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Tárgy: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a  Budapest  VIII. kerület, 
Tömő  u. 8.  szám alatti ingatlan villamos energia ellátásának kiépítéséhez 
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ICÉSZh ti  It:  MAGYAR! MARTA S.  K. 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL 

JOGI KONTROLL: , /  /127  

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

CZUICKERNE DR.  PINTÉR ERZSÉBET 
JEGYZŐ 

A  döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: 

Várostimmeltetési Bizottság 

Az SZ/VISZ szerint véleményezi: 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalminak részletes ismertetése 

A Budapest  VIII. kerület, Tömő utca  8.  szám alatti ingatlanra fogyasztói villamos energia igény nyúj-
tottak be, amit az  ELM()  Hálózati  KR.  (cégjegyzékszám:  01-09-874142;  székhely:  1132 Budapest, 
Váci  tit 72-74.,  a továbbiakban:  ELM())  a  Budapest  VIII. kerület, Tömő utca  8.  meglévő kisfeszültsé-
gil földkábeles hálózatról tudja biztosítani. 

Az ELMÜ elkészítette a  Budapest  VIII. kerület, Tömő utca  8.  szám alatti ingatlan villamos energia 
ellátását biztosító foldkábeles csatlakozóvezeték létesítésének kiviteli tervét (Msz:  210506),  mely alap-
ján a közterületi munkák elvégzéséhez kérik a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkor-
mányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi  es  közútkezelői hozzájárulását  (1.  számú mel-
léklet). 

A  Tömő utca  8.  számú ingatlan villamosenergia-ellátását a Tömő utcában elhaladó kisfeszültségű 
földkábeles hálózatról építik ki.  A  tervezett csatlakozó földkábelt nyílt árkos kivitelezéssel építik ki, 
kisfeszültségű földkábelt T-árarnkötéssel leágaztatva vezetik a létesítési rajzon jelölt nyomvonalon az 
ingatlanon belül elhelyezett mérőszekrényig.  A  eldkábel kiépités a térkő burkolatú járda megbontásá-
val jár  (2.  számú. melléklet). 

A  munkálatokkal érintett Tömő utca (hrsz:  36162/2)  az Önkormányzat tulajdonában Ml, Igy a létesi-
téshez szükséges a tulajdonos hozzájárulása. 
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II.  A  beterjesztés indoka 

A  Tömő  u. 8.  szám alatti ingatlan villamos energia ellátásának kiépítéséhez szükséges a döntés eg-
hozatala. 

HI. 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 közlekedésrő l 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-  es  hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés 
meghozatalára a polgármester jogosult. 

A  közút nem közlekedési célú igénybevételét és a közút melletti ingatlan használatát a közúti 
közlekedésről szóló  1988.  évi I. törvény (a továbbiakban Kkt.) szabályozza.  A Kid. 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. Nyomvonal rajz 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
..../2021. (V.20.)  számú határozata 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja az ELMÜ Hálóza-
ti Kft. (cégjegyzékszám:  01 09 874142;  székhely:  1132 Budapest,  Váci út  72-74.)  által tervezett (Msz: 
210506),  a  Budapest  VIII. kerület, Tömő utca  8.  szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátását biztosí-
tó földkábel kiépítésének 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 hozzájárulás a  Budapest  VIII. kerület, Tömő utca (hrsz:  36162/2)  érintett járdaszakaszára 
terjed  Id; 

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

d. kötelezi a kivitelezőt 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, szerkeze-

ti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 
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- meglévő térkő 
- 3 cm  vtg.  NZ 2/5  zúzalék ágyazat 
- 15 cm  vtg.  C8/1 0-32/F  stabilizált útalap 
- 15 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem he-

lyettesíthető) 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  2021.  május  31. 

A  döntés végrehajtásit végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Kerületgazdálkodási Iroda 

Budapest, 2021.  május  6. 
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Azonosító:EPAPIR-20210408-7122 

Küldő 

Viselt név: 

Születési név: 

Anyja neve 

Születési hely. 

Születési idő 

Nem természetes személy neve: Elmü 
Hálózati Kft. 

Nem természetes személy adószáma: 
13804983 

Datum: 2021.04.08 

Hivatkozási szám: 

Azonosító: EPAPIR-20210408-7122 

Témacsoport azonosító: 
ON KORM_IGAZGATAS 

Témacsoport neve: Önkormányzati 
igazgatás 

Ügytipus azonosító: 
ONK_VAGYONKEZELES 

Ügytípus neve: Az önkormányzat 
tulajdonával kapcsolatos tulajdonosi, 
vagyonkezelési ügyek 

Címzett 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

Budapest 

Baross utca  63-67 

Tárgy:  Budapest  VIII. ker., Tömő utca  8. (36301  hrsz.) ingatlan villamosenergia-

ellátása 

Tisztelt Címzett! 

Társaságunk elkészítette a tárgyi kiviteli terveket (Munkaszám:  210506).  Kérjük, 

hogy a mellékelt 

tervdokumentációk alapján a Tömő utca érintett szakaszára  (36162/2  hrsz.) 

tulajdonosi és közútkezelői 

riOEL) 



hozzájárulást adni szíveskedjenek. 

Mellékletek száma:  3 
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210506  ONK_TUL  732.9  kB 
es_KOZ  level AU 

TO 1731U73. pia 

ml_210506.pdf 1.6 MB 

nyrv_21006.pdf 245.4 kB 
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Jelmagyarázat 
te—hlyeam—ha--.. : Tervezett földkábeles csatlakozó 

  : Tervezett védőcső 

: Meglévő  11  kV-os földkábel 

: Meglévő  1  kV-os földkábel 

: Közvil.ágitási földkábel 

: Meglévő fölcikábeles csatlakozó 

: Vízvezeték 

: Szennyvíz, csatorna 

: Gázvezeték 

: Telekom távközlési alepitrnény 

: Vodafone távközlési földkábel 

: FöldrészJet határ 

 : Burkolatszél 

-xl : Út felett átfeszitett lámpatest 

. Szekrény 

: Földelés 

: Tervezett kábel elágazó 

Eplteredö földkábel Upusa: NAVY-J 4425  mmtRE  0,6/1 10/-os  földkábel 
Nyomvonalhossz:  Sm Kábelhossz  10  m 
Verecsohossz:  4  m Atnértl: KPE  0110 

Megjegyzés 
-  A  kábelt  0,8  m mélyen, védécsőben, jelzőszalaggal ken fektetnt, a meglevő kábelektől terkOztartóval 

elválasztva. 
- Meglevő közművek mellett kábelárok ásás kézi erővel törtembebkébelärok ésőt gép alkalmazása  tits! 
- Kábelfektetésnél az  MSZ  13207  előírásalt be kell tartani. 
- Az érIntésvédelem  media  kisfeszOltségen málázás, köztpleSZOltségen ver10101delés. 
- Az Mintett közelszolgáltatekt01 a klyltelezés  'dekko  szaklelúgyeletet ka4 kémi, kivitelezés  saran  a 

közményilabkozalban foglattak betartása kételead 
-  A  kivitelezés csak érvényes engedélyek birtokában kezdhető meg. 
-  A  meglévő földkábeles csatlakozövezetékek nyomvonala tájékoztató tellegO, pontosan  rem  ismen1 

- Ez a  ten/  az ELMO livildzad  Kt  szellemi tulajdona, amelynek védelmet jogszabály biztoottla 

Vetület  ED" Alapszint Belli 

Munka  dam: Budapest v111. sec. Tame eke 5.1363011102.) vtliamosenellie-etlatása 

Rajz megnevezése: 
NAMvonakeg 

— 

Munkasziun: 
210506 

Diem: 
2020. erik, 

Rajzszám: 
NYRV 210505 Sp. VIII. 

Lágyék: 
I;50- 1:20° 

üt , aszfalt 

vlaw 

Tervező.-

 

Herceg  Lase Megbize.: 

• elmű hálózat 
S.53 

  

1132 Budapest Wei  üt  72-74. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

