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A  döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: 

Városüzemeltetési Bizottság 

Az SZMSZ szerint véleményezi: 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényillás és a döntés tartalminak részletes ismertetése 

A  Kábel  Team KR.  (cégjegyzékszám:  01 09 365974;  székhely:  1148 Budapest,  Lengyel  u. 15.)  — az 
ELMO Hálózati  KR.  (cégjegyzékszám:  01 09 874142;  székhely:  1044 Budapest,  Megyeri út  118.) 
megbízása alapján — elkészítette a  Budapest  VIII. kerület, Bacsó Béla utca  3.  SZCIM alatti ingatlan 
villamos energia ellátását biztosító  1  kV-os földkábel létesítésének tervét  (Mn:  20T-167),  mely 
alapján kérik a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat) tulajdonosi hozzájárulását  (1.  számú melléklet). 

A  Bacsó  Bela  utca  3.  szám előtti járdában meglévő  1  kV-os hálózati földkábelt felhasítják, majd az így 
kialakuló két kábelvéget — egyenes összekötő alkalmazásával — beforgatják a tervezett, közterületen 
elhelyezett közcélú elosztószekrénybe. Az új elosztószekrény az ingatlan (hrsz:  34843)  jobboldali 
telekhatárától  4,5  m-re kerül elhelyezésre, a kukatároló előtt  (2.  számú melléklet). 

A  kábelfektetéssel érintett terület aszfalt burkolatú járda. 

A  Bacsó  Bela  utca (hrsz:  34842/2)  az Önkormányzat tulajdonában áll, igy a közterületi munkák 
elvégzéséhez szükséges az Önkormányzat hozzájárulása. 

II. A  beterjesztés indoka 

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Képviselő-testület hatásköre. 
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III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  közterületi kivitelezések megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása. 

A  tulajdonosi döntésnek Önkormányzatunkat érintő pénzügyi hatása nincs. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  közút nem közlekedési célú igénybevételét is a közút melletti ingatlan használatát a közúti 
közlekedésről szóló  1988.  évi L törvény (a továbbiakban Kkt.) szabályozza.  A  ICIct.  2013.  január  1-tő! 
hatályos  46.  §-a alapján a közutak kezelője a helyi közutak tekintetében a helyi önkormányzat 
Képviselő-testülete. 

A  Képviselő-testület  es  Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014.  (XI.06.) 
önkormányzati rendelet  7.  melléklet  5.1.1.  alpontja értelmében a Városüzemeltetési Bizottság dönt a 
tulajdonosi döntést igénylő önkormányzati hatósági ügyekben első fokon. 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  478/2020. (XI. 3.)  Kormányrendelet  1.  §-a értelmében a 
Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 
koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a 
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemről  es  a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011'  évi 
CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés 
meghozatalára a polgármester jogosult. 

Fenti rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva a polgármester dönt tárgyi ügyben, amelyet külön íven hoz meg. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását. 

Mellékletek:  
1. Kérelem 
2. Helyszínrajz 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  ....12021.  (I. 
....) számit határozata 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
tulajdonosi hozzájárulását adja a Kábel  Team  Kft. (cégjegyzékszám:  01 09 365974;  székhely:  1148 
Budapest,  Lengyel  u. 15.)  által — az ELMO Hálózati Kft. (cégjegyzékszám:  01 09 874142;  székhely: 
1044 Budapest,  Megyeri út  118.)  megbízása alapján — tervezett (Msz:  20T-167), Budapest  VIII. 
kerület, Bacsó  Bela  utca  3.  szám alatti ingatlan villamos energia ellátását biztosító  1  kV-os földkábel 
létesítésének közterületi munkáihoz, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel: 

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

b. a tulajdonosi hozzájárulás az Önkormányzat tulajdonában álló Bacsó Béla utca (hrsz:  34842/2) 
munkálatokkal érintett területére terjed ki, 

c. az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó 
rendelet  (19/1994. (V.31.)  KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg 
kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, 

d. kötelezi a kivitelezőt az érintett terület megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre 
a beruházó/kivitelező közösen  5  év garanciát vállal: 
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• a bontással érintett járda burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti 
rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 
- 3 cm  vtg.  MA-4  érdesített öntött aszfalt kopóréteg (a járda teljes szélességében) 
- 15 cm  vtg.  C8/10-32/F  stabilizált útalap (járműterhelés  20 cm) 
- 15 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 

helyettesíthető) 

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított  1  évig érvényes. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2021.  január  31. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: 

Budapest, 2021.  január  08. 
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KÁBEL TEAM KFT. 
1148 Budapest  Lengyel  u. 15. 
Weblap: www.kabelteam.hu 
E-mail:  Info@kabeneam.hu 
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TN: 06/1 470-80..40 Fax 06/1 47040-45 

Iktatószám:  20T-167 ügyintéző: Koi Zsolt; tel. 
e-mail.:  koizsolt@kabelteam.hu 

Cfmzett: VBI. kerületi Józsefváros Önkormányzat 
1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

 tulajdonosi nyilatkozat iránti kérelem 

Tisztelt Címzett! 

Mellékelten megkérjük T. Címzettől a 

Budapest  VIII., Bacsó Béla utca  3. 34843  hrsz., TIANAHAI Kft. villamosenergia-ellátás 
(CS-19672) 

cirnü kiviteli tervben szereplő létesítményekre a tulajdonosi hozzájárulásukat. 

Kérjük, hogy a tulajdonosi nyilatkozatukban hivatkozni szíveskedjenek a  Budapest  VIII. kerületi önkor-
mányzat tulajdonában lévő  34842/2  hrsz.-ti ingatlanra. 

Melléklet: I pld. tervdokumentáció 

Budapest, 2020.  október  29. 

Szíves együttműködésüket megköszönve tisztelettel: 

Koi Zsolt 
tervező 

koi.zsolt(2D.kabelteam.hu 
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— "OE — : Callakeziomustik 
- I kV - • 1 kV-cm  16101eibel 
- 10kV - • 10  kV-m,  «MUM'« 
-  KV  - • Klknalágitiel ISOM 

•ea— • Szonnyviz ~Milk 
su--- • Meant* 
0,11--- • GlawnMgc 
14--- • Telekom UMW 

— : Vodeform  hálózat 
— : Tnélican SUM 

.. • — • Telokbutir 

MEGJEGYZÉS: 
A  Bacsó  B. U.  meglévő I kV-os 240mm2  kábelt felkell hasítani és fel kell hurkolni  r6  egy 00N/3L,SL-IRP  tip.  elosztószekrényt 
telekhatárra. Az elosztó szekrényt a kukatároló előtti beugró részen kell elhelyezni! 
A  meglévő csatlakozó vezetéket megkell szüntetni! 

- Érintésvédelem módja:  0,4  kV-on  TN  nullázás 

-  A  käbelekre a közmäkeresztezésnel (pl. gézvezeték, vlzvezeték) védőcsövet kell húzni 

- Az érintett kövnüszolgállatóktól a kivitelezés idejére szakfelügyeletet kell kérni! 

-  A  tervrajzon lévő közművek az üzemelletök adatszolgáltatása alapján lettek felrajzolve, melyek nyomvonala tájékoztatás jellegű! 

-  A  rajzon szereplő jelkulcsok mérete nem felel meg a jelölt tárgy  vat?*  méreteinek! 

- KözmO keresztezéseknél KPE160-as védőcső alkalmazása szükséges a kábel védelmének megóvása érdekében. 

Megbízó' ELMO Hetlózati Kft, 
1132 Budapest,  Váci út  72-74. 

Terv fajtájat 

Kiviteli terv 

Munka hflYes Budapest  VIII.  Sacs() B. u. 3.  vIll,  en. ell. 
(1kV-os kábel fektetés)  

Uptélto 
1:500 

Tervszán 
164/20 

' Rajz megnevezése' 
lkV-os földkiabel tétesítése 

Létesítési ra jz 
, 

Dóturs 

2020.10 

Nyortv.hosszt 
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KÁBEL TEAM KFT. 
1148 Budapest  Lengyel  la. 15. 

Tel.:06-1470-8040 

Feetős tervez& Polecsák András 
(02-0085 EN-VI, ) 

Tervező' Koi Zsolt • 

Munkaszán' 
20T-167 

Rojzszan. 
167/20-01 
/1 
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