
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
Az Elekro K-Gép Vill Kft. kérelemmel fordult hivatalunkhoz, melyben a Budapest,           
XI. ker. Bornemissza tér –Tétényi út 10 kV-os hálózat rekonstrukció tárgyában           
megadott tulajdonosi hozzájárulás módosítását kéri. A 477d/GB/2016./VI.22./       
határozatban kikötésként szerepel, hogy az útpálya alatti átvezetéseket a meglévő          
béléscső felhasználásával végezzék, az út átvágása nélkül. 
A meglévő védőcsövek hiánya, állapota miatt kéri a kivitelező, hogy a tervezett 10             
kV-os földkábel nyomvonalán a Bikszádi, Ormay Nobert, Bornemissza és a Major           
utcák útpályáját nyílt árkos kivitelezéssel keresztezhesse. A Budapest Közút Zrt., mint           
a Tétényi út kezelője hozzájárul a fúrás nélküli keresztezéshez. 
  
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt határozati javaslatot fogadja el. 
  
  
Budapest, 2017. szeptember 13. 
  
  
 Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
 jegyző megbízásából: 
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