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Tisztelt Váľos gazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának részletes ismertetése

A CATV Hungáľia Kft. a UPC MagyarországKft. megbízźsábő|, Budapest VIII. ker. Rákóczi
tét 7-9. szźlm a|atti ingatlan UPC előfizető bekötés létesítésének céljából tervdokumentációt
készített és a közterületi munkáihoz tulajđonosi hozzájáru|élsi kéľelmet nffitott be (1. sz.
melléklet) az oĺormtny zathoz.

Az előťlzető ellatásźú újonnan épített alépítmény há|őzat védőcsövében vezett kábellel tudjak
biaosítani. Azépitendő alépítmény-hźiőzatamźtr meglévő UPC MagyarországKft.htl|őzatá-
hoz csatlakozika Víg utca 20. szám előtt, majd aYígutca22 szám előtt fél-fél pá|yástltáNá.
gással csatlakoztathatő az e|óťlzetói íngat|anhoz (2. szźlrrń melléklet). A kivitelezés nyílt áľ-
kos építési móddal valósul meg aZ érintett közművek szakfelügyeletének igénybe vétęlévęl.

A kérelemben és a dokumentációban részletezett Víg utcai (|tĺsz:34925) út- és jźrdaszakasz a
Józsefuaľosi onkormáĺyzat tulajdonában á||, így az erlgedéIyezéshez szükséges a tulajdonos
onkormány zat hozzáj árulása.

il. A beterjesztés indoka

Az eloterjesztés tźrgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

ilI. A döntés célja, pénzügyi hatása

A kivitelezések közteriileti meginditásához szfüséges a tulajdonos onkormanyzat tulajdonosi
hozzájáru|ása.

A tulajdonosi döntésnek Önkormźnyzatunkat érinto pénzugyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi köľnyezet

Buclapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon felętti tulajclonosi jogok
gyakorlásáról szóló 6612012. (XII.13.) önkormĺínyzatirenđe|et 17. $ (1) bekezdés e) pontján,
valamint a Budapest Fővaľos VIII. kerület Jőzsefuárosi Önkormányzat Képviselőtestület és
Szervei Szervezeti és Mĺĺkcjdési Szabá|yzatźnő| szőIő 36120114. (XI.06.) önkormányzati
rendelet 7. számu mellékletének 1'4.5. pontján alapul, ami a Yárosgazdźikodási és Pénztigyi
Bizottsás döntését lehetővé teszi.
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Fentiek a|apjan kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosí hozzájárulásľa vonatkozó
döntését meghozni szíveskedj en.

Határozati javaslat

/2015.év (.......'hó.........nap). számű Yárosgazdálkodási és Pénziigyi bizottsági
határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy d<int, hogy tulajdonosi hozzájźnu|ását adja _
a UPC MagyarországKft. megbizásából _ a CATV Hungária Kft. részéľe, a Budapest VIII.
keľĺilet Rákóczi tér 7-9. szétm alatti ingatlan UPC előfizető bekötés létesítéséhez, az alábbi
feltételekkel és kik<itésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzájarulás abęruházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szükséges e gyéb szakható sági és ható sági engedély ek beszerzése alól,

b. a bensházőnak (építtetőnek) a kozíÍkezelői és munkakezdési (burkolďbontási)
hozzáĄérulást a vonatkozó ľendelet (I9l|994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgáľmesteľi Hivatal
Hatósági Ügyosztály ÉpítésĹigyi Irođájátő| előzetesen meg kell kémi, és az ab-
ban foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

c. az eĺgeđé|yes kĺ}teles a munkák (helyľeállítás) elkészüIt&ő| a közteľület keze|o-
jét és tulajdonosát írásban éľtesíteni,

d. a bontással éľintett Víg utcai járdaszakaszt teljes rétegrendjében véglegesen
helyre kell állítani, a jźtrda szakaszon teljes szélességben íj aszfa|t buľkolatot
kell kialakitaru. Azilttivágásnál az útbuľkolat helyreá||itása a munkaárok mind-
két olalán legalább 30-30 cm-es túlnyujtáőssal történjen.

e. kötelezi a kivitelezőt a buľkolatok megfelelo minőségben tĺjľténő helyreállításá-
ľa, melyre abenlht,ző és kivitelező közösen 5 év gaľaĺlcitÍváIIa|,

f. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedéIyező szervek, szakhatóságok elő-
írásainak maľadéktalan betartásával, a döntés ĺapjátő| számitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. maľcius 09.

A döntés vé grehaj tás át v é gző szerv ezeti e gysé g : Gazdálkodási Ügyo sztály

A lakosság széles kĺjrét éľintő döntések esetén javaslata a kozzététel módjara
nęm indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 2015. március 03.

Tisztelettel:

/ /-ć-.
Pénzes Attila

|Jgyosztá|yvezető

'Ą--



KÉszÍrpľľB: GłzoÁlroo,ą'sl Ücyo szt ĺl'y
I.pÍRľ,ą': Sze.so ENoRp

PÉNzÜcvl FEDEZETET IoÉNypI-/Npvĺ lcÉNynĺ-, lcłzolÁs: ä r^. ľ\-__-r
Jocr KoNTRoLL:

ELLpNozuzrB:

'fľ
,,Lk^^,ĄL n,u/ĺt,-

Dn. KovÁcs GÄsRleI-]-A.
ALJEGYZO

J((._ 1.'t...1
ĹU l.J i:'] '.

BETERJESZTÉsRp alrn.LMAS : JóvÁHe.cyra:

DINA
e. VÁnosc,q,zoĺĺr yI BzorľsÁc eI.NorpJEGYZO



s-łł Đ"-?.
&

C a,T'V,:'ffi. U' F,{ GÁ RÄ A Fĺ F T"
Telephel,v: 1106 Buoapest, }vIaglóđi út ó. TeleĺoďFax..f6f.4a86

\'iobil: 06-70/452-4000 Lmail; rv.hunsańa.hu

Brrdapest Főváľos VI'II' keriilet .?'4."ą- 
-z

Józsefr,'áĺos onkonĺán1zat *o.-,/, 
lijii iĺłf; 2 i

Cím: 1082 Buđapest' Baľoss utca63-67, !

jĺ:ĺ....' ffiÍ.: i .;ílłl;ĺs.ľa 
ł

.' . ::-' ', -.'.,}'-.u, 
Tisztelt Iltetékeľ'l.',-.....,'...^..j:i'ii iit".. WB''

n: t uÜ2 tJuđapest' łJaľoss utca bj-o / ' *ffi;-,-: -",":-.j:.i ffi'#
-:.... ., , i ;ĺlłl;ĺs.ľa.jĺji*;..ĺ. w.

$'ł,:; ű4,, / .ľ'-,*i.T=łr"ł řóľĺ*aí:ńx;i iiiĺkĺ'*,,łoy,*i'ol*},n..uĺ*.i Šłj'u.-*j*W

ľáľgý|Tii-laĺaonosi hozzájáľulás kéľelem---* --^ -I::ľls:.Ł.- -L'sffi,ĺĺ.ĺ
; 
" "..?i;;} |i'8 t $' i.},ř. .2. {t, i.,, w'W.

rÉRpr"rMTi. jioi* 
; li;'J.'5.,łioÍÍ -.-i **.i- .." { JŻ'łśŹ:=s.i -ę j{ffi

Buđapest' vlil. keriilet Rákóczi tér 7.9.
előfizetői bekłités ffi@

'ffiľ
m3

Teľvszám z CÄTY/?0/2014 
',,;;;fr.ę.'',

Kérjiik, tár.gyi építéshez tulajdonosi hozzltjdrutłtst rnegadni €ffi'
szíveskeđjen. đffiä\6í#tP

*:,iii'
]r4ellékletek: ffi'.

- kivitęli teľv l péIdany 
ffi*}

Budapes| 2015. februáĺ 19. 
Ńffi:!ĘHą{łý

Köszönęttel: ffi
is#ř"!ĺĺ.Ę:n

lt,h n,, ffiĘl
##*-#Ťi+' ..,,v##:,''K-'-k, 

t.Í*ii

$;ákhsiYr ttÔ* sp ,.l!łsłiü:i ill Łl. |lorváth László eł'il.

.--*"%x*il;$gślľ;ä#.'' ;ää::::i"tłä,? g mľ
Teltfon:06-70í312-{056 ffiW

bon.aĺhJnsz|o@can -hungĺriĺrJru Á.J:,*#d|t.-mf



ŕ-''1
--\J4913 ,\

oĺeĺl0l

s'o9

N'9\

'",uu'o. CA'TV.I:[ut.'gáría Kft.
.cÍ ut |ozo: TJPC Magyarors zág Kft .
Teru címe 

VĺIr. keľttlet RÁkócn tér 7 -9. elĺfizetÍ:ibekiités
a1z

NYl-Mtr. keľtilet Rá}nczi téľ 7-9. elófizetói bektjtés

o lĺv n CÁlV-Hungúrio l(fĹ sdlEni |u)ĺ!ono' FelhosaćJÚsíhoz ĺ CÄlV-ĺ|unqűn.o (fŁ íĺosos mqeddB iiksést

,","",o. 
/ł3.,b, lRoJzol6: |)a,1* ft.- iM'szokĺ 

isoz9ct6: 0-'^ĺ.ĺ

CATV-Ht'ngáriaKft.
ĺ106 Budopest. Mog|đdi Út 6.

Telefon: *3670 / Ą52-00a0

ľmo[ ĺi{lłĺqbotľbuĺpirl.hu
ľeb: wľw,cotľ.hurgoĺio.hu

(e|t |A|lomön}Óé\ł
Z014. oktöber 2O.lRíhőcziÍfo 7-9'dwc

Méretor6n1r Il/tunkosf6ml lMérei:
1:5o0 | | nŕ

Teľvsz6m: |Rojzsz6m:
C^T,ĺ]z0!2014 | NY1

N)
(,
N
H

-.
o
o.
od




