
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros onkormányzat
Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsága

Y agy ongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztály

KépviseIő-testÍiletének

Ę. 3.sz.napirend

ELOTERJESZTES

aYárosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság 2013. 05. 21-i iiléséľe

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás, a Budapest VIII. Bacsó Béla út 11. 1 kV.os kábe|rekonstľukciójá.
na k ktizteľiileti munkáihoz

Eloteľjesztő: Sziics Tamás Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési tiryosztźiyvezeto
Készítette: Mihók Lász|ő
A napirendet nyilvánosan lehet táľgyalni.
A dontés el fo gadás áh oz e gy szeru szav azaÍíobbs é g s zĹiks é ges.
Melléklet: 3 db

Tisztelt Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság!

Az Impulzív Kft (a tervezó Seres Tibor tervdokumentációja a|apjźtn) kérelmet nyrijtott be a Bacsó Béla út
11. számtól József körút f' számig megvalósuló 1 kV-os kábelľekonstrukcióhoz sziikséges tulajdonosi hoz-
záj źlru|ás megszerzésének érdekében. ( 1. szá m ú melléklet)

Előzmény
A Budapest VIII. kerület je|zett területén a villamos energia bizonságos szo|gźitatása érdekében arégi pa.
pírszi geteléstĺ ťoldkábel cseréj e szüksé ges.

Teľvezett állapot
A tervleíľĺís a|apján a Bacsó Béla u. |I' szźlm alatt (hrsz.: 34847)talá|hatő2208l/I0 TR-ból kiindulva cseré-
lik a kábelt (azingat|anonkénti bekötéseivel eryütt), apźtrat|an oldali járdában haladva a Bacsó Béla utcában
(hľsz.: 3484f/f) az 7. szźtmig, majd a Népszínház u. 7-9 szám e|ott a járdában (trsz.:34775lf) kiér a Jőzsef
kórúti tulajdoni határig. A munka a Bacsó Béla és Népszínház utcákban összesen 358 m2 járda aszfaltburko-
lat megbontásáva| jźr. (2. és 3. számú melléklet).

A közúti közlekedésľől szóló 1988' évi I. törvény 36. s (1) bekezdése a|apjánaközűt felbontásáhozaközilt
kezelójének ahozzájáru|ása szükséges, mely hozzaýru|ásban a kezelő feltételeket írhat elő.

Tekintettel arra, hogy közmű há|őzat rekonstrukciď1źlhoz szükséges a tulajdonosi hozzĄáru|źls megadásą a
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály nem javasolja további feltételek e|oirását.

A Budapest Józsefuárosi onkormányzaÍ' vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásĺáľól szó-
|ő 66/2012. (XII. 13') önkormányzati ľendelet 17' $ (l) bekezdés e) pontja szerint a jognyilatkozatmeg!éte|e
aBizottság hatáskörébe tartozik. Fentiek aIapjánkéľem a Tisztelt Bizottságdĺintését.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság úgy d<int, hogy a Seres Tibor tita|tervezett, a Budapest MII.
keľiilet Bacsó Béla út l1. 1 kV-os kábelrekonstrukcióhoz a közterületi munkák mesvalósításához szükséses
tulaj donosi hozzájáru|źsát megadja a következő feltételekkel :
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Ügyiratszám: 16-657lfO13.
Kérelmező: Impulzív Kft., Seres Tibor tervezo
Helyszínek: Budapest VIII. kerület Bacsó Béla u. 1- 1l. szám alatti épületek elott található köztlt jźtrda.

szakaszok (hľsz. : 3 4842 / 2) burkol atbontással é ľĺntettet
Budapest VIII. kerület Népszínház u, 7 . - 9 . sztlm alatti épület elótt talál'hatő közilt jźtrdasza-

kasza a Józsefkőrúti tulajdoni határig (hrsz.: 3477 5l2) burkolatbontással éľintett,

Tárgy: Tulajdonosi hozzájáru|ás, a Budapest VIII. Bacsó Béla út 11. 1 kV-os kábelrekonstrukció-
iának koaerületi munkáihoz

Helyreállítási kötelezettség:
- a burkolatbontással érintett helyi közútj ttrdaszakaszának teljes szélességben töľténő helyreállításą
- kötelezi a kivitelezot a burkolat megfelelő minőségben történő he|yreá1|ítására,
- aberuháző és kivitelező közösen 5 év garanciátvá||ala helyreállított burkolatért.

Egyéb kötelezettség:
- a burkolatbontás helyszínét elkerülo útvonalat jól láthatóan jelzik,
- jól láthatóan tájékońat1ákaziÍhasznźl|őkataburkolatbontás várható időtartamáľól,
- a közművek vonatkozásában az egyeztetés szerinti eseti szakfeltigyeletet bizosítják,

Felelős: polgármester
Határido: 2013. május 21.

A döntés végľehajtását végzo szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosaály Létesít-
ményüzemeltetési Iľoda
A lakosság széles korét érintő döntések esetén javaslata akozzététeI módjára (megfelelő aláhúzandó!): indo-
kolt hirdetőtáblán

Budapest, 2013. május 10.

honlapon

FęG_
Szűcs Tamás

iigyosztźiyvezető

xÉszÍrprrn: VłcyoNceZDÁLKoDÁSI És ÜzpIrĺpl.TETÉsI ÜcyoszrÁI-y LÉrpsÍrvÉNvÜZEMELTETÉsI IRoDA

LpÍRrn.: MľĺŐ< Leszĺo, Szesó Ewonn
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' Bp. WI. Bacsó Béla u 11,IkV-os kóbel
ľekonstrukció

Q,{épszínhaz-József lłt. H szela.ény 3107 Tľ.-ig)

Rekonstľukció

Tisztelt Mihók l.ir!

Ezúton kéreną hog.v a mellékelt kiviteli terv alapjrán a Bacsó Béla út 1i számtól Q2081 Tt,
łáilomás) Iózsef lĺr1.2 szźnigQ3101 Tr ráliomás) megvďósuló lkV.os fiĺId]crábel rekonskukci-
ójthoz az onkoĺnáryzatuk tuląidoaában lévő teľületeke, tulajdorosÍ, és közúŕkezelői hoz-
zájáľulást ąĺ{ni szíveskedj enek'
A kábe]csere,2?0 méteľes nyomvonalon történik és a rekonstrukció kapcsiĺn négy épiiiet régi
elavult csatlakozó villirmos sze'kényét is cseľélni kell.
A nrnka atkaLnávď @aosó Béla és Népszínház utcában) 358 m2 jr{ľda buľłolatbbnŁást .
helyreállítást kell elvégeari. A Népszínhĺíe utcát a kábel rdátfilrassal kęresztezi.

Bánnely k#désben szívesen állunk renđelkezésĺilrľe'
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EI*'T' v.T, ís127s
Budapest, VIII, Bacsó Béla út 11.

1 kV-os kábe| rekonstrukció.
Nyoĺnvonalrajz.
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