
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
A GTF Kft. kérelemmel fordult hivatalunkhoz, melyben a Budapest, XI. ker.           
Galambóc utcai (Alkotmányvédelmi Hivatal területén levő) 53554/10 számú ÉHTR         
állomás megszüntetéséhez tulajdonosi hozzájárulást kér. A kivitelezés során 10 kV-os          
és 1 kV-os kábelhálózat is elbontásra kerül, valamint a Galambóc utca - Sopron út              
nyomvonalon mintegy 90 fm 1 kV-os kábelhálózat kerül kiépítésre. 
  
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt határozati javaslatot fogadja el. 
  
  
Budapest, 2017. szeptember 13. 
  
  
                          Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
                           jegyző megbízásából: 
  
                                                                                                   Büki László 
                                                                                                       igazgató 


