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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

L Tényállás és a döntés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

Az GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó Kft. (cégsegyzékszám: 01 09 69f800; székhely: 1131 Budapest,
Rokolya utca l-13.) _ az ELll.4.Ű Há|őzati Kft. (cégjegyzékszźtm: o1 09 874I4f; szé|<he|y: l 132 Budapest,
Váci út 72_74.) megbizása a|apján - e|készítętte a Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál utcai 0,4 kV-os kábel-
há|ózat részleges ľekonstrukc iőjźnak kiviteli tervét, mely alapján a köztertileti munkák elvégzéséhe z kérik a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi
hozzájáru|ását ( 1 . szttmí melléklet).

A 0'4 kV-os kźtbel.há|őzat részleges ľekonstrukciőjához a benyújtott tervek szeľint a Gyulai Pál utca 9' szám
a|atti ingat|anon elhelyezkedő transzfoľmátoľ állomásból a meglévő nyomvonalon - a párat|an oldalon - az
5. szám felé új 1 kV-os ftildkábelt indítanak, majd átvágással keresztezik a Gyulai Pá| utcát és a páros oldali
jźrdźtban a 14. számű ingatlanig vezetik. Ezen a helyen az utcźtban meglévő kábelt felrtárjźtk és az i$ kábellel
egyenesbe kötik. A tervek szerint az új ftldkábelhez a páros oldali ingatlanok felé is új csatlakozókábeleket
építenek ki (2' számű melléklet).

A kábelfektetéssel érintett járda- és útszakasztérkő burkolatú. A tertilet kozmuhá'|őzatamiatt csak kézi fold.
munkával teĺĺezik a kábelfektetést, a közmiĺvek szakfelügyeletének biztosítása mellett.
A Gyulai Pál utca ŻIlf-ben került felújításra, igy az a|ka|mazott rendelet szerint fennálló 5 éves bontási
tilalom miatt f0I7 végéig csak kivételes, indokolt esetben (rendkívtili igénybevétel) adható hozzájáru|ás a
munkák megkezdéséhez.

A kérelemben és a dokumentációban ľészletezett Gyulai Pál utca (Ilĺsz: 36449) járdaszakasza az onkor-
mźĺnyzattulajdonában á||, így az engedé|yezéshez sztikséges a tulajdonos Önkormányzathozzź|áru|ása.

IL A beteľjesztés indoka

Az előterjesztés tźrgyźban a döntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatásköre.

III. A diintés céljao pénzügyi hatása

A kozterĺileti kivitelezések megindítźsához szükséges a tulajdonos onkormányzathozzájáru|ása.

A tulajdonosi döntésnek tnkoľmányzatunkat érintő pénzügyi hatása nincs.



Iv. Jogszabályi köľnyezet

Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi Önkormányzat vagyonźról és a
Vagyon fęletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66l20|f. (x[.13.) önkormányzati ľendelet 17. $ (1)

bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi onkormányzat
Képviselőtesttilet és Szervei Szervezeti és Műköđési Szabá|yzatárő| sző|ő 36lf0l4. (XI.06.) önkormányzati
rendelet 7. mellékletének 1.4.5. pontján alapul.
Fentieka|ap1ttnkéremazalrábbihatározati javaslatelfogadását.

Határozatijavas|at

A Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzźĄárulását adja _ azELMIJ Há-
|őzatiKft.. (cégegyzékszám: 01 09 874I4f; székhely: 1l32 Budapest, Váci tú72_74.) megbizása a|apján_ a
GTF Elektromos Tervezó Fővá||a|kozó Kft. (cégjeryzékszám: 01 09 69f800; székhely: 1 131 Budapest, Ro-
kolya u 1-13.) által tervezett, Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál utcai 0,4 kV-os kábe|hélőzat részleges re-

konstľukciój ához, a közterületi munkák elvégzéséhez az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzź|źtru|ás a munkálatokkal érintett Gyulai Pál utca (hrsz:36449) szakaszára
terjed ki, a fennálló 5 éves bontási tilalom miatt2017 végéig csak kivételes, indokolt esetben
(ľendkíviili igénybevétel) adható hozztjáru|ás a munkák megkezdéséhez,

c. aberuházőnak (építtetőnek) a közutkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzź!źru|ásta
vonatkozó rendelet (I9lI994. (v.31.) KIIVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Bu-
dapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági IJgyosztá|y Építestgyi Iľodájától
előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d' kötelezi a kivitelezőt az érintett út _ és járdaszakasz bontási helyek megfelelő minőségben tĺir-
.*:'"'':1ľä::'::ľ.:-"#;T'T:;",'':."*"::iläffiffi."#Lkellhely-

reállítani szerkezeti ľétegenként f0-20 cm átlapolással:

_ meglévő térkő burkolat
_ 4 cm vtg. NZ fl5 baza|tágyazat

15 cm vtg. C8/10-3ZlF stab1|izttlt útalap (árműterhelés 20 cm)
15 cm vtg' homokos kavics ágyazaÍ.Trq91oÁ

A bontással érintett Gyulai Pál utca űtpá|ya és parkolósáv burkolatát az a|ttbbi réteg-
rendde l kell helyreál lítani szerke zeti r éte genként 20 -20 cm átlapolással :

meglévő térkő burkolat
4 cm vtg. Nzflsbaza|tágyazat

_ 20 cm vtg. C8/10-32lF stabilizált útalap
_ 20 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq9í%o

ę. az engedé|yes köteles a munkák (helyľeállítás) elkészültéről a köztertilet tulajdonosát írásban
éľtesíteni,

f. jelen tulajdonosibozzź|árulás csakazengedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak mara-
déktalan betartásával, 20 1 8. 1 l . 1 5-ig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017 . ttpri|is 26'



A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Gazdtikodźlsi Ugyosztály

A lakosság széles köľét éľintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára
nem indokolt

Budapest, f0I7 . źłpri|is f0.

hirdetőtáblán honlapon
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Budapest Józsefu árosi onkormányzat
Vagyon gazdálkodási és Üzemeltetési
Ugyosztály
Iétesítmény Uzemeltetési lľoda
1-082 Budapest, Baľoss a.65-67.

Táĺg.v : tulajdonosi HozzáĄáruLás kérelęm
(T21,szBA)

Társaságunk készíti a Budapest VIII. Gyulai Pĺźl u.7067/10 sz. tľ. ĺjll., 0,4kĺ/-os Jt;ldkćłbeł
részłeges rekorustrukció c. kiviteli tervét.

Kéľjiik' hogy a megküldĺitt dokumentációk alapján az érlntett VIII. Gyulai PáIu. [belt. 36449
hrsz"] tngat1anĺa a tulajdonosi hozzájárulást megadni szíveskedjenek.

A rekonstrukció során a fijldkábett z'ELMIJ Ha1ózatiKft. a meglévő vezetékjog a|apjźncsęréli
ki, új teľiilet igénybevételéĺe nincs szükség.
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