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Városüzemeltetési Bizottság 

Az SZMSZ szerint véleményezi: 

- 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás  Es a  döntés tartalminak részletes ismertetése 

Az  ELMÚ Hálózati Kft. (cégjegyzékszám:  01 09 874142;  székhely:  1132 Budapest,  Váci út  72-74.) 
az alábbi földkábeles hálózat rekonstrukcióját tervezi elvégezni: 

• 21235 /10  számú ÉSITR állomás  5.  áramkörét  a  (Csokonai  u.12-14.)  cserélni kell  a  műszaki 
élettartam végén lévő  0,4  kV-os, kábelt; 

• 21235 /10  számú EHTR állomás  6.  áramkörét  a  (Népszínház  u.16-18.)  cserélni kell  a  műszaki 
élettartam végén lévő  0,4  kV-os, kábelt. 

Az  elkészített és benyújtott kiviteli tervdokumentáció  (Mn:  EB-35069)  alapján  a  közterületi munkák 
elvégzéséhez az ELMU Hálózati Kft. kéri  a Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormány-
zat  (a  továbbiakban: önkormányzat) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását  (1.  számú melléklet). 

A  tervezett két szakasz kivitelezése: 

1.  Csokonai  u. 12-14.  cserélni szükséges  a  meglévő SzAM[t)KAtVM  3x240/240  inni2  Week a 
21235/10  ÉHTR állomás kábelfejétől  a 34675/2  hrsz.-6 ingatlanon lévő felfüzös käbelszekrényig. 
A  csatlakozó szekrény cseréje szükséges (SZ1 jelű).  Az  Szl jelű szekrényből indítják  a  kábelt, 
vissza  a  Népszínház utca felé.  A  nyomvonalrajzon jelölt helyen egyenes összekötővel  a  meglévő 
SzAMNICAtVM  3x240/240  mm' kábellel lesz összekötve.  A  tervezett hálózat NAYY-J  4x240 
mm'  SM  0,6/1  kV-os földkábel  (Al)  típusú.  A  létesítendő földkábelt  a  nyomvonalrajz szerint veze-
tik.  A  nyomvonal kiépítése aszfaltút ás járda bontásával, majd helyreállitásával jär. 



2.  Népszínház  u.16-18.  cserélni szükséges  a  meglévő SzAM[tjKAtVM  3x240/240  mm2  kábelt  a 
21235/10  ÉHTR állomás kábelfejétől  a 22827/10  EFITR állomás kábelfejéig.  A  nyomvonalon meg-
lévő csatlakozó szekrényeket cserélik felfűzős típusú csatlakozó szekrényekre (SZ2, SZ3, SZ4, SZ5 
jelű).  A  tervezett hálózat NAYY-J  4x240  mm2  SM  0,6/1  kV-os földkábel  (Al)  típusú.  A  létesítendő 
földkábelt  a  nyomvonalrajz szerint vezetjük.  A Kiss  József és Szilágyi utcák aszfalt úttestét vágá-
sos technológiával keresztezik. Fúrásra  a  közműhelyzetek miatt nincs lehetőség. 

A 168/2021.  számú határozatban az Önkormányzat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását 
adta  a Budapest  VIII. kerület, Népszínház utca -  Kiss  József utca csomópontban gyalogos átke-
lőhely létesítéséhez.  A  tárgyi hozzájárulásban szereplő kábel rekonstrukció érinti  a 168/2021. 
számú határozatban szereplő csomópontot  is,  így  a  kábelrekonstrukcióhoz  a  gyalogos átkelő-
helynél készülő burkolat felbontására lenne szükség.  A  két munka  a  Népszínház utca és  Kiss 
József utca kereszteződésénél átfedi egymást, így az Önkormányzat egyeztetést kezdeményezett, 
amelynek eredményeképpen az  a  megállapodás született, hogy az előbbiekben vázolt helyzet 
elkerülése érdekében az Elmű Hálózati Kft.  a  csomópont rekonstrukcióját végző  Budapest  Köz-
út Zrt.-vel együttműködve  a  gyalogos átkelőhely építési munkálatai alatt  a 168/2021.  számú ha-
tározat által érintett területen  a  burkolat alatt védőcsöveket helyez  el, a  csomópont kialakítási 
munkálatainak megkezdése előtt.  A  védőcsövek lehelyezése után  a  tárgyi kérelemben szereplő 
kábel rekonstrukciós munkákat  a  gyalogos átkelőhely építése által érintett területen  a  burkolat 
újbóli felbontása nélkül végezhető  el. 

A  Népszínház utca keresztezését fúrással  es  vágással kell elvégezni.  A  járdából járdába való fúrási 
technológia  a  közművek helyzete miatt nem megoldható.  Az  aszfalt parkolót  es  úttestet vágással ke-
resztezik.  A  villamos pályát sajtolással keresztezik  a  keresztszelvény szerinti módon. 

A  kábelvédelem biztosítása érdekében az útátvágásoknál, közművek keresztezésénél KPE160-as vé-
dőcsövet alkalmaznak, melyek végeit  a  nedvesség bejutását elkerülendő, vízmentesen tömítik. 
A  kivitelezés során  a  közművek közelsége miatt csak kézi földmunka végezhető!  A  nyílt árkos kivite-
lezés aszfalt burkolatú járda és úttest bontásával jár. 

A  kivitelezéssel érintett Népszínház utca (hrsz:  34775/2), Kiss  József utca (hrsz:  34680/2),  és  a  Szil-
ágyi utca (hrsz:  34690)  az Önkormányzat tulajdonában áll, így  a  foldkábel rekonstrukció közterületi 
munkáihoz szükséges  a  tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása. 

II. A  beterjesztés indoka 

Budapest  VIII. kerület, Népszínház utcai,  21235/10  sz. állomás  5. es 6.  áramkörének  a 0,4  kV-os kábel 
rekonstrukciójához szükséges  a  döntés meghozatala. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  közterületi kivitelezések megindításához szükséges  a  tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása. 

A  döntés pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 

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 
közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott tulajdonosi döntést igénylő ügyekben. 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  27/2021.(I.29.)  Kormányrendelet  1. §-a  értelmében  a  Kormány 
az élet-  es  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 és  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. 

2 



A  közút nem közlekedési célú igénybevételét és a közút melletti ingatlan használatát a közúti 
közlekedésről szóló  1988.  évi I.  törvény (a továbbiakban 1Ckt.) szabályozza.  A  Kkt.  2013.  január 1-től 
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. Kérelem 
2. Átnézeti helyszínrajz 
3. Átnézeti helyszínrajz  2 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületinek 
..../2021. (V.06.)  számú határozata 

tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról, a  Budapest  VIII. kerület, Népszínház 
utcai,  21235/10  sz. állomás  5.  is  6.  áramkörének a  0,4  kV-os kábel rekonstrukciójához 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja az ELMO' Hálóza-
ti Kft. (cégjegyzékszám:  01-09-874142;  székhely:  1132 Budapest,  Váci út  72-74.)  által benyújtott 
dokumentáció (Msz: EB-35069)  szerinti 0,4kV-os földkábeles hálózat rekonstrukció elvégzéséhez, 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 hozzájárulás a  Budapest  VIII. kerület, Népszínház utca (hrsz:  34775/2),  Kiss József utca 
(hrsz:  34680/2),  és a Szilágyi utca (hrsz:  34690)  érintett út- és járdaszakaszára terjed ki; 

c. a közútkezelői hozzájárulás a Népszínház utca (hrsz:  34775/2),  és a Kiss József utca (hrsz: 
34680/2)  járdaszakaszára terjed ki, az úttest  Budapest  Főváros kezelésében van; 

d. 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; 

e. A 168/2021.  számú határozatban az Önkormányzat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását 
adta a  Budapest  VIII. kerület, Népszínház utca - Kiss József utca csomópontban gyalogos át-
kelőhely létesítéséhez.  A  tárgyi hozzájárulásban szereplő kábel rekonstrukció érinti a 
168/2021.  számú határozatban szereplő csomópontot is, így a kábelrekonstrukcióhoz a gyalo-
gos átkelő-helynél készülő burkolat felbontására lenne szükség.  A  két munka a Népszínház ut-
ca és Kiss József utca kereszteződésénél átfedi egymást, ennek elkerülése érdekében, az Elmű 
Hálózati  KR.  a csomópont rekonstrukcióját végző  Budapest  Közút Zrt.-vel együttműködve a 
gyalogos átkelőhely építési munkálatai alatt a  168/2021.  számú határozat által érintett terüle-
ten a burkolat alatt védőcsöveket helyezzen el, a csomópont kialakítási munkálatainak meg-
kezdése előtt.  A  védőcsövek lehelyezése után a tárgyi kérelemben szereplő kábel rekonstruk-
ciós munkákat a gyalogos átkelőhely építése által érintett területen a burkolat újbóli felbontása 
nélkül végezhető el; 

f. a bontási helyek megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező 
közösen  5  év garanciát vállal: 
• a bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerke-

zeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 
— 3 cm  vtg.  MA-4  érdesített öntött aszfalt kopóréteg (a járda teljes szélességében) 
— 15 cm  vtg. CS/1 0-32/F stabilizált útalap 
— 15 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem helyet-

tesíthető) 
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Pikó  Andras 
polgármester 

• az útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 
20-20 cm  átlapolással: 
— 4 cm  vtg. ACI1 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (a fúrógödrök lokális hely-

reállítása szerint) 
- 7 cm  vtg. AC11 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 helyet-

tesíthető); 

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan 
betartásával, a döntés napjától számított  1  évig érvényes, azzal, hogy a munkálatok  Budapest  VIII. 
kerület, Népszínház utca - Kiss József utca csomópontra eső részét - a Józsefvárosi Önkormányzat, a 
Budapest  Közút Zrt., és az Elmű Hálózati Kft. egyeztetését követő szóbeli megállapodása alapján - az 
Elmű Hálózati Kit kivitelezője részére, a Józsefvárosi Önkormányzat által korábban, a 2021.04.20-tól 
2021.05.30.  terjedő időszakra engedélyezett munkálatainak ideje alatt - megegyezésük szerinti idő-
pontban - köteles elvégezni. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2021.  május  15. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Kerületgazdálkodási Iroda 

Budapest, 2021.  május „...„ 
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elmü hálózat 
Budapest  VIII. Kerület Önkormányzata 
1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

ELM()  Hálózati Kft. 
Üzemviteli osztály 
Tervező üzem 
Levélcím:  1399 Budapest Pt 673. 

Ügyintéző:  Kollar  Dávid 
Tel.:  238-3498 
Fax: 06 1/238-3176 
E-mail:  david.kollar.02@elmu.hu 
Ikt. szám: 468/2021/KD/EB-35069 

Tárgy:  Budapest  VIII. Népszinház utcai,  21235/10  sz. állomás  5.  és  6.  áramkörének a  0,4  kV-os kábel 
rekonstrukciója 

Tisztelt Címzett! 

Társaságunk elkészítette a tárgyi kiviteli terveket (Munkaszám: EB-35069).  Kérjük, hogy a mellékelt 

tervdokumentációk alapján a  34775/2, 34680/2, 34690  érintett szakaszára (Népszínház utca, Kiss József 

utca, Szilágyi utca hrsz.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást adni szíveskedjenek. 

Közreműködésüket megköszönve, üdvözlettel: 

,  Denham 
Kollar= Kr-

 

Dávid 12):" 
152021 +0100 

Kollár Dávid 
Tervező 

Budapest, 2021.02.18 

Melléklet: 

- Tervdokumentáció 

ELMO Hálózati Kft. 
1132 Budapest,  Váci  tit 72-74. 
Bejegyezte: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Cégjegyzékszám:  01-09-874142 
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Megjegyzés 
- Az érintett közműszolgáltatóktól a kivitelezés idejére szakfelügyeletet kell kérni, kivitelezés során a 

közműnyilatkozatban foglaltak betartása kötelező! 
-  A  kivitelezés csak érvényes engedélyek birtokában kezdhető meg. 
- Ez a terv az ELMO Hálózati Kft. szellemi tulajdona, amelynek védelmét jogszabály biztosítja. 

Bontandó földkábel tipusa: SzAMPIKAtVM  3x240/240 
Nyomvonalhossz:  330,2  m 

Vetület EOV Alapszint: Balti 

 

Munka cime:  
Budapest  VIII. Népszínház utcai,  21235/10  sz. állomás  5. es 6.  äramk 
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Munka címe: 
Budapest  VIII. Népszínház utcai,  21235/10  sz. állomás  5.  és  6.  aramki 

I • 

 

— 

 

Vetület: EOV Alapszint: Balti 

Megjegyzés 
-  A  Népszínház utca úttestetét fúrással és vágással  is  keresztezzük.  a  keresztezés rajz szerinti 

mélységekben. 
-  A Kiss  József és Szilágyi utca aszfalt úttesétét vágással keresztezzük 
-  A  kábeleket  0,6  m mélyen, homokágyban jelzőszalaggal kell fektetni,  a  meglévő kábelektől 

térköztartóval elválasztva 
-  Az  úttest alatt  a  kábeleket  1  m mélyen, homokágyban jelzőszalaggal kell fektetni. 
- Meglévő közművek mellett kábelárok ásás kézi erővel történhetkábelárok ásó gép alkalmazása 

tilos! 
- Kábelfektetésnél az  MSZ  13207  előírásait  be  kell tartani. 

Építendő földkábel típusa: NAYY-J  4240  mm2  SM  0,i 
Nyomvonalhossz:  318,2  m Kábelhossz:  400  m 
Vedőcsőhossz:  94  m Átmerő: KPE  0160  (nyiltär 
Védőcsőhossz:  5,1  m Átmerő: Acél  0200  (fúrás) 
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