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Tisztelt VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzügyi Bizottság!

I. TényáIlás és a diintés tartalmának ľészletes ĺsmertetése

Az GTF Elektromos Tervezo Fővállalkozó Kft' (cégegyzékszám:0I 09 692800; székhely: 1l3l Budapest,
Rokolya u 1-13.) _ azBL}.dÍ] Há|őzatiKft. (cégiegyzékszátm:0| 09 874|42; szé|<he|y:1132 Budapest' Váci út
72_74.) megbízása a|apjtn - elkészítette a Budapest VIII. kertilet, Diószegi Sámuel utca 38-40. szám a|atti
ingatlan villamosenergiaellátás kiviteli tervét, a létesítéshez kéľik a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáro-
si Önkormányzat(atovábbiakban: tnkoľmányzat) tulajdonosihozzźljárulását (1' szttmű melléklet).

A Diószegi Sámuel utca 38-40. szám a|att létesül a Nemzeti Kozszo|gá|ati Egyetem Speciális oktatási
Centruma' melynek azigénye|t villamos energia biztositźsttt az ELMU Hźúőzati Kft' új, közcélú 1 kV-os ftjld-
kábel létesítésével oldja meg.

A tervezett 1 kV-os kábe| az Orczy ilt |. szám a|atti _ Nemzeti Kozszo|gá|ati Egyetem kezelésében lévő -
ingatlanon ta|á|hatő _ ELMU tulajdonú _ transzformátor állomástól kerül kiépítésľe.

A Diószegi Sámuel utcai keľítésnél közterületre kilépő kábel a járdźtban halad, majd a Diószegi Sámuel utca
keresztezését kcivetóen a páľos oldali járdában vezetik tovább, majd bevezetik az érintętt ingatlanon lévő főel-
osztó helyiségbe. A Diószegi Sámuel utca alatti, a kapubehajtó útcsatlakozás a|atti, valamint az ingat|anra
bevezetési részeken a ťoldkábel átyezetése védőcsőben töľténik (f . szźmű melléklet)'

A kábelfektetés kivitęlezésétnyi|t munkaárokbantervez7k, a bontási munkák aszfa|t burkolatu littestet és jár-
dát, valamint nagykockakő burkolatu járdźń éľintenek. A Diószegi Sámuel utca keresztezését két félpályás
áwágássa| tervezik, a nyomvonal nem érint fat.

A kéľelemben és a dokumentációban részletezettDiőszegi Sámuel utca (hľsz: 35903) az onkormányzattu|aj-
donában á||, igy a ftjldkábel létesítéssel kapcsolatos közterületi munkákhoz szĺikséges a tulajdonos onkor-
mányzathozzájáru|ása.

il. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a dontés meghozataIa aTiszte|t Bizottság hatásköre.

ilI. A diintés céIja' pénzügyi hatása

Az épitési és vezetékjogi engedélyezéshez, illetve a köĺerületi kivitelezések meginditásához sztikséges a
tulaj don o s onkormány zat hozzźtj áru|ása.
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A tulaj dono s i dönté snek Önkormány zatvlkat éľintő pénzü gy i hatása n inc s.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

Yárosgazdźllkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonźról és a
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66lf0lf. (KI.13.) önkormányzati ľendelet 17' s (l)
bekezĺĺés e) pontján, valamint a Btlĺlapest Főváľos VTTI' kerÍi|et.Iózsefuárosi Önkormányzat Képvise|őtestiilet
és Szervei Szervezeti és Működésí Szabźiyzatárő| sző|ő 36ĺf0I4. (xI.06.) önkormányzati rendelet 7.
mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

Fentiek a|apján kéľem az a|ábbihatározati javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi bizottsźryúgy dont, hogy tulajdonosihozztĄtrulását adja_ azBtľlĺu ĺĺalre.-
zati Kft,. (cégegyzékszám: 01 09 87414f; székhely: 1132 Budapest, Váci ft 7214.) megbizása alapján _ a
GTF Elektromos TervezoFóvá'||a|kozőKft. (cégegyzékszám: 01 09 69f800; székhely: 1131 Budapest' Roko-
lya u 1-l3.) tL|ta|készitett' Budapest VIII. kerĺilet, Diószegi Sámuel utca 38-40. szám a|atÍ éptilő Nemzeti Köz-
szo|gá|ati Egyetem Speciális oktatási Centrum villamosenergia-ellátási tervéhez, a közteľületi munkák elvég-
zéséhez, az a|źtbbi feltételekkel és kik<jtésekkel:

a. a tulajdonosihozzź!áru|ás a Diószegi Sámuel utca (hrsz: 35903) munkálatokkal érintett területére ter.
jed ki,

b. aberuhźuőnak (építtetőnek) a köńtkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ást a vonat-
kozó rendel et (I9l|994. (V.3 1 .) KIIVM rendelet) szeľinti mellékletek csatolásával a Budapest Főváros
VIII. keľület Polgáľmesteri Hivatal Hatósági ÍJgyosztźt|y Építésügyi lrodájźĺő| előzetesen meg kell
kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. kĺjtelezi a kivitelezőt a Diószegi Sámuel utcai járda- és útszakaszon a bontási helyek (és járda szegé|y-
kő) megfelelő minőségben töľténő helyreállításáľa, melyre aberuháző és kivitelező közösen 5 év ga-
rancitú vállal:

. a bontással érintett Diószegi Sámuel úcatÍpá'|ya buľkolatát az a|źtbbi rétegrenddel kell helyreállĹ
tani, szerkezeti rétegenk ént f0.f0 cm átlapolással :

4 cmvtg. ACl1jelű hengeľelt aszfaltbeton kopóréteg (legalább a járda szélességével meg-
egyező hosszban)
7 cm Wg. Aczzjelű hengerelt aszfaltbeton kĺitőréteg
20 cm vtg. C8/10-32ft stabi|izált útalap
f0 cmvtg. fagytĺ||ő homokos kavics ágyazatTrq9íoÁ (más anyaggal nem helyettesíthető)

. a bontással érintett Diószegi Sámuel utca gépkocsi kapubehajtó burkolatát az a|ábbi rétegľenddel
kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-f0 cm átlapolással:

4 cm vtg. MAl1 éľdesített öntött aszfa|t kopóréteg (teljes szélességben)
20 cm vtg' C8/10-3f/F stabi|izált útalap
1 5 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq95% (más anyaggal nem helyettesíthető)

. a bontássa| érintett Diószegi Sámuel utca paľatlan oldali járda burko|atźú az alábbi rétegrenddel
kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként f0-f0 cm átlapolással:

eredeti nagykockakő burkolat
4 cm vtg. homokágyazat
15 cm vtg. C8/10-3flF stabi|izá'lt útalap
15 cm vÍ'g' fagyá||ő homokos kavics ágyazatTrq9í%o (más anyaggal nem helyettesíthető)

. a bontással éľintett Diószegi Sámuel utca páros oldali járda buľkolatát az a|ábbi rétegrenddel kell
he lyreállítan i, szerkezeti rétegenként 20 -20 cm átl apo lással :

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfa|t kopóréteg (a járdaszakasz teljes szélességében)
15 cm vtg. C8/10-32ĺF stabi|izált útalap (áľműterhelés 20cm)
15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazatTrq95%o (más anyaggal nem helyettesíthető)



d. az en3edé|yes köteles a munkák (helyľeállítás) elkészültéről a közterĹilet tulajdonosát írásban értesíte-
ĺi,

e. jelen tulajdonosihozzźtjáľulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan
betaľtásával, a döntés napjától számitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017.ápri|is26.

A döntés végľehajtását végzo szervezeti egység: Gazdá|kodźlsi Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő dĺjntések esetén javas|ataakozzététel módjára
nęm indokolt

Budapest, 2017 . ttprilis f0.
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Munkaszám: 2L.1o35

Az ELMÚ HáIózati Kfr (tl32 Budapest. Váci út 72. - 74.), mint engedélyes
megbízásábő| a GTF Elektľomos Tervező és FőváIlalkazó Kft, mint a létesíimény
tervezője, a ,,villamos energiáľól'' sző|ő 2007. évi LX)O(VI. töľvény, valamint ,,a villamos
energia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról'' szőlrć: 38f/2a07. (X1Í, 23.)
Kormányĺendelet atapjźn, a táĺgyban megjelölt létesítményĺe hatósági vezetékjog
engedéiyezési eljáĺást folytat le. Jelen értesítésiinkhöz csatoljuk a Rendeiet szerintí
tervrlokumentácíőt, kérve annak szíves tanu!'mányozását,

Kédiik' hogy Tulajdonosi nyilatkozatukat szíveskedjenek fenti címĺe megküldeni.

A közcélú vezetéklétesítéssel érĺĺfett ingatlanok: 35903 és a 36030 helyľajzi számú
ingatlan.

A' vezetékjog engedélyezesí kérelęm - a megkiildött nyilatkozatoktal együtt - a ?l04. éu
C)íJ'. ,Ąkijzigazgatási hatósĘi e$áras és szolgá1taÍźs általrínos szabályairo|" szóló tiirvény (KET)
előírásainak figlelembe vételével az építési engedély és vezetékjogot engeđélyezn hatósag:
Budapest Fővíros Koľmányhivatala XII. Kerületi Hivatalą Műszaki Engedélyezési Főosztaly'
Villamosenergia-ípaĺi osaály (11?4Budapest XII. keĺ. Németvölg.vi űLt37-39') ľészéĺe keĺül
benyújtásľa.

Szíves közľemiiktidésüket előre is köszönjük.

Melléklet: 1 plđ miiszaki dokumentáció + rajzok

Budapest, 2017. máĺcius t3.

ltr,r ,b,#ł,
Kocoĺ Baliízs

+36 30 871,0848
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