
Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Onkormanyzat 
Alpolgarmestere 

Eloterjesztes 
a Kepviselo-testiilet reszere 

],f2J . szamu eloterjesztes 

a Budapest X., Hathaz utcaban kozvilagitasi hal6zat letesiteserol es a kozvilagitasi 
hal6zat tulajdonjoganak atruhazasar6l 

I. Tartalmi osszefoglal6 

A Budapest X., Hathaz utca 1-11. szam alatti ingatlanok kozvilagitasa evtizedek 6ta nem 
megoldott, az itt lak6k folyamatosan kerik Onkormanyzatunkat, hogy kozvilagitasi hal6zat 
letesitesevel javitsak a teriilet kozbiztonsagat. 

A Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt. megbizasab61 a VIALUX Kft. tervezi a teriilet kozvilagitasi 
hal6zatat. Ahhoz, hogy a tervez6 az elkesztilt dokumentaci6kat engedelyeztetesre 
beny(ljthassa a Budapest Disz- es Kozvilagitasi Kft.-hez (a tovabbiakban: BDK Kft.) es 
kesobbiekben a kozm(i a kozvilagitasi hal6zat reszeve valjek, tulajdonosi dontest kell hozni az 
uj kozm(iszakasz tulajdonjoganak teritesmenetes atadasar61 a Fovarosi Onkormanyzat reszere, 
mely- a BDK Kft.-n kereszttil- annak szakszerii uzemelteteset es szukseg szerinti javitasat is 
biztosi~a. A tervezonek a nyilatkozat kiadasara vonatkoz6 kerelme eloterjesztesem 2. 
melleklete. 

Az eloterjesztes 3. mellekletet kepezo terkepen megjelOlt 39210/8 hrsz.-u kivett lak6haz, 
udvar muvelesi agu ingatlan tarsashazi tulajdon, benne 6nkormanyzatunk 8,8% tulajdoni 
hanyaddal rendelkezik. 

Tekintettel arra, hogy az a teriilet, ahova a hal6zat telepitesre keriilne nem kozteriilet, a 
hal6zat kiepitese elott a kovetkez6 nyilatkozatok kiadasa illetve beszerzese sztikseges: 

a) a Tarsashaz kozgy(ilesenek dontese arr61, hogy hozzajarul a kozvilagitasi hal6zatnak a 
tulajdonaban a116 ingatlanra val6 telepitesehez, 

b) a Fovarosi Onkormanyzat nyilatkozata arr61, hogy hajland6 tulajdonba venni a 
kiepitesre keriilo kozvilagitasi hal6zatot, 

c) a Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testtiletenek dontese arr61, hogy amennyiben a 
Fovarosi Onkormanyzat a kozvilagitasi hal6zatot annak kiepitese eseten tulajdonba 
veszi, akkor ingyenesen lemond annak tulajdonjogar61. 

A kozvilagitasi hal6zat tervez6 altai becsult bekertilesi koltsege brutt6 7 112 000 Ft. Az 
otmilli6 forintot meghalad6 nett6 forgalmi ertekii ing6 vagyonelem ingyenes atruhazasa a 
Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat vagyonar61 sz616 23/2013. (V. 30.) 
onkormanyzati rendelet 18. § (2) bekezdes a) pontja alapjan a Kepvisel6-testtilet hataskore. 

II. Hatasvizsgalat 

A kozvilagitasi hal6zat kiepitese a Budapest X., Hathaz utca 1-11. szam alatti ingatlanok 
megfelel6 kozvilagitasat oldja meg, amely kiepitesevel jelentosen javul a teriilet 



kozbiztonsaga, a tulajdonjognak a F6varosi Onkormanyzat reszere t0rten6 atadasa pedig 
annak szakszerii iizemelteteset es sziikseg szerinti javitasat is biztositja. 

III. A vegrehajtas feltetele 

A kozvilagitasi hal6zat tervez6 altai becsiilt bekeriilesi koltsege brutt6 7 112 000 Ft. Az 
Otmilli6 forintot meghalad6 nett6 forgalmi ertekii ing6 vagyonelem ingyenes atruhazasa a 
Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat vagyonar61 sz616 23/2013. (V. 30.) 
onkormanyzati rendelet 18. § (2) bekezdes a) pontja alapjan a Kepvisel6-testiilet hataskore. 

IV. Dontesi javaslat 

Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete meghozza az 
el6terjesztes 1. mellekleteben foglalt hatarozatot. 

Budapest, 2014. junius ,1?;, 



1. melleklet az elifterjeszteshez 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

.. ./2014. ( ...... ) hatarozata 
a Budapest X., Hathaz utcaban kozvilagitasi halozat letesiteserol es a kozvilagitasi 

halozat tulajdonjoganak atruhazasarol 

1. Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete a Budapest 
X., Hathaz utca 1-11. szam alatti ingatlanon kozvilagitasi hal6zatot kivan letesiteni, 
ezert mint az ingatlan 8810/100000 tulajdoni hanyadanak tulajdonosa felkeri a 
Tarsashaz Kozgy(ileset, hogy jaruljon hozza a kozvilagitasi hal6zatnak a 39210/8 
hrsz.-u ingatlanra val6 telepitesehez. 

2. A Kepvisel6-testiilet felkeri a Budapest X., Hathaz utca 1-11. szam alatti Tarsashaz 
Kozgyiileset, hogy kezdemenyezze Budapest F6varos Onkormanyzatanal tulajdonosi 
nyilatkozat kiadasat arr61, hogy a kiepitesre keriil6 kozvilagitasi hal6zatot tulajdonba 
veszi. 

3. A Kepvisel6-testiilet - Budapest F6varos Onkormanyzata 2. pont szerinti 
nyilatkozatanak kiadasa eseten - a Budapest X., Hathaz utca 1-11. szam alatti 
ingatlanon letesitend6 kozvilagitasi hal6zat tulajdonjogat teritesmentesen atruhazza 
Budapest F 6varos Onkonnanyzatara. 

4. A Kepvisel6-testiilet felkeri a polgannestert a sziikseges intezkedesek megtetelere. 

Hatarid6: 
Feladatkoreben erintett: 

azonnal 
a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felel6s 
alpolgarmester 
a Foepiteszi Csoport vezet6je 



Alapitva: 1983. 

ELEKTROMOSTERVEZO es KIVITELEii}l>JWi 2 5. 
1045 Budapest, Szechenyi ter 10. 

E-MAIL: vialux@vialux.hu TEL: (061) 390-2251, FAX(061) 272 1039 

Tisztelt 

Budapest Fovaros X. ker. Kobanyai Onkormanyzat 
Polgarmesteri Hivatala 
Foepitesz Csoport 

Budapest, X. ker. 
Szent Laszlo ter 29. 
1102 

Kovacs Jozsef Ur 
vagyoniigyi referens 
reszere 

Targy: tulajdonjogra es iizemeltetore vonatkoz6 nyilatkozat kerese 

IKT.SZAM: 088 I 2014 

Korabbi kozvilagitas bovitesi munkakkal kapcsolatos gyakorlatunk szerint kerem, hogy a Kobanyai 

Vagyonkezelo Zrt. megbizasara (Szerz. idopontja: 2014. 03. 20.), a Szarvasi Akos lgazgat6 urral 

egyeztetett cimeken megkezdett kozvilagitasi munkak kiviteli terveinek elkeszitese ill. a BDK Kft-hez 

torteno beny\ljthat6saga erdekeben a kozvilagitasi berendezesek megepiiles utani vagyonjogi ill. 

iizemeltetoi atadasahoz nyilatkozatot kiadni sziveskedjenek. 

Intezkedesiiket koszon jiik. 

Melleklet: 1 pld minta 

Budapest, 2014. 04. 18. 
Udvozlettel: 

T6th Tibor 
iigyvezeto 
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Budapest, X. kerOJet kozvilagitas bovitesi munkak 
(X. ker. Onkormanyzat reszere - elozetes lei ras) 

1. Hathaz utca 3~7-11. szamu epOietek elotti jardak (Brutt6 7.112.000,- Ft) 
( 3 x 5 uj oszlop, lampatest, kabelhal6zat kialakftasa) 

- kiviteli terv keszitese az Ozemeltetovel torten6 egyeztetesek alapjan, 
3 haz kozeben 5-5 db 4 m-es aceloszlop allitasa 70 W-os oszlopfej lampatest 
fetszerelesevef, bekotesekkel, fenyforrassal, felszall6 vezetE~kke.l, Guro szerelvenylap 
beszerelesevel, 

- csatlakozas a meglevo kozvilagitasi hal6zathoz, szukseg eset€m kapcsol6 telepitessel, 
- foldkabel hal6zat kialakitasa kb. 3x 100 + 2x 60 rn nyomvonalon, 0,4 x 0,7 m-es 

foldarok keszftesevel, muanyag kabeljelz6, mechanikai vedelem alkalmazasaval, 
burkolat bontasi es helyreaiHtasi munkakkal, szOkseges keresztezesekkel, 

- vegponti foldelesek ke.szitese, 
- szukseges villarnos, geodeziai es fenytechntkai meresek, jegyzokonyvkeszitessel, 
- szukseges engedelyek, hozzajarulasok beszerzese, 
- szakfelugyeletek, hal6zati kapcsolasok lebonyolltasaval, koltsegeinek viselesevel, 
- kapcsolattartas, engedelyeztetes es muszaki atadas (hal6zati Ozemelteto BDK Kft) 
- megval6sulasi dokumentaci6 keszitese 

2. Halas utca 9/b szam elott (Brutt6 1.397.000,- Ft) 
( 2 uj oszlop, 3 lampatest, legvezetek hal6zat kialakitasa) 

- kiviteli terv keszitese az Ozemeltetovel torteno egyeztetesek atapjan, 
3 db 10 m-es attort gerincO vasbeton oszlop allftasa, lampakarral, 70 W-os oszlopkar 
lampatest felszerelesevel, bekotesekkel, fenyforrassal, felszall6 vezetekkel, 

- csatlakozas a meglevo kozvilagitasi hal6zathoz, 
- legvezetek hal6zat kialakitasa kb. 60 m nyomvonalon, tart6 es feszito szerkezetekkel, 

burkolat bontasi es helyreallftasi munkakkal, 
- vegponti foldeles keszitese, 
- villamos, geodeziai es fenytechnikai meresek, jegyzokonyvkeszitessel, 
- szukseges engedelyek, hozzajarulasok beszerzese, 
- szakfelugyeletek, hal6zati kapcsolasok lebonyoHtasaval, koltsegeinek viselesevel, 
- kapcsolattartas, engedelyeztetes es muszaki atadas (hal6zati Ozemelteto BDK Kft) 
- megval6sulasi dokumentaci6 keszitese 

3. Gyakorl6 utca 36-40. szemben, uj kutyafuttat6 melletti kozvilagitas 
(Brutt6 3.937.000,- Ft) 
( 12 uj oszlop, lampatest, kabelhal6zat kialakitasa) 

- kivitefi te.rv keszitese az Ozemeltetovel torteno egyeztetesek alapjan, 
a kutyafuttat6 mellett kb. 150m hosszon 10-12 db 4 m-es aceloszlop allitasa 70 W-os 
oszlopfej lampatest felszerelesevel, bekotesekkel, fenyforrassal, felszall6 vezetekkel, 
Guro szerelvenylap beszerelesevel, 

- csatlakozas a meg leva kozvilagitasi hal6zathoz, szukseg eseten kapcsol6 telepitessel, 
- foldkabel hal6zat kialakitasa kb. 150 m nyomvonalon, 0.4 x o, 7 m-es foldarok 

keszitesevel, muanyag kabeljelzo, mechanikai vedelem alkalmazasaval, 
burkolat bontasi es helyreallitasi munkakkal, szukseges keresztezesekkel, 

- vegponti foldelesek keszitese, 
- villamos, geodeziai es fenytechnikai meresek, jegyzokonyvkeszitessel, 
- szukseges engedelyek, hozzajarulasok beszerzese, 
- szakfelugyeletek, hal6zati kapcsolasok lebonyolftasaval, koltsegeinek viselesevel, 
- kapcsolattartas, engedelyeztetes es muszaki atadas (hal6zati ozemelteto BDK Kft} 
- megvaJ6sulasi dokumentaci6 keszitese 



TAKARNET Foldhivatali Informaci6s Rendszer 10 oldal, osszesen: 3 oldal 

ITAKARNET v5.2 II Felhaszmil6: II KOB230 (KHepcs)l 

Nem hiteles tulajd.oni lap Nem hiteles tulajd.oni lap 

~ 
·a 
0 Bud apesti 1. Sz.fu:riU Foldhivatal 

E Budapest, Xl,Buda:foki. ut 59. 1519 Pf :415. 

.a Nem bitele5 tulajdoJli lap • Szemle Illisolat 

Mcgren:ldt.s sz.am:8000004/192142/20 14 

20ltl '05' 12 

BUDAPEST X.KF.R. 
S zektor 

Belteriilet 39210/8 

ll06 BUDAPEST KOKERO 
ll06 BUDAPEST KOKERO 
ll06 BUD."1\PEST KOKERO 
ll06 BUDAPEST KoKERo 
ll06 BUDAPEST KoKER o 
ll06 BUDAPEST KoKE.Ro 

10 Az ingatlan adatai: 
alreszlet aclatok 

helyrajzi 

Hathaz Lltca 
Hathaz L:ltca 
Hatha:z; Lltca 
Hathaz L:ltca 
Hathaz L:ltca 
Hathaz Lltca 

rn~velesi ag/kivett rnegnevezes/ 

- Ki,ret t 1 akohaz, L:lcivar 

60 han:lad: o;o 

szam 

l. 
3. 
) 0 
7 0 
9 0 
11. 

I. RES Z 

rn~noo 

0 
II. RES Z 

bejegyzo hatarozat' erkezesi iclo: 21164 3/1993./199 3 010 02 
jogcirn: 19910 evi KKKIIIO tv. 1. § 211643/1993/1993 
jogcirn: erecleti felvetel 211643/1993/1993.10.27 
jogallas: tarsashaztl:llajclon 
nev: TARSASHAz TUL~~DON 
cirn: - - -

t erl.ll et k 
ha rn2 

0000 

A tl:llajclonjogot a 39210./A/1-I/7 hely- gatlanok tartalrnazzak. 

10 bejegyzo hatarozat, erkezesi iclo: 
Has-z;nalat joga 
Szer-z;Ocles s-z;erinti tartalornrnal 71 rn 
jogosl:llt: 

nev: BUDAPESTI ELEKTROMOS MUvEK 
cirn : 1132 BUDAPEST KIII.KER. 

20 bejegyzo hatarozat, erkezesi 
Has-z;nalat joga 
~olclrneresi jel altal elfo erl.lletre. Gyakorloja: ~ovarosi ~olclhivatal. 

jogosl:llt: 
nev: MAGY.J!.R ALLAl<l 

cirn 0 -

3. bejegyzo hataro-z;at 187804/1/2006/06.07013 

0 

https://www4otakarnetohu/tknet/nemhiteles_szemle5 _pohrsz _s6?sid=05052014051212ooo 20140050120 



TAKARNET Foldhivatali Informaci6s Rendszer 2. oldal, osszesen: 3 oldal 
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 

Bud apcsti 1. S z.amu Fold hivata.l 

Bu:::lapcst, XJ.,Buda:foki. ut 59. 1519 Pf. :415. 

BUDAPEST X.KER. 

Belteriilet 39210/8 helyrajzi 

Nem biteles tula.jdoni lap • Szemle m.isolat 

Mcgren:::lcits sz.:lrn:8000004!192142/20 14 

20H .05 .12 

S zektor 

szam 

Fo]yt;rt2; az emo 1apro1 

0 

lli.RE s Z --------ro-
4. bejegy-z:o hataro-z;at, erkezesi ido: 335552/1/2007/07.12.20 

Banyas-z:olgalrni jog 
244 rn2 ter~letre. 

jogosult: 
nev: 80GAZ ~OLDGAzELOSZTAsi K~T. 
cirn : 1081 BUDAPEST VIII.KER. Koztarsasag ter 20. 

5. bejegy-z:o hatarozat, erkezesi ido: 108825/1/2010/10.05.03 
Vezetek jog 
21 rn2 ter~letre. 
jogosult: 

nev: BU~~PESTI TAVHOSZOL~~LTATO ZRT. 
cirn : 1116 BUDAPEST KI.KER. Kalotaszeg utca 31. 

6. bejegy-z:o hataro-z:at, erkezesi id8: 30929/1/2011/10.07.20 
Vezetek jog 
az ingatlan 500 rn2 nagysag~ ter~letere, 

jogosul t: 
nev: ELMO HALOZATI K~T. torzsszarn: 11327274 
cirn : 1132 BUDAPEST KIII.KER. 

7. bejegyzo hatarozat, erke-z:esi id8: 
Vezetek jog 
az ingatlan 4 rn2 nagysag~ teruletere, 
jogosult: 

nev: ELMO HALOZATI K~T. 
cirn : 1132 BUDAPEST KIII.KER. 

8. bejegyzo hataro-z:at, erke-z:esi ido: 
Vezetek jog 
az ingatlan 4 rn2 nagysag~ ter~l ( VMB-191/2010 ). 
jogosult: 

nev: ELMO HALOZATI K~T. zarn: 11327274 
cirn : 1132 BUDAPEST Vaci ~t 72-74. 

9. bejegy-z:o hatarozat, 63451/3/2011/11.03.08 
Veze t>~k jog 
4 rn2 nagysag~ terul atkoz6an 1 W~B-140/2010. 

jogosult: 
ne v: ELMO HALO 
cirn 1132 III.KER. Vaci ~t 72-74. 

10. bejegy-z:o h ' erke-z:esi id8: 73899/1/2013/12.06.01 
Vezetekjo~ 

https://www4.takarnet.hu/tknet/nemhiteles_szemle5_p.hrsz_s6?sid=05052014051212 ... 2014.05.12. 



TAKARNET Foldhivatali Infomuici6s Rendszer 3. oldal, osszesen: 3 oldal 

VMB-44/2012, (7103/ 25/2012, 7103/26/2012). 

32 BUDAPEST KIII.KER. Vaci ~t 72-74. 

Tl1LAJOONI LAP vEGE--------

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 

https://www4.takarnet.hu!tknet/nemhiteles_szemle5_p.hrsz_s6?sid=05052014051212 ... 2014.05.12. 


