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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

AzELMU Há|őzatiKft. (cég|e gyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci tLt72-74,)
megbízása alapján az ESZAK BUDAI Zrt. (cégegyzékszźtm: 0| 10 046206; székhely: |037
Budapest, Kunigunda u. 76.) elkészítette a Budapest VIII. keľület, Korányi Sandor utca és Ülloi ĺt
közĺjtti 10 kV-os földkábel rekonstrukció tervét, mely alapján a közteľületi munkák e|végzéséhez
kérik a Budapest Fővaľos VIII. kerület Jőzsefvárosi onkormányzat (a továbbiakban: onkormány-
zat)fiilajdonosihozzájźrulását(|.száműmelléklet).

AZ Üllői itt78. szźlmaIatt- Semmelweis Egyetem területén - e|he|yezkędő 23I99|IO szźnrńtransz-
formátor állomástól indulva azll[ai út 115a. számu ingatlanon ta|á|hatő 232I9lI0 sztlműtraĺsz-
formátor állomásig tęrvezik cserélni - a meglévő nyomvonalon _ az elöregedett, műszakí é|elJtarta.
ma végén jźlrő I0 kV-os fc'ldkábelt.

A tervek szerint a ftjldkábel a23l99l10 számutranszformátot áLlomtlsbólkilépve a járđétbanvęzet-
ve éľi el a Koľányi Sándor utcát, ahol ań'keresztezve halad tovább a járđában, azu||őíiftirányába.
ĺzulai út elérése előtt a Ludovika téren źivezetve éri ęI azĺJ|Ioi utat, melyetkeresńezve jut el a
23 2 1 9 / I 0 szźlmu transzform átor á||omási g (2. számil mell ékIet).

A terület sűrű közmílhźiőzata miatt a nyílt aľkos kábelfektetést csak kézi ftjldmunkával teľvezik
v égezni, a közművek szakfelrĺgyeletének biztosítása mel lett.
A kábęlfektetéssel éľintett Korányi Sándor utca (hľsz:36031) aszfalt burkolafu jaľda és iltpálya sza-
kasza az onkormányzat fulajdonában áII, így az engeđé|yezéshez szükséges a tulajdonos onkor-
mányzathozzájőĺu|tsa.

il. A beteľjesztés indoka

Az előteĄesztés tźľgyában a dtjntés meghozatala aTiszteltBizottság hatásköľe.

ilI. A dtintés célja, pénzügyi hatása

A közteľületi kivitelezések megindításźhoz sztikséges a fulajdonos onkormányzathozzájárulása.

A tulajdonosi döntésnek onkoľmányzatwtkat éľintő pénzngyi hatása nincs.



Iv. Jogszabályi kiirnyezet

Városgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság hatáskĺjľe a Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat
vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóIó 66120|2. (XII.13.)
önkormányzati renďe|et 17. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefizárosi onkormányzat Képviselőtesttilet és Szervei Szervezeti és Múködési Szabályzatárő|
szőIő 3612014. (XI.06') ĺinkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.4.5. pontjan alapul.

Fentiekalapjźnkéremaza|ábbihatározatí javaslatelfogadását.

Hatńrozati javaslat

A Viíľosgazdálkodási és Pénzngyi bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ását ađja _ az
ELMU lJźiőzatí Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci tlt72 _74)
megbízása alapján _ azESZAK BUDAI Zrt. (cégegyzékszélm: 01 10 046206; székhely: 1037 Bu-
dapest, Kunigunda v 76.) á|ta| tęrvęzett, Budapest VIII. kerĹilet Koľanyi Sandor utcában 10 kV-os
fĺ'ldkábel rekonstrukciós cseľe kĺiĺeruleti munkáihoz, az alélbbi feltételekkel és kikĺitésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzéĄź.rulźls a beruhazót (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez szuk-
séges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeruése alől,

b. a tulajdonosíhozzájárulás a Korányi Sándor utca (hĺsz: 36031) munkálatokkal érintett
út- és jfudaszakaszáľa terjed ki,

c. aberuházőnak (építtetőnek) akozíÍkezęlői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzźĺ-
járulást a vonatkozó rendelet (I9lI994. (V.3l.) KHVM ľendelet) szeľinti mellékletek
csatolásával a Budapest Fővaros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosz-
tály Építésügyi Iľodáj źúő| e|őzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradék-
talanul be kell tartani,

d. a megszüntetett (bontott) földkábeleket elkell távolítani,

e. kötelezi akivíte|ezőt a bontási helyek megfelelő minőségben töľténő he|yrećlllítźsźlta,
me'yľe""oi*äxff '.1'J[1"Ĺ""iľ#iff .äT::Iil;ł:1l,',l.olutatazalábbiréteg-

ľenddel kell helyreállítani szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
4 cm vtg. ACl1 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóľéteg (legalább a jarda
szélességével megegyező hosszban)
7 cmvtg. AC11 jeltĺ hengerelt aszfaltbeton kötőľéteg
20 cm vtg. C8/1 0-32lF stabi|izáIt,túa|ap
20 cm vtg. fagyáIló homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal
nem helyettesíthető)

a bontással érintett Korányi Sĺíndor utca jźnda burkolatát az alábbi ľétegľend-
del kell helyľeállítan i szerkezeti réte genké nt 20 -20 cm átlapolással :

3 cm vtg. MA-4 érdesített cintött aszfalt kopóľéteg (a járda teljes széles-
ségében)
15 cm vtg. C8/10-32lF stabi|izá|tutalap
15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyaggal
nem helyettesíthető)
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Felelős:
Hatáľidő:

az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészti|téró| a kcjzterĹilet tulajdonosát
írásban értesíteni,

jelen tulajdonosi hozzájáruIźls csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előíľásai-
nak maľadéktalan bel'artástxa| a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

po1gármesteľ
2017.június 07.

A dcinté s v é gr ehajtását v é gző szew ezeti e gys é g : Gazdálko dási Ü gyo sztály

A lakosság széles kcjrét érintő dĺjntések esetén javaslata a kozzététeLmődjźlra
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2017 . május 30.
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I. számu melléklet

Polgármesteri HivataIa
1082 Budapest, Baross u.63-67.
fo77. máius23.
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Tárgy: Tu|ajdonosihozzájáruláskérése(T-161264)

Tĺszte|t Címzett!

TársaságÚnk készíti az ELMŰ Há|ózati Kft. megbízásából a Bp. lX. Korányi Sándor utca

- Ül|ői út, lokV-os földkábel rekonstľukció (TR 23199.TR 23219 teljes csere)

(Sep|and: 30870) kiviteli terveit, me|yre a megküldött tervdokumentációk a|apján a

36031 hrsz-ú tertiletre vonatkozóan tu|ajdonosi hozzájárulásukat megadni

szíveskedjenek.

Kérjük, hogy hozzájáru|ásukban a terv pontos címét' va|amint a tervszámot ĺs

fe|tüntetni szíveskedjenek.

Munka címe: Bp' |X. Korányi Sándor utca - Ü|lői út, 1okV-os fö|dkábel

rekonstrukcĺó (TR 23199-TR 23219 te|jes csere) (SepIand: 30870)

Tervszám: Í.t6lf64

Me||ékIet:

1. p|d tervdoku mentáció

Észłr-nupłl z.t. ] H-l037 Bud"pest, Kunigunda riĺja 7ó'

' '''--;:.- 
_::'.. --.' i. Te|efon:+3ó-l-238.3735 i Fax:+36-l-23E-373ó l e-mail: ten.ezes@eszak-budai.hu

MuszäK|-len.ez€slcsoPon. Adoszám: |44g8s66-24rIcégbíróság:ľ.örárosiBĺriság,mintCegbĺrósá8cg.:ol.]0.046206
ll Baksámtaszám; Commerjank Zrt' GIRo: l42202l E-05229006
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Budapest |x., Korány sándor utca. Ü|16| ttt

10 kv-os fô|dkábe| rekonstrukciÓ

( TR23199 - TR23219 teljes csere)
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