatósági IJgyosztá|y Építésrĺgyi LrodájátőI előzetęsen meg kell kérni, és az ab-
ban foglaltakat maradéktalanul be kell taĺtani,

d. kcitęlezi a kivitelezőt a bontási helyek (és járda szegélykő) megfelelő minőség-
ben ttjrténő helyľeállítására, melyre abenshźnó és kivitelező közösen 5 év garaÍL-

cíźtváI|a|:

. a bontással érintett Berzsenyi utca jźrđa burkolatát az alábbi ľétegrenddel kell
helyreállítani szerkęzęti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

_ 3 cm vtg. MA-4 éľđesített <jntĺjtt sétányaszfa|t (a jźrda teljes szélessé-
gében)

_ 15 cm vtg. C8/10-32lF stabi|izá|tuta|ap

- 15 cm vtg. fagyá|ló homokos kavics ágyazatTrq91oÁ (más anyaggal
nem helyettesíthető)

e. jelen tulajdonosi hozzájáru|źs csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok elő-
írásainak maľadéktalan betaľtásáva|, a döntés napjátő| számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határiďő: 2017 . április 10.



A dontés végrehajtás át v égző szerv ęzeti egység : Gazdálkodási UgyosztáIy

A lakosság széles k<jrét éľintő döntések esetén javaslata a kozzététe|mődjára
nem indokolt hirdetőtáblan

Budapcst, 2017 . április 04.
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L. szźrntmelléklet

Iktaŕószám: 0f0ĺ17 ź :ł., :,.:...' : ': i ĺgyintező: Jeremiás Ba|ázs; tel': +3670/38t-942f
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Címzett: Budapest {'ÍILkerĺitetJózsefŕilos onkormänyzata ,e,^i? a:? ł ?
1082 Éudapest,-Baross u. 66-68. ěy:ę'''.-''. 

o?
Gazdálkodási Ügyosztály ľészére!

rĺłBsĺ TEAM KFT.
1148 Budapest Lengyel u. 15.
Webĺap: www.kabe|team'hu
E-mail: info@kabeĺteam.hu
Té|: 06ń 470.8040 'Fax: 06/1 470.80-45

Tárey: tuiaj donosi nyi latkozat iľánti kérslęm

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megkérjtik T. Címzettől a

,,Budapest, VIII', Belzsenyi utca 6., BGE', villamosenergia-bővítése
1kV-os kábel létesítés''

címii kiviteli tervbelr szereplő létesítményeke a tulajdonosi hozzájĺárulásuka1.

Kéťiik, hogy a tulajdonosi nyiiatkozatukban hivatkozni szíveskedjenek a Budapest VII]. keľiiieti onkoľ-
mányzat tulajdonában lévő 3460,7 lĺľsz.-ű (Berzsenyi Dániel utca) ingatlanľa.

Melléklet: 1 pld. tervdokurnentáció

Budapest, 2017. március 21.

Szíves egyiittmrĺködésüket megk<iszönve tiszteiettel:
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2. szźlmimelléklet
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