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Tisztelt Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diĺntés tartalmának részletes ĺsmeľtetése

A MAX-TEL7 Kft. _ a MOBILTERV 2000 Kft. megbízása a|apjźn _ kérelmet nyújtott be
Budapest VIII. kertilet Szigony utcában a Corvin Sétany Program megvalósítása kapcsán fel-
meľtilt hírkĺjzlő hźůőzat kiváltási munkákhoz sztikséges tulajdonosi hozzájarulás megszerzése
érdekében (1. számú melléklet).

A Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testülete I15l20I5. (V.14.) szétmí határozatźtban
elfogadta a Corvin Zrt. á|ta| tett kozcé|i felajarlását Corvin Sétany Progĺam közmű és
közteriilet felújítás kiviteIi és engedélyezési terveinek és jogerős engedélyeinek beszerzéséľől
és elviekbeĺ hozzájárult a Budapest VIII. keľĹilet Szigony utca, Pľáteľ utca és Tĺjmő utca
közötti szakasza kétiľanyúsításźthoz és a Budapest VIII. kerület Bókay János utca, Práter utca
ésTömőutcakĺ jzöttiszakaszźnakforgalomcsillapítottkia|akításához.

A Budapest VIII. kertilet Corvin Sétany Pľogram IV. Ĺitemében létesülő 125-ös tömb beépíté-
séhez sztikséges útépítési, térburkolat építési, víze|vęzetési és forgalomtechnikai engeđé|yezé-
si tervéhez a Varosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság 52Il20I5. (v.27.) számil
határozatábanmegadtatulajdonosihozzájarulásźi.

A jóvahagyott terv részétképezi a Szigony utca Práter utca _ Tömő utca kĺjzötti szakaszais,
ahol a 6,5 m szélesľe n<jvelt tltpá|ya miatt a jelenlegi jardákban Iévo |ĺrkoz|ésihá|őzatok ki-
váltása szĹikséges.

A hírkĺjzlő háIőzat kiváltási munkákhoz benyijtott kiviteli tervek szeľint a Szigony utca neve-
zett szakaszán ajelenlegi jĺíľda telekhatárhoz eső feléből 1,0 m széles sávban a közműveket
kihelyezik a végső helyükľe. Az &intett teriileten lévő kábelháIőzatok (Invitel Tźtvkoz|ésiZrt.,
UPC Magyarország Kft.; Novotron Informatikai Zrt.: DIGI Távk<jzlési és Szolgáltató Kft.)
eltéľő időben létesültek, ezért a tervezés az egységesítés (azonos csőkeresztmetszetek, alépít-
mények a|kalmazása) mellett a szolgźt|tatói műszaki igények figyelembe vételével tĺjľtént. A
teľvezési irányelv apárhuzamosan futó két (Invitel és Novotron kerĹil kozĺjs árokba, a UPC és



DIGI egy másikba) közösárkos fektetés, ahoI az egyes árkok megszakitő létesítményei egy-
máshoz képest (min. 3 méteľrel) eltolva kerĹilnek kiépítésre (2. sztmt melléklet). A kiváltási
munkálatokat, annak lebonyolítását aháIőzat tulajdonosok a szerzođ<jtt szak-alvállalkozóikkal
végeztetik. Az alépítmény háIőzataikban sajat kábeleik tizemelnek majd, de szálbérlettel más
hírközlési szolgáItatők is jelen lesznek. A tervek szerint mindęn szolgźitatő tarta|ék védőcsö-
vet épít ki, így amennyiben új szolgáltató jelenne meg a teľületen, akkor a most kiváltott háló-
zatokbantudnak kábelhely bérlettelkábelt elhelyezni, vagy kábelekbęn szźiatbérelni.

A Szigony utcai megszűnő nyomvonalon a ,,szekĺények'' elbontásľa keľülnek, a helytiket ka-
vicsos sódeľľel töltik fel, a teľvezett úttestbe eső csőhźt|őzatok az itépítés ft'ldmunkáinál ke-
ľĹilnek elbontásľa.

A Szigony utcai kiváltásnál atervezett hírkĺjzlési nyomvona| akiszabá|yozási vonalhoz lett
méretezve (3. számú melléklet).

A kérelemben és a dokumentácíőbanrészLętezett Szigony utca (hľsz:36137) út- és járđaszaka-
sza a Józsefuarosi onkoľmźnyzat tulajdonában áII, így az engedéIyezéshez szĹikséges a
fu laj dono s o nkoľmany zat ho zzźĺj tru|ása.

il. A beteľjesztés indoka

Az előterjesńéstátgyában a dĺĺntés meghozataIa a Tisztelt Bizottság hatáskĺjre.

ilI. A döntés célja' pénzügyi hatása

A kivitelezések kĺjztęľületi megindításźůloz szfüséges a tulajdonos onkormanyzat tulajdonosi
hozzźĄźttu|ása.

A tul aj dono si dcintésnek onkorm ány zatlxlkat érintő p éĺtzugyi hatás a ninc s.

Iv. Jogszabályi kiirnyezet

Budapest Józsefuríľosi onkoľmányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásaľól szóló 6612012. (XI.13.) önkormányzati renďelet |7. $ (1) bekezdés e) pontján,
valamint a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefüĺírosi Önkoľmányzat Képviselőtestiilet és
Szervei Szervezeti és Műkĺidési Szabályzatáĺől' sző|ő 36120|4. (XI.06.) önkormányzati
rendelet 7. számí mellékletének 1.4.5. pontjrĺn alapul, ami a Viĺľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság döntését lehetővé teszi.

Fentiek a|apjtn kérem a Tiszte|t Bizottságot, hogy a tulajdonosi hozzájárulásľa vonatkozó
döntését meghozni szíveskedj en.

Hĺtározati javas|at

l20I5.év (.........hó.........nap). számi:' Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági
határozat..

A Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyibizottság úgy dönt, hogy:

tulajdonosi hozzájaru|ását adja MAX-TEL7 Kft. részéte a Budapest VIII. keľület Szigony
utca 17 . és 33. szĺĺm közĺjtti szakaszon (hĺsz: 36137) a ,,Corvin sétany projekt'' miatt felmerü-
1ő hírkozlő há|őzat kiváltási munkákhoz. az a|ábbi feltételekkel és kikcjtésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájtrulás a beruhazót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
sztikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedély ek beszeruése alól,

b. a benlhazőnak (építtetőnek) a koz,(Íkezelői és munkakezdési (buľkolatbontási)
hozzźtjźru|ást a vonatkozó rendelet (19lI994. (V.31.) KHVM ľendelet) szerinti



mellékletek csatolásával a Budapest Fováros VIII. kertilet Polgáľmesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építéstigyi Iľodájától előzetesen meg kell kéľni, és az ab-
ban fo glalt akat mar ađéktal anul be kell tartani,

c. kötelezi a kivitelezot a szakaszokon a burkolatok iđeiglenes helyľeá||itására,
melynek a biztonságos ktjzlekeclésre alkalmas állapotát a végleges helyľeállításig
fenn kell tartarĺia, illetve kĺjtelezi a jőváhagyott útépítési terveknek megfelelő ki-
vitelezésére

d. az engedé|yes kĺiteles a munkák (helyreállítás) elkészüItérő| a közteľület tulajđo-
nosát írásban értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzźljźrulás csak az engeďéIyezó szewek, szakhatóságok elő-
írásainak maradéktalan betartásźĺva|, a döntés napjától szźtĺnított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015.június 08.

A dĺjntés végľehaj tás át v égzó szew ezeti egység : Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles köľét érintő dĺjntések esetén javaslata a kozzétételmődjfua
nem indokolt hirdetőtáblĺĺn

Budapest, z}Is.június 0 1.

honlapon

dr. Hencz Adľienn
IJgyosztźiyvezető
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VIII. keriilet Józsefváľos onk armánYT,ata
Vagyongazdálkodási és Uzemeltetési OsztáIy
1082 Buđapest

Baľoss utca 63-67.

Tiszúelt Cím!

A MAX-TEL7 Kfr.. a MOBILTERV 2000 Kft. megbízĺísa alapjan tęrvęztę a Budapest,
\,III. keľ. ,,Conin.Szigony pľojekt'' Szĺgony utca átépítese' épiiletalapozás miatti hĺľkiizl,ö
hálózatok kĺváltásának kiviteli teľvét.

A teľv megvalósulrásiĺhoz kérjiit hogĺ az Önök tulajdonában lévő teľiiletekĺe
a tu l aj đo n o s i h o alŕj á r ul ds u k at megadni szíveskeđj enek.

Levelünkkęi ery időben megkértiik Hivataluktól a közutkezelői hozzájáľulásukat is'

Melléklet: 1 példány tervkôtet (Msz: ói 1 -20 14-0 1 8)

Budapest, 2a15 ' ťebrufu 3 .

Tisztelettel:
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VIII. keľület Józsefváľos Onkoľ mányzata

1082 Buđapest
Baľoss utca 63.67,

Tisztelt Cím!

A MAX-TEL7 Kft. a MOBtrLTERV 2000 K.ft. megbízása ďapjan teĺVezte ä Budapest'
VIII. ker. ,,Coľvin-Szigony pľojekt [V. ĺiÍeď' Szigony utca átépítése miatti híľközlő
hálózatok kĺváIÚásának kiviÍeli ten'éť.

A terv megvalósulásríhoz kérjüIc hogy az onłik tulajdoaábaĺ lévő teniletekre ą
tu lajclonosi h outÍj lźłullÍsukaí megadni szíveskedjenek.

Leveliinkkel egy iĺlőben megkért.lik Hivataluktól akijzÚtkeze\ői hozzájárulásukat is.

Mellékleľ 1 példány tervkö,tet (lvĺsz: 61 1-2015-00ó)

Budapest, 2015. ntájus 1 1.

Tiszte1ęttel:

1. számú melléklet 2.Iap

MAX-TEL7
TERVEZÓ. K|vĺrELEzo
És sZoLGÁLTÁTl KFr.

ał ť,-a,te-

ét...-.

.:s., rš-', ź3
lroda: 1 141 Budapest, Fogarasi út 75.

Té|-/Fäx: 06-l-418.2064' 06.20-936.4736
E-mail: maxtelT.kfr@upcmail.hu

Táľgĺ: Tulajdonosi hozzájárulĺis kéĺelĺne
Üi.szám.: 53/20115

Üi: Fii'é. F"."n. 06.1 4L8:2064

VagyongazdáIkodási és tjzemettetési osztáty
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