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ELoTERJEsZTÉs
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2077. ápri|is l0-i ülésére

Táľgy: Tulajdonosi hozzájáralás Budapest VIII. kerĺilet, Reguly Anta| utca 40. sz. ĺngatlan vĺllamos.
eneľgia ellátó ftildkábel létesítéséhez

Előterjesztő: dr. Galambos Eszter llgyosztá|yvezető
Készítette: Szabó Endre
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A dönté s e lfo gadás áh oz e gy szeru szav azattobbs é g s züks é ge s
Melléklet:
1. Kérelem
2. Nyomvonalrajz

Tĺsztelt Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

L Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése

AzELMŰ Há|őzati Kft. (1132 Budapest, Váci tfi 7f _ 74.) a beérkezett villamos energia igénylés alapján el-
készítette a Budapest VIII. kerület, Reguly Antal utca 40. számű ingatlan vil1amosenergia-e|látásźlt. szo|gá|ő
ftjldkábeles csatlakozóvezeték létesítésének kiviteli teľvét, me|yhez kérik a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuáľosi onkormányzat (atovábbiakban: onkormányzat) tulajdon osihozzájźtrulását (1' számú melléklet)'

A Reguly Antal utca 40. szám alatti ingatlanra igényelt 1x16 A villamosenergiátaz utcában meglévő kisfe-
szültségű ťoldkábel há|őzatrő| biĺosítják' A tervezett bekötő csatlakozókábe|t az ingatlan előtti járdában fel-
tárt földkábe| hźůőzatľa,,T'' kötéssel csatlakoztatják, majd vezetik az te|e|łhatátron elhelyezett elosztószekľé-
nyig.

A kábelfektetéssel éľintett terülęt aszfa|t buľkolatújárda. Tekintettel a terület sűnĺ közműhźiőzatára csak kézi
ftjldmunkával - 0,6 m mélyen, 2,6 m nyomvonal hosszúságban _ teľvezik a kábelfektetést (2. számű mellék-
let).

A munkálatokkal érintett Reguly Antďutca (hrsz: 38649) járdaszakasza a Józsefuárosi onkormányzat tulajdo-
nában źi|, igy az engedé|yezéshez szükséges a tulajdonos onkormányzathozzájáru|ása.

il. A beterjesztés indoka

Az előterjesztéstárgyában a döntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatásköre.

m. A döntés célja' pénzůigyi hatása

A kozterületi kivitelezések megindításához sztikséges a tulajdonos Önkormányzathozzájáru|źsa.

A tulajdonosi döntésnek onkoľmányzatwkat érinti5 pénzugyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi kiirnyezet

Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat vagyonáról és a
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66lf0lf. (xI.13.) önkoľmányzati ľendelet 17. $ (1)
bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testület
és Szervei Szervezeti és Mtĺködési Szabá|yzatárő| sző|ő 36lf0l4. (XI.06.) ĺinkormányzati ľendelet 7.

mellékletének l .4.5. pontján alapul.

Fentiek a|apj án kéľem az a| ábbi batár ozati j avas l at e l fo gad ás át.



Hatá'rozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottságúry dönt, hogy fulajdonosihozzźĘźrulását adjaazELMŰ Hálrőzati
Kft' (cégjegyzékszäm:01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci iÍ72-14.) źL|ta|készitett, a Budapest
VIII. kerület, Reguly Antal utca 40. szttm a|att ingat|an villamosenergia e||źúását szo|gźiő ftjldkábeles csatla.
kozőv ezęték kiépítéséhez, az a|élbbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez sziikséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól'

b. a tulajdonosi hozzźjźru|ás a munkálatokkal érintett Reguly Antal utca (hrsz: 38649) szakaszźtra
terjed ki,

c. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájéru|ást a
vonatkozó rendelet (I9l|994. (V.31.) KrryM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Bu.
dapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi lrodájától
elózetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek megfelelő minőségben történő helyľeállítására, melyre a
b ęruhtző l kiv ite|ező közö sen 5 év garan c i tú v á||a| :

. a bontással érintett Reguly Antal utca járda burkolatát az a|átbbi rétegrenddel kell helyľeállĹ
tani szerkezeti ľéte genk ént 20 -20 cm átl ap ol ás sal :

_ 3 cm vtg. MA-4 érdesített <jntött aszfalt kopóľéteg Qárdateljes szélességében)

- 15 cm vtg. C8/10-3f/F stabi|izállt útalap

- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics źryyazatTrq95%o (más anyaggal nem helyettesít.
hető)

. a bontással érintett Reguly Antal utcai zöldteľÍilet helyreállítasakor a zöldterület részét képe-
ző, károsodott (kiterme|t, szennyeződött illetve elszállított) termőtalaj pótlását - I. osztálý
termőftjld visszatöltésével - kell e|végezni, fák 3 m-es körzetében a kiteľmęlt ta|ajsze|vény
teljes mélységében (1 m mélységig), egyéb zöldteľületeken 20 cm mélységig.

e. az engedé|yes köteles a munkák (heýeállítás) elkészültéről a közteri'ilet tulajdonosát írásban ér-
tesíteni'

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szeľvek, szakhatóságok előírásainak mara-
déktalan betartásával, a döntés napjátó| szźtmított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határido: 2017. április 10.

A dönté s vé gľehaj tását v é gző szerv ezeti e gys é g : G azdźůko dźts i Ü gyo s ĺály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén j avas |ata a kozzététe| mődjára
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 20|7 ' źlpri|is 04.

honlapon
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dr'\ýalambos Eszter
igyosztá|yvezetó
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ELMti Há|ózatiKft.
lktatószám:
KapcsoIattartó:
Telefonszám:
Mobil:
E-maiĺ:
Levélcím:

863/ZO!7|FZS
FreiIer Zsoĺt
+36 1 238 3193
+36 20 420 3535
zsolt.freiler@eimu. hu
ÉE9 Bu-t|-arpJJTiE73

Tárgy: Budapest Vlll. kerü|et, RegulY Antal utca 40. szám a|atti inga!łaĺ,tvi|laľ.tóseneľgja*łlĺĺł.ĺĺÁé.í)ť\.ś,ľi }li$*ĺsJä

Tíszte|t címzettI

Társaságunk e|készítette a tárgyban megje|ölt munkához tartozó kiviteĺi terveket. A tewezett nyomvona|
érinti az önkormányzatĺ tulajdonban lévő Regu|y Antal utca menti aszfa|tjárdát a 38649 hrsz-on. Kérjük,
hogy a mel|éke|t tervdokumentációk aĺapján a tu|ajdong:*is kozútkezelői hozzájáru|ást megadni szíves-
kedjenek.

Kérjük, vá|aszukat a 1399 Budapest Pf . 673, postacímre szíveskedjenek megkĹi|deni'

Közreműködésĺiket megköszönve, ĺidvözlette| ;

.*-*ĺ|i
/. ,/, ĺWv*ý
ĺ sá|zo|śáĘ,í

E||enőr

Budapest, 2017' március 20'

Melléklet:

.2 pld tervdokumentáció

Eur4Ü Hálóati |(ft.
1132 Budapest Váci út 72-74.
BejeByezie: tóvárosi TöruénysZék cé8bróságä
céRĺegyzékszém : 01{9874142
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Je|magyaľázat j

: TeruBzett ceť8kozÓvezeték

: Meg|éVő, megmaEdÓ kÓzvi|ágltási fóidkábel

- 
: lťlegléVő í0 kv{s fd|dkábe|

: sŽennyvĺz, matoma

: Vĺzvezoték

: Gáäezoték

: 3F csatakozÓvgzeték

: TáVkóz|és| |égvezeték

: Telgkom távkôzlési kábe|

: Ffi|d6lés

: szekrény

: K.jz/i|ág|tási |ámpaosf op

; Káb6l Té|ágazÓ

Teruezett kábel nyomvcna|hosza: 2,6 fn' Kábélhosg: 7 m

ÉpĺtendÓ kábel tĺpusa: NAYY-J 4x25 RE 0'6/1 kvĐs ÍÖtdkábe|

Megjegyzés
- A kábeleket 0,6 m mé|yen homokágyban je|zószg|agga| kel| ígktetni.
. Kábglárck ásás kézi 8rővB| ttirténhot,kábeĺárok á3Ó gép a|ka|mazás tiios!

- Kábg|féktttésné| az Msz'ĺ3207 g|óíftásait b9 ko|| taítani.

- Érĺntésvédo| m môdja: nullázás.
. Akáb6|ekĺeakdzmlksľ saozésnél(p|.gáłere|ék,vizveze|ék)védöcsiivotke|lhÚzni.
- Az érintétt kôzmúszo|gá|trtôktÓ| a kĺYitelezés icejére sakfeiÜgyglet t kal| kémil
. A tsrvezeit gl8ktrcmcs káb8l és a moglévô gáäezeték köz tt 1m iávolság lartmdÓ!

AYC,ĺ/Y 4x24a/5c nm,

Đudspest vilĺ' kelJl t, Reguly Antai utÉ 4a' szán alať,l lng1tlaR ,',iliafr6ohdĺgjaailé?áę
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