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A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
Melléklet: 
1. Nyomvonalrajz 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Az ELMŰ Hálózati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.) 
2016-ban elkészítette a Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán térre tervezett villamos szekrény 
villamos energia ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték létesítésének kiviteli tervét, mely-
hez kérték a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkor-
mányzat) tulajdonosi hozzájárulását. 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 754/2016. (VII.22.) számú határozatában a földkábel 
csatlakozóvezeték kiépítéséhez - 1 év érvényességgel - tulajdonosi hozzájárulását megadta. 

Az eltelt időben a kábelkiépítésre nem került sor, a tulajdonosi hozzájárulás 2017. 07. 22-én lejárt, a 
munkálatok - változatlan műszaki tartalommal történő - elvégzéséhez az ELMŰ Hálózati Kft. felé az 
Önkormányzat érvényes tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulásának benyújtása szükséges. 

Az ELMŰ Hálózati Kft. tervei szerint a Mikszáth Kálmán téren, a Józsefvárosi Gazdálkodási Köz-
pont Zrt. által megrendelt, lx32A fogyasztói villamos energia igényt a Mikszáth Kálmán téren meg-
lévő BDK közvilágítási szekrényt tápláló földkábel hálózatról tudják biztosítani. A meglévő 1 kV-os 
földkábelről „T" kötéssel leágazást alakítanak ki, majd onnan vezetik a tervezett csatlakozó földká-
belt a létesítési rajzon jelölt nyomvonalon a mérőszekrényig. A kábelfektetéssel érintett terület díszkő 
burkolatú, a tervezett nyomvonal 2 m hosszúságú. Tekintettel a terület sűrű közműhálózatára csak 
kézi földmunkával - 0,6 m mélyen - tervezik a kábelfektetést (1. számú melléklet). 

A kérelemben, illetve a munkálatokkal érintett Mikszáth Kálmán tér (hrsz: 36732) az Önkormányzat 
tulajdonában áll, így az engedélyezéshez szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása. 

II. A beterjesztés indoka 

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre. 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 
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III. A döntés célja, pénzügyi hatása 

A csatlakozó földkábel kiépítésének közterületi munkáihoz szükséges a tulajdonos Önkormányzat 
hozzájárulása. 
A tulajdonosi döntésnek Önkormányzatunkat érintő pénzügyi hatása nincs. 

IV. Jogszabályi környezet 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) 
önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés e) pontján alapul. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja az ELMŰ 
Hálózati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.) által készí-
tett, a Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán térre (hrsz: 36732) tervezett villamos szekrény vil-
lamos energia ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték kiépítéséhez, az alábbi feltételekkel és 
kikötésekkel: 

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szüksé-
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

b. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájá-
rulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csa-
tolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály 
Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul 
be kell tartani, 

c. kötelezi a kivitelezőt az érintett terület megfelelő minőségben történő helyreállítására, 
melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal: 

• A bontással érintett Mikszáth Kálmán tér burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyre-
állítani szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással: 
- térkő burkolat 
- 4 cm vtg. NZ 2/5 bazaltágyazat 
- 15 cm vtg C8/10-32/F stabilizált útalap (járműterhelés 20 cm) 
- 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem helyettesíthető) 

d. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát 
írásban értesíteni, 

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 
maradéktalan betartásával, 2018. december 31-ig érvényes. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. j anuár 15. 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 
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A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára 
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon 

Budapest, 2018. január 11. 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 
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