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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetrése

Az GTF Elektľomos Teruezo Fővállalkoző Kft. (cégegyzékszám: 01 09 692800; székhely: 1131
Budapest, Rokolya u 1-13.) _ azELMĺJ Ha|ozati Kft. (cégiegyzékszám: 01 09 874142; székhely:
1132 Budapest, Váci iLt72 _74) megbízźsaaIapjtn _ elkészítette a Budapest VIII. kerület, Prź./ier

utca 45.47. szám alatti ingatlan (Corvin I22A tomb I. ütem) villamosenergia el|ttás teľvét, az új
ftjldkábelek létesítéshez kérik a Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvátosi onkormányzat (a továb-
b iakb an : onko rmanyzat) tul aj don o si ho zzáj árulás át (I . számu mel léklet).

A Práter utca 45-47, szźlm a|atti ingat|an á|ta| igényelt villamos eneľgia biztosítását azELMIJ Háló-
zatiKft. az a|ábbi terv szerint oldja meg:

Tervezett l0 kV-os földkábel:
A Práter utca 45-47. szám előtt meglévő jtndában haladó 10 kV-os ft'ldkábelt kutatógödöľ készítésé-
vel feltarjak. A kábęlt _ azonosítását kövętően _ elvágjĺík, majd egyenes összekötő segítségével innen
indítják azilj 10 kV.os földkábelt, melyet aPtátet utca 45-47. szźtm a|aÍti ingatlanon létesülő ELMU
tulaj donú transzform átor ćůIomásba k<jtnek be.

Tervezett 1 kV-os ftildkábel:
A tęwezętt 1 kV-os ftjldkábelt a Leonaľdo da Vinci utcában talá|hatő 2806110 je|u transzformátoľ
állomásból inđítjĺík. Az źl|omźlsból kilépve a ftjldkábe|t jardában _ három gépkocsi behajtót keresz-
tezve - vęzetik a Leonarđo da Vinci utca másik szakaszáig, ahová befordulva apéttatlarl oldali játdá-
ban halad tovább a Práter utca fęlé' Ezen a járdaszakaszon is kercsztez hĺírom gépkocsi behajtót,
majd a Práter utca elérése előtt _ nyíltárkos útátvágássaI _ ätrezetik a Leonaľdo da Vinci utcán. A
ftildkábelt a Leonardo da Vinci utca másik oldalaľól tovább vezetik _ nyíltarkos útátvágással _ a Pľá-
ter utca páĺatlart o|đa|źna, majd bekötik a Prater utca 45-47. szám a|atti ingatlan telekhataľan elhelye-
zett fo gyas ztó i tulaj donú elo s ztó s zek'r ényb e'

A ft'ldkábelek nyíltarkos kiépítése aszfalt burkolatu iáÍdźIt, gépkocsi behajtót és úttestet érint. Tekin-
tettel a teľület síĺľtĺ közműhéúózatára csak kézi ťoldmunkával - 0.6 m mélyen _ teľvezik a kábelfektetést. az
éľintett közművek szakfe|ügyelete mellett.



A kérelemben részletezettPrátęr utca (hĺsz: 3610012) és a Leonaľdo da Vinci utca (hĺsz: 3570316:.

357l\lf;3627012) az onkormányzat tulajdonában á|I, így a földkábelek létesítéshez sztikséges a tu-

1 aj dono s Önkormany zat ho zzáj áruIása.

il. A beteľjesztés indoka

Az e|őterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

III. A dtintés célja' pénzügyi hatása

Az építési és vezetékjogi engedéIyezéshez, illętve a kciaeruleti kivitelezések megindításához
s zfü s é ge s a tul aj dono s onkormany zat ho zzźtj áĺulása.

A tul aj dono s i dĺintésnek onko rm ány zaĺnkat érintő p énzngy i hatás a ninc s.

IV. Jogszabályi ktiľnyezet

Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásk<jľe a Budapest Józsefuarosi onkormányzat
vagyonaról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaľól szó|ő 6612012, (Xľ.13.)
önkormanyzati renđeIęt 17. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváľos VIII. kerĹilet

Józsefuaľosi Önkormtnyzat Képviselőtestiilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatźnő|

szőIő 3612014' (XI.06.) önkoľmanyzatirendeLet7. számtmellékletének 1.4.5. pontján alapul.

F enti ek alapj tn kérem az a|ábbi határ o zati j avas l at el fo gadás át.

Határozatĺ javaslat

A Városgazdálkodási és Pénztigyi bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájźmlását adja _ azEL-
wĺv uarczaü Kft. (cégegyzékszám:01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci ifi7f _74) meg-

bizása a|apján - a GTF Elektromos Tewezó Fővźi|alkozó Kft. (cégsegyzékszźln: 0l 09 692800;

székhely: 113l Budapest, Rokolya u 1-13.) á|ta|tervezett, Budapest VIII. keľtilet, Pľáter utca 45-47.

sztnrl a|atĺí ingatlan villamosenergia e||átźlsát biztosító 10 kV-os és 1 kV-os közcélú e|osztőhá|őzat

létesítéséhez, az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájźtulás a beľuhazót (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez sziikséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

b. a tulajdonosihozzétjźrulás a Práter utca (hľsz: 3610012) és a Leonaľdo da Vinci utca (hľsz:

3 57 03 l 6; 3 57 | 8 12; 3 627 0 12) munkálatokkal érintett út- és járdaszakaszara terj ed ki,

c' a ft'ldkábel létesítési munkálatokat aPréúet utca és a Leonaľdo da Vinci utcatqvezett felújítá-
sát megelő zo en |ehet e|v é gezni,

d. aberuházőnak (építtetőnek) akoztftkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájániást a

vonatkozó rendelęt (I9lI994. (V.31.) KHVM ľendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Bu-
dapest Fővaros VIII' kerület Polgármesteľi Hivatal Hatósági IJgyosztá|y Építésügyi Irodájától
előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maľadéktalanul be kell taľtani,

e. kĺjtelezi a kivitelezőt a bontási helyek megfelelő minőségben történő helyreállításĺíľa, melyre
aberuhźző és kivitelező közĺjsen 5 év garancíátváILaI:

. a bontással éľintett Leonardo da Vinci utca és Práter utca úęálya burkolatát az alźhbi ré-
tegrenddel kell helyreźLIIítaní, szęrkezetí ľétegenként 20-20 cm átlapolással:
_ 4 cmvtg. ACl1 jelri hengerelt aszfaltbeton kopóľéteg
_ 7 cmvtg. ACl1 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőľéteg
_ 20 cmvtg. C8lI0-32lF stabil'izá|tíÍalap
_ 20 cm vtg. fagyéilő homokos kavics ágyazat Trq 95Yo (más anyaggal nem helyettesít-

hető)



. a bontással érintett Leonaľdo da Vinci utca gépkocsi behajtók burkolatát az aLźtbbi réteg.
renddel kel l he l yre állitari, szerkezeti réte g enkén t 20 -20 cm átl ap o lás s al :

_ 4 cm vtg. MA-l1 érdesített öntött aszfalt kopóréteg (a jardáva| megegyező szélesség-
ben)

_ 20 cmvtg. C8l|0-32lF stabi|izá|tútalap

- 20 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazatTry9íYo (más anyaggal nem helyettesít-
hető)

. a bontással érintett Leonardo da Vinci utca és Práter úca járđa burkolatát az alábbi réteg-
renddel kell helyreá||itafi, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
_ 3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóĺéteg (teljes szélességben)

l5 cm vtg. C8/10-32lF stabi|izá|ttÍa|ap
l5 cm vtg. fagyá|ló homokos kavics ágyazatTry95Yo (más anyaggalnem helyettesít-
hető)

f. az engeđéIyes köteles a munkák (helyreállítás) elkésztiltéről a közterület tulajdonosát írásban
értesíteni'

g. jelen tulajdonosi hozzájanllás csak az engeđéIyęzó szewek, szakhatóságok eloírásainak mara-
đéktalan betaľtásával, a dĺĺntés napjától szémitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7, május29,

A dĺintés vé gľehaj tás át v é gző szerv ezeti e gysé g : Gazdálkodási Ü gyo sztály

A lakosság széles kclrét érintő döntések esetén javaslata akozzététe| mőďjtra
nem indokolt hiľdetőtáblrĺn

Budapest, 2017 . május 24.
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Budapest F.őváľos VIII keľĺĺIet JózsefuáľosÍ onkormányzat
Vagyon gazdáIkodási és tjzemeltetési osztály

Budapest
Baľoss utca 63-67.
L082

Táľgy: Tulajdonosi hozzőĄárul.ős kérése

Munka címe: Budapest VIII. ker. Práter utca45-4.]. villamos eneľgia el|átása, ].kV-os és

10kV.os földkábet létesítése

Munkaszámz 217030

Ez,őton értesítjtik, hogy az ELMÚ HźlozatiKfr, (1132 Budapest, Váci út 7f, _ 74'), mint
engedélyes megbízá,sából a GTF Elektľomos Tervező és Főýállalkozó Kft, mint a

létesítmény tewezője, a 
',villamos 

eneľgiáról'' sző|ő f007 . évi LXXXVI. törvény, valamint ,,a
villamos eneĺgia-ipaľi építésĺigyi hatósági engedélyezési eljarásról'' szóló 382lf007. c{II.
23.) Kormrányrende1et alapjan, a tárgyban megjelölt létesítményre hatósági vezetékjog
engedé|yezési eljárást és'hatósági megszi.intetési eljárást folytat le. Jelen értesítésünkhöz
csatoljuk a Rendelet szerinti tervdokumentáciőkat, kérve annak szíves tanulmźnyozását'

Kéťük a tulajdonosi nyilatkozatukat szíveskedjenek fenti címre megküldeni.

A kłizcélú vezetéklétesítéssel éľintett Íngatlanok: 3570316,3571812,36100ĺ2 és a 36270ĺ2
helyľajzi számú ingatlanok.

Avezeté|<1ogengedé|yezési kérelem _ a megkĺildott nyilatkozatokkal együtt - a2004. évi
CxL. ,,A közigazgat.ćtsi hatósági eljarás és szo|gáItatźts ĺĺItalános szabá|yatő|,' szóló törvény
(KET) előírásainak figyelembe vételével az épitési engeđélyt és vezetékjogot engeđélyező
hatóság részére kerül benyújtásra.

Szíves közremúkĺjdését előrę is köszönjtik.

Melléklet: l pld. műszaki dokumentáció + rajzok

Budapest, 20L7.05. If
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Megiegyzés:
A tervezett kábel fektetési mélysége jáĺdában -0'6,m homolcígyban. A kábel fetett (30 cri ,,Yigyázz|

Erósáram kábel!., felirat jelzöszalagot kell fektetni. A kábel fektetése sorĺĺn az MsZ |3207
szabványban foglalt elóírásokat maradéktalanul be kell tartani. A kábel biztonsági iivezete a kábeltó|
mért 1-lm! KÖzmtĺkeresztezéseknél, amennyiben a szabványos ved távolságok nem taľthatÓ, rigy a
kábelt védócsóbe kell hrizni! A gázvezetéktól lmtávolságot taľtani kell| A kábe|árok ásása csak
kézi eróve| tłirténhet!
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GTF Tervezó és Fóvállalkoző Kfi.
1131 BudaPest' Rokolya 1-13 TeI: 349-174ĄFu:4|2-1o.o2

Budapest VIII. PÍáter utca 45.47. éPii

villamos energia ellátása

1 kV.os és 1okV-os fdldkábel létesítése

nyomvonal raiz


