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A  döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: 

Városüzemeltetési Bizottság 

Az SZAISZ szerint véleményezi: 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás is a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  kérelmező kéri tárgyi munkára lejárt határidejű tulajdonosi  16/931-2/2019  és közútkezelési  08-
228/5/2019  iktatószámú hozzájárulások megújítását. 

Az elektromos hálózat avultsága miatt az  ELM')  Hálózati Kft. (cégjegyzékszám:  01 09 874142; 
székhely:  1132 Budapest,  Váci  fit 72-74.)  a Szentkirályi utca felújítása előtt a földkábeles hálózat 
rekonstrukcióját tervezi elvégezni. Az elkészített is benyújtott kiviteli tervdokumentáció a  Budapest 

TR  22635  - TR  23749,  illetve  Budapest VIE,  E.RZS - TR  20323  közötti földkábeles hálózat 
rekonstrukció kiviteli terveit tartalmazza, a közterületi munkák elvégzéséhez kérik a  Budapest  Főváros 

kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonosi is közútkezelői 
hozzájárulását  (1.  számú melléklet). 

A  fösori trafóállomások közötti  10  kV-os közöpfeszültségü (köü kábelek mellen az I kV-os 
kisfeszültségű (kif) kábeleket is cserélnek, érintve ezzel további transzformátor állomásokat is.  A 
tervek szerint a középfeszültségü hálózat rekonstrukció nyomvonalhossza  1306  m, a kisfeszültségű 
hálózaté  448  m. 

Az EB-37444  szakasz kivételével, melyet üzemzavari bejelentéssel  2021  márciusában a Horánszky 
utca-Krúdy utca-Mikszáth  Kalman ter  érintettsége elkészült  (4.  sz. melléklet). 
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Budapest  VIII., TR  22635  — TR  23749  közötti hálózat  

A  fősori kábel szakasz a Reviczky utca  4.  szám alatt elhelyezkedő  22635/10  jelű transzformátor 
állomástól a Szentkirályi utca  42.  szám alatt található,  23749/10  jelű transzformátor állomásig tart. 
Onnan (kit) kábel indul a Baross utca irányába, illetve a Szentkirályi utca — Mikszáth Kálmán tér — 
Krúdy utca nyomvonalon a Horánszky utca  24.  szám alatt található  22583/10  jelű trafóállomásig.  A 
Reviczky utcában a házak bekötő szekrényeit is cserélik.  A  nyomvonal járdákban halad,  de  keresztezi 
a Reviczky utcát  (2  helyen), a Szentkirályi utcát  (5  helyen), valamint a Horánszky utcát. 

A  nyíltárkos kábelfektetéssel érintett útpályák  es  járdák kockaktiiterkö burkolatúak. Tekintettel a 
terület sűrű közműhálózatára csak kézi földmunkäval tervezik a kábelfektetést, az érintett közművek 
szakfelügyelete mellett. Az út és közműkeresztezésnél védőcsövet építenek be  (2,  számú melléklet). 

Budapest  VIH., ERZS — TR  20323  közötti hálózat 

A  fősori kábelszakasz Erzsébetvárosból, a Rákóczi út — Szentkirályi utca — Bródy Sándor utca 

nyomvonalon halad. Ehhez kapcsolódóan a  Trefoil  utcai  22437/10  trafó előtti kötéstő l a Szentkirályi 

utcai  23143/10  trafóállomásig cserélik a (köt) kábelt. 

A  nyomvonal járdákban halad,  de  keresztezi a Szentkirályi utcát  (2  helyen), valamint a  Brody  Sándor 

utcát  A Brody  Sándor utcában még a  20323/10  jelű trafóállomás elérése előtt csatlakoztatják az Új 

kábelt a maradó kábelhez. 

A  nyíltárkos kábelfektetéssel érintett útpályák és járdák aszfalt burkolatúak. Tekintettel a terület sűrű 

közműhálózatára csak kézi földmunkával tervezik a kábelfektetést, az érintett közművek 

szakfelügyelete mellett. Az út és közmű keresztezésnél védőcsövet építenek be  (3  számú melléklet). 

Az alábbi érintett utcák az Önkormányzat tulajdonában állnak, így a földkábelek rekonstrukciós 

munkáihoz szükséges az Önkormányzat hozzájárulása: 

Közterület Helyrajzi szám Közterület Helyrajzi szám 

Reviczky utca 36733 
Szentkirályi utca 

36522 

Mikszáth  Kalman ter 36732 36731 

Krúdy utca 36711 Trefort utca 36538 

Horánszky utca 36628 Bródy Sándor utca 36559/11 

II. A  beterjesztés indoka 

Budapest  VIII. kerület, elektromos földkábel hálózat rekonstrukciójához szükséges a döntés 
meghozatala. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  közterületi kivitelezések meginditásához szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása. 

A  döntés pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (X1.06.) 
önkormányzati rendelet  7.  melléklet  5.1.1.  alpontja értelmében a Városüzemeltetési Bizottság dönt a 
közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott tulajdonosi döntést igénylő ügyekben. 
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A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és  a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  27/2021. 
(1.29.)  számú kormányrendelet  1.  § értelmében  a  Kormány az élet-  es  vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavirus világjárvány  (a  továbbiakban: koronavirus 
világjárvány) következményeinek elhárítása,  a  magyar állampolgárok egészségének  is  életének 
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

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

A  közút  nein  közlekedési célú igénybevételét és  a  közút melletti ingatlan használatát  a  közúti 
közlekedésről szóló  1988.  évi  I.  törvény  (a  továbbiakban Kkt.) szabályozza.  A  Kkt.  2013.  január 1-ről 
hatályos  46. §-a  alapján  a  közutak kezelője  a  helyi közutak tekintetében  a  helyi önkormányzat 
Képviselő-testülete. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását. 

Mellékletek:  
1.sz. Kérelem 
2.sz. Nyomvonalrajz-1 (2  oldal) 
3.sz. Nyomvonalrajz-2 (2  oldal) 
4. sz. Organizációs jegyzőkönyv 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének  ..../2021.  (IV.13.) 
határozata 

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására,  Budapest  VIII. kerületben Szentkirályi 
utca—Mikszáth  Kalman  tér —  Kt-tidy  utca  10  kV-os elektromos Foldkibel hálózat 

rekonstrukcióhoz 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testülete ügy dönt, hogy 
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja — az ELMÜ Hálózati  Mt.  (cégjegyzékszám:  01 09 
874142;  székhely:  1132 Budapest,  Váci út  72-74.)  által tervezett,  Budapest  VIII., TR  22635  — TR 
23749  közötti (Rsz: NYR-EB-37443), illetve  Budapest Viii.,  ERZS — TR  20323  közötti (Rsz: NYR-
EB-37447) fcildkábeles hálózat rekonstrukció elvégzéséhez, az alábbi feltételekkel  es  kikötésekkel: 

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

b. a hozzájárulás az alábbi közutak érintett út-  es  járdaszakaszára terjed ki: 

Közterület Helyrajzi nóm Közterület Helyrajzi szám 

Reviczky utca 36733 
Szentkirályi utca 

36522 

Mikszáth KÄlmän tör 36732 36731 

Knidy tca 36711 Trefort utca 36538 

Holes*  utca 36628 eddy  8/odor utca 36559/11 
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c. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői  es  munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a 
vonatkozó rendelet  (19/1994. (V.31.)  KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály 
Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell 
tartani; 

d. a munkálatokat a TÉR_KÖZ pályázat keretében tervezett útfelújításokat megelőzően kell 
elvégezni; 

e. kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a 
beruházó  es  kivitelező közösen  5  év garanciát vállal, 

• a bontással érintett térkő burkolatú járdákat az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, 
szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 
- eredeti térkő burkolat 
- 4 cm  vtg.  NZ 2/5  bazaltágyazat 
- 15 cm  vtg.  C8/10-32/F  stabilizált útalap 
- 15 cm  vtg. homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 

helyettesíthető), 

• a bontással/átvágással érintett térkő burkolatú útpályát az alábbi rétegrenddel kell 
helyreállítani szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 
- eredeti térkő burkolat 

4 cm  vtg. ágyazó zúzalék 
20 cm  vtg.  C8/10-32-F1  betonalap 

- 20 cm  vtg. homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 
helyettesíthető), 

• a bontással/átvágással érintett aszfalt burkolatú útpályát az alábbi rétegrenddel kell 
helyreállítani szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 

4 cm  vtg.  AC  II jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (legalább a járda 
szélességének megfelelő hosszúságban) 
7 cm  vtg.  AC  I  1  jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg 

20 cm  vtg.  C8/10-32/F  stabilizált útalap 
20 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 

helyettesíthető), 

• a bontással érintett aszfalt burkolatú járdákat 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 (járrnitterhelés  20 cm) 
15 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 

helyettesíthető). 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  2021.  április  15. 
A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási  Ü ly Kerületgazdálkodási 

Iroda 

Budapest, 2021.  március  30. 
Pikó  Andras 
polgárméster 
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ORGANIZÁCIÓS JEGYZŐ KÖNYV 

Helyszín is Idő: Vill. Mikszáth Kalmän tár,  2021.02.12 
Tarim 10  kV-os kábel rekonstrukció, VIII. Mikszáth Kálmán  et,  Krüdy Gyula  u.  és Horanszky  u. 
érintettségével. 

Résztvevők:  

Magyari Márta —Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Angi István —Józsefvárosl Gazdálkodási Központ Zrt. 
Bene  Norbert  —  SPIE  Kft. 
Marton  Balázs — ELMO Hálózati Kft. 

A  tárgyi munkával kapcsolatban az alábbiakban állapodtak meg a résztvevők: 

1.  Normális körülmények között, a megnevezett közterület jelentős részét elfoglalják a vendéglátóhelyek 
kerthelyiséget Ezért a kábel rekonstrukciója Illetve a: azzal járó földmunkák elvégzése nem lehetséges 
2, Az érintett kábel 1967-ben lett üzembe helyezve. Az üzembiztonság érdekében kiemelten fontos a minél 
előbbi cseréje. 
3, A  jelenlegi pandémiás helyzetben és az érvényben lévő intézkedések mellett az érintett szakaszon 
cserélhető a kábel. 
4, A  rendelkezésre álló, lejárt engedélyekkel rendelkező kiviteli terv  dye  engedélyeztetése és a szükséges 
hatósági is önkormányzati engedély beszerzésének átfutási Ideje miatt bizonytalanná válhat a munka 
elvégzése. 
5,A  fenti okokból a helyszínen az önkormányzat és a szolgáltató képviselői megegyeztek, hogy a 
rekonstrukciós  Ube]  egyszakaszon (Horánszky  u.—  Knidy Gyula  U.  — Mikszáth  Kalman  tér), a rendelkezésre 
álló terv alapján,  de  érvényes engedélyek nélkül történik. Az adminisztráció miatt az elektronikus 
üzemzavari bejelentőn keresztüf történik az érintett hatóságok értesítése.  A  munkálatok a tervek szennt 
Március elején kezdődnek meg.  A  közterületi burkolat bontása és helyreillitása több ütemben történik. 
A  munkalatok elhalasztásra kerülnek amennyiben a pandémlás Intézkedések változnak, valamint,  ha  az 
időjárási körülmények nem teszik lehetővé a közterőleti burkolat megfelelő, biztonságos bontását  es 
helyreállítását 
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