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A dontes elfogadasahoz egyszerii szavazattbbbseg sziikseges
Melleklet:
1. szamu melleklet: Kerelem
2. szamu melleklet: Nyomvonal kijeldles
3. szamu melleklet: Helyszinrajz

Tisztelt Varosuzemeltetesi Bizottsag!
I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Az ELMU Halozati Kft (1132 Budapest, Vaci lit 72-74.) megbizasabol Simon Zsolt tervezd 
tulajdonosi- es koziitkezeloi hozzajarulast kert, a Bezeredi utca 7. (34668 hrsz.) szam alatti 
ingatlan villamosenergia-ellatas letesitesehez. Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban 
es kezeleseben levo Budapest VIII. kerulet Kiss Jozsef utca (34638/2 hrsz) es Bezeredi utca 
(34703/2 hrsz.) lit- es jardaburkolatat.
A kerelmekhez benyiijtott tervdokumentacio (benyiijtott kerelem, helyszinrajz es nyomvonal 
kijeldles dokumentacioja) a Bezeredi utca 7. (34668 hrsz.) alatti ingatlan villamos ener- 
gia ellatasanak muszaki terveit tartalmazza a Kiss Jozsef utcaban levo transzformator allo- 
mas meglevd kisfesziiltsegu elosztdjarol tervezett 0,4 kV-os kabellel 0,6 m melyen.
A tervezett beruhazas soran Budapest VIII. kerulet Kiss Jozsef utcaban levo transzformator 
allomas es a Bezeredi utca 7. (34668 hrsz.) szam alatti ingatlan kozott a Kiss Jozsef utcaban 
meglevd vedocsoben, a Bezeredi utcaban a jardaburkolat alatt fektetve haladna a tervezett 
foldkabel. Az epites soran a meglevd jarda aszfalt elbontasra keriil, es amennyiben az utakat 
keresztezd vedocsovek nem atjarhatdak, a Kiss Jozsef utcaban es a Bezeredi utcaban az ut- 
szegely es az litburkolat egy resze is elbontasra keriil.
Tekintettel arra, hogy a foldkabelek es vedocsovek fektetese jardat es litburkolatot is erinthet, 
ezert az lit palyaszerkezetenek helyreallitasa sziikseges a munkaarkok helyen.
Amennyiben az utburkolatok keresztezese meglevd vedocsoben nem valosithato meg es az 
litburkolat atvagasa sziikseges, a burkolatbontashoz forgalomtechnikai tervet kell kesziteni 
melyet a forgalomtechnikai kezeld Budapest Kdziit Zrt.-nek jovakell hagynia.
A Bezeredi utca keresztezesenel a koporeteg helyreallitasat a Kiss Jozsef utca szegelyevel 
parhuzamosan futo aszfalt slusszig el kell vegezni a Kiss Jozsef utca keresztezesenel pedig a 
munkaarok szelessegeben kell a koporeteget helyreallitani.
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A munkavegzest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a foldmu reteges visz- 
szaepitesevel es tbmoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban.
A foldmu eldirt tomorsege a vedoretegen Trg>96% es teherbirasa E2>68 MN/m2.
A mert ertekeket a muszaki atadas-atvetel soran jegyzokonyvvel kell igazolni.
A bontassal erintett utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani,
szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:
- 7 cm AC-16 alap (F) aszfaltbeton kotoreteg,
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap,
- 20 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg (mas anyaggal nem helyettesitheto).
A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, szerkezeti

retegenkent 20-20 cm atlapolassal:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett ontott aszfalt,
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap,
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Trg 96% (mas anyaggal nem helyettesitheto)
A bontassal erintett utszegelyt a meglevovel, azonos szegelyelemekkel kell helyreallitani. Az 
utszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket oldalrol. A munkavegzes befe- 
jeztevel az utburkolati jeleket szinten helyre kell allitani tartos kivitelu burkolati jelekkel. Az 
elbontott aszfaltburkolat eleit egyenesre kell vagni es bitumenes hezagkitoltessel kell a meg- 
levo aszfalt burkolatot az uj aszfalt burkolathoz csatlakoztatni ugy, hogy az epitett aszfalt re- 
tegek lepcsozetesen, min. 20-20 cm atlapolassal csatlakozzanak a meglevo aszfalt retegekhez.
IL A beterjesztes indoka

Az eldterjesztes targyaban a dontes meghozatala a Tisztelt Bizottsag hataskdre.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A kivitelezesek kozteruleti meginditasahoz szukseges . a tulajdonos Onkormanyzat 
hozzajarulasa.
A tulajdonosi dontesnek az Onkormanyzatot erinto penziigyi hatasa nines.
IV. Jogszabalyi kornyezet
Az onkormanyzat hataskdre a kozuti kbzlekedesrol szolo 1988.evi I. tdrveny 46. § (1) a) pont- 
jan, tovabba a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. tdrveny 
107. §, valamint a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulaj
donosi jogok gyakorlasarol szolo 66/2012. (XIL13.) szamu rendelete (a tovabbiakban: Va- 
gyonrendelet) 15. § (1) bekezdesen alapul.
A Varosuzemeltetesi Bizottsag hataskdre a Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdes e) pontjan es a 
Kepviseld-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) 
dnkormanyzati rendelet 7. melleklet 5.1.1.pontjan alapul.
Fentiek alapjankerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.



Hatarozati javaslat

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete Varosiizemeltetesi
Bizottsaganak......../202L(XI. 17.) szamu hatarozata

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol Bezeredi utca 7. szam alatti in- 
gatlan villamosenergia-ellatas letesitesehez

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy

tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja Bezeredi utca 7. szam alatti ingatlan 
villamosenergia-ellatas letesitesehez sziikseges kozteruleti munkak vegzesehez, az alabbi fel- 
tetelekkel es kikotesekkel:

• Jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazot (epfttetot) nem mentesiti az epiteshez sziik- 
seges egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese alol.

• A tulajdonosi hozzajarulas az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Buda
pest VIII. kerulet Kiss Jozsef utca (34638/2 hrsz) es Bezeredi utca (34703/2 hrsz.) ut- 
es jardaburkolatanak munkalatokkal erintett teruletere terjed ki.

• Az epittetonek (kivitelezonek) a kozteruleti munkak megkezdese elott munka- 
kezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast kell kemie a mellekelt nyomtatvany 
adattartalmanak megfeleloen, a sziikseges mellekletek csatolasaval. A bontas- 
sal erintett utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani,

• szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:

• - 7 cm AC-16 alap (F) aszfaltbeton kotoreteg

• - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap

• - 20 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg (mas anyaggal nem helyette- 
sitheto)

• A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, 
szerkezeti

• retegenkent 20-20 cm atlapolassal:

• - 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett ontott aszfalt

• -15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap

• - 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Trg 96% (mas anyaggal nem 
helyettesitheto)

• A bontassal erintett utszegelyt a meglevovel, azonos szegelyelemekkel kell 
helyreallitani. Az utszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket 
oldalrol. A munkavegzes befejeztevel az utburkolati jeleket szinten helyre kell 
allitani tartos kivitelu

• burkolati jelekkel. Az elbontott aszfaltburkolat eleit egyenesre kell vagni es bi- 
tumenes hezagkitoltessel kell a meglevo aszfalt burkolatot az uj aszfalt burko- 
lathoz csatlakoztatni ugy, hogy az epitett aszfalt retegek lepcsozetesen, min. 
20-20 cm atlapolassal csatlakozzanak a meglevo aszfalt retegekhez.



Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezd szervek, szakhatosagok eloirasainak ma- 
radektalanbetartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. november 25.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

A lakossag szeles koret erinto dontesek eseten javaslata a kozzetetel modjara 
nem indokolt hirdetotablan honlapon

Budapest, 2021. november 8.

Borbas Gabriella 
Gazdalkodasi iigyosztalyvezeto

Keszitette: Gazdalkodasi Ugyosztaly Keruletgazdalkodasi Iroda 
Leirta: dr. Nemeth Miklos JX,
Penzugyi fedezetetigenyel/nem igenyel, igazolas: /
JogiKontroll: z
ELLENoKlZTEf'' 

dr. yd-kojs S^l 
ALJEtYZO V

Jovahagyta:Beterjesztesre Alkalmas:

-^afTSAJliOS CSILLA
J0GYZO

Camara-Bereczki Ferenc Miklos 
A Varosuzemeltetesi Bizottsag elnoke
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BUDAPEST FOVAROS VIII. KEROLET JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT

Budapest

Baross utca 63-67

Targy: Budapest VIII. ker., Bezeredi utca 7. hrsz:34668, Minerva Ingatlanfejleszto 
Zrt villamosenergia-ellatasa

Tisztelt Cimzettl
Tarsasagunk elkeszitette a targyi kiviteli terveket (Munkaszam: CS-11238). Kerjuk, 
hogy a mellekelt tervdokumentaciok alapjan a Bp. VIII., Kiss Jozsef utca, Bezeredi 
utca erintett szakaszara (34638/2, 34703/2 hrsz.) tulajdonosi es kdzutkezeloi 
hozzajarulast adni sziveskedjenek.
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Kozremukodesuket megkoszonve, udvozlettel:
Simon Zsolt Tervezo
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elmu halozat
Nyomvonal-kijeldlesi dokumentacio

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. szamu mellekletenek 1. pontja szerint

„CS-11238 Budapest VIII. ker., Bezeredi utca 7.
(34668 hrsz.) szam alatti ingatian villamosenergia-1.1. A letesitendo halozat (vezetek) 

megnevezese:

1.2. Az engedelyes neve, cime:

A tervezo neve, cime estervezoi 
jogosultsaganak megjeidlese:

1.3. A beruhazas rendeltetese:

koltseg-eloiranyzata:

ellatasa

ELMU Halozati Kft.

1132 Budapest, Vaci ut 72-74.

SimonZsolt

ELMU Halozati Kft. Ozemviteli Osztaly, Tervezo Uzem

1044 Budapest, Megyeri ut 118., II. em. 217.

13-17231; EN-VI, EN-V

Halozatfejlesztes

Kesobb kerul meghatarozasra

1.4. Muszaki lefras

Budapest VIII. ker., Bezeredi utca 7. (34668 hrsz.) alatti ingatian villamosenergia-ellatasa a 34638/2 

hsz. alatti Kiss Jozsef utcaban levo 20055/10 jelu transzformator allomas meglevo kisfeszultsegu 

elosztojarol megvalosithato. A meglevo KETR KIF eloszto a bovites szuksege miatt cserelendo KVGY 

KEB/1000R elosztora, bovito modul felszerelesevel. Az elbontott KETR eloszto aramkorei ide 

atforgatandoak, illetve az uj kabel innen indithato. A tervezett kabel nyomvonala a 34638/2 valamint 

a 37703/2 hrsz. alatti ingatlant erinti. A Kiss Jozsef utca keresztezese utan delkeleti iranyba haladva 

keresztezi a Bezeredi utcat, majd a Bezeredi utca menten delnyugati iranyban haladva a 34668 hrsz. 

ingatlanon elhelyezett kbzteriiletrol kezelheto fogyasztoi tulajdonu kabelfogadd szekrenybe erkezik. A 

kert igeny az uj szekrenybol meretlen fovezetekkel kiadhatd. A Kiss Jozsef utca, illetve a Bezeredi utca 

keresztezese vagassal lehetseges felpalyas lezaras mellett, amennyiben a helyszini feltaras alkalmaval 

a korabban letesitett vedocso nem all rendelkezesre vagy nem atjarhatd.

A teljes nyomvonalon muanyag figyelmeztetd szalag alkalmazasa sziikseges a kabelt 0,6 m melyen 

vezetve!

„CS-11238 Budapest VIII. ker., Bezeredi utca 7. (34668 hrsz.) szam alatti ingatian villamosenergia-e|JaAi



elmu halozat

1.4.1. A halozat (vezetek) adatai: 

Uzemi feszultseg: 400 V

Nyomvonalhossz: 119 m (eloszto halozat)

Vezetok szama, keresztmetszete, 

anyaga, elrendezese: 4x240 mm2; NAYY-J SM (eloszto halozat)

1.4.2. A nyomvonal leirasa az erintett kozigazgatasi 
Budapest, 34638/2, 20055/10 hrsz.

teriiletek es helyrajzi szamok megjeldlesevel:

,,CS-11238 Budapest VIII. ker., Bezeredi utca 7. (34668 hrsz.) szam alatti ingatlan villamosene(|]aj|^



elmu halozat
1.5. Atnezeti helyszinrajz (terkep) a tervezesi terulet megjeldlesevel
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Rajzjegyzek -1.6. es 1.7. pontoknak megfeieloen
NYRV-CS-28667 Tervezett foldkabel, helyszinrajz 1:500

Tervezdi nyilatkozat

Alulirottak, mint az alabbi nyomvonal-kijelolesi dokumentacid tervezoi kijeientjuk, hogy az

altalunk tervezett

„„CS-11238 Budapest VIII. ker., Bezeredi utca 7. (34668 hrsz.) szam alatti ingatlan

villamosenergia-ellatasa"

cimu es

CS-28667

„CS-11238 Budapest VIII. ker., Bezeredi utca 7. (34668 hrsz.) szam alatti ingatlan villamosenergia-ellatasa Z*4



elmu hdlozat
SE-PLAN-D szamu muszaki tervdokumentacid a munkavedelemre, tuzvedelemre, 

kdrnyezetvedelemre, termeszetvedelemre, muemlekvedelemre es az epitett kornyezet 

vedelmere vonatkozd hatalyos jogszabalyokban meghatarozott koveteimenyek betartasaval 

keszult. A tervezett muszaki megoldasok eleget tesznek a vonatkozd hatalyos 

jogszabalyoknak, szabvanyoknak, tipusterveknek es uzemeltetoi elofrasoknak, azoktol vald 

elteres nem valt szuksegesse.

Budapest, 2021. julius

Digitalisan alairta: 
Simon Zsolt

Z——Datum:

2021.07.20
14:59:11 +02’00'

Simon Zsolt 
Felelos tervezo

Arvay Adam 
Ellenor

„CS-11238 Budapest VIII. ker., Bezeredi utca 7. (34668 hrsz.) szam alatti ingatlan villamosenergia^bta:
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