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Tisztelt VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

A MAX-TEL7 Kft. (atervező Fuzér Ferenc tervdokumentáciőja alapján) kérelmet nyrijtott be a
Budapest, X. Kőbányai íst 56. _ Budapest, VIII. Asztalos Sándor ,űt |4' sz. közötti összekótő Buda-
pest VIII. kerület közteľületeit érintő hírkĺjzlési há|őzatépítésére. (1. számú melléklet)

E|őzmény
A Budapest X. Kőbányai ii 56. - Budapest VIII. Asztalos Sándor íft |4. sz. kozötti híľközlési háló-
zat épitése alépítményi vonatkozásźban már 2OO1 évben megtörtént' melyre onkormányzatunk
XilI-509/2001 sz. alatt tulajdonosihozzájáru|ását akkoľ megadta. Most, a jelen új eljárás kéľetében
az akkor megépített alépítmények felhaszná|ásáva|, további kiegészítő alépítmények megépítésével,
kábelek behűzásénal alakul ki a működő összekötő hírköz|í|há.|őzat.

Tervezett állapot
A tervleírás és a tervezó kiegészítő nyi|atkozata a|apján a Százados tft 67-73. szám e|őtti jźrdasza-
kasz (hrsz.: 38860) mintegy 1,5 m2 buľkolatát bontanák meg, ott aho| az Spoľt utcai vágáÁykercsz-
tezó itátfurás fogadóaknája lesz k.ialakítva. Innen a Százados utcán, a Ciprus utctńg a nyómvonal
végig zöldsávban halad' A nyomvonal, a Cipľus u. 3-7. szám ę|őtti szakászon 1,5 m2 jirdaaszfa|t
burkolatbontása mellet (hrsz.:38859) párat|an oldali zĺjldsávban, majd a 3. szám e|őtt az úttestet
fél-fél szélességű mintegy 4 mz nyíltárkos útbuľkolat bontással keresztezve a páros oldali zĺjldsáv-
ban halad az Asztalos Sándor u. járdájáig. Az Aszta|os Sándor - Ciprus utcák keres ztezí5d'ésétő|, az
Asztalos Sándor utcai járdában (hrsz.: 38836/1) mintegy 48 m2 bürkolat bontásával épül meg az
alépítmény, ame|y az Asď.a|os Sándor u.14. sz. alatti DATAPLEX Kft. portaéptiletébe kcĺt ae. ę.
számrĺ melléklet)
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A k<jzúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. $ (1) bekęzdése a|apjánakozÍlt felbontásához
a közilt tulajdonosának hozzájárulása szükséges, me|y hozzájárulásban feltételęket írhat e|ő' Az
előteľjesztés tárgyi szeľinti hozzájáru|ás során figyelembe kell még venni a fővárosi helyi közutak
kezelésének és Ĺizeme|tetésének szakmai szabá|yairől, továbbá az tfiépitések, a kozterületet érintő
köznlű-, vasút- és egyéb építések és az útbuľkolatborrtások szabályozásźtrő| sző|ő 34lf008' (VII.
15.) Főv. Kgy. rendelet 18' $ (3)-(6) bekezdésében fog|altakat is.

Tekintettel arra,hogy közmű hźl\őzat építéséhez szükséges a tulajdonosihozzájárulás megadása, a

G azdéĺ|ko dási Ü gyo sztály nem j avaso lj a tovább i feltétel ek el ő írás át.

A Budapest Józsefváľosi onkormźnyzat vagyonáľóI, valamint a versenyeztetés és a helyi költség-
vętési szervek beszerzési eljáľásának szabźl|yairől szóló 3712003. (VII. 07.) önkormányzati rendęlet
23. $ (1) bekezdése szęrint a tulajdonosi jognyilatkozat megtétele a Bizottság hatáskörébe tartozik,

Fentiek a|apjttn kérem a Tisztelt Bizottság dontését.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy a MAX-TEL 7 Kft. (székhelyl l4l
@ľasiút75.)tita|kérelmęzeĺéýffiaBudapeŚtX.Kőbányai

út 56. _ Budapest VIII. Asztalos Sándor ift |4. sz. kőzotti összekötő hírközlési háIőzat építése, a
tervezett munkálatok megvalósításához szükséges Budapest VIII. kerület kĺjzteriileteit érintő tulaj-
dono s i hozzáj árulását me gadj a a következő feltéte lekkę l :

|J gyiratszám: I 6-| 5 40 l f0 |2.
Kérelmező: MAX-TEL7 Kft.. tervezoFizér Ferenc
Helyszínek:

Tárgy:

- Budapest VIII. keriilęt Százados tft 67-73. szám a|atti épület előtt található
közilt jérda-szakasza, hrsz; 38860, burkolatbontással, zöldterületi bontással
éľintett,

- Budapest VIII. kęrület Ciprus u. 3-7. szám a|atti épület e|ótt ta|á|ható közút
járdaszakasza, Ciprus u. 3' szám előtti útszakasza, Cipľus I-3 számma|
szembeni páros oldali szakasza hľsz.: 38859, zö|dteri1eti-, és burkolatbontás-
sal éľintett,

- Budapest VIII. kerület Asztalos Sándoľ u' 14. szám e|ótti köZúti jttrdaszaka-

sza hr sz. : 3 8 8 3 6/ 1, burkolatbontással éľintett.

Budapest X. Kőbányai tt 56. _ Budapest VIII. Asztalos Sándor ift 14. sz. közötti
osszekötő hírközlési há|őzat építése.

Helyreáll ítási kĺitelezettség:
- a burkolatbontással érintett helyi közút Qćrdaszakaszlút) teljes szélességben történő helyreállítása,
- a zöldteľĹi|ďi szakaszok védelme- teljes helyreállítása (fák megóvása, teľmőtalaj cseréje, cserjék
és f,ĺ újratelepítése), (34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendęlet 18. $ (3)' (4)' (5), (6). bekezdés),
- a burkolatbontás helyszínét elkeľülő útvonalat jól láthatóan je|zlk,
- valamęnnyi burkolatbontás helyszínén a helyreállítási kötelezettség teljes szélességben megtĺĺrté-
nik,
- jól láthatóantájékoďatják az tltbasználőkat a burkolatbontás várhatő időtartamárő|,
- kötelezi a kivitelęzőt a burkolatok és zcjldterületek megfelelő minőségben történő he|yreá||itására,
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- aberuházó és kivitelező közĺjsen 5 év garancitttvti|a| a helyreállított burkolatért, és zöldterülete-
kért.

Felelős:
Határidő:

A döntés végľehajtásátvégzoszerveze|.i egység: Gazdálkodási Ügyosztály
A lakosság széles körét érintő dcjntések esetén javaslata akozzététe|mődjáta (megfelelo a|tll.ńzan-

dó!): indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2012. december 10. --"-{ď
Szűcs Tamás

ugyosztéiyvezetó

polgármester
2012. december 17.
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Tisztelt CÍnn!

A MAX-TEĹ7 Kft. a GTS Datanet Kft' megbízasa ďapjĺín teľvęzte a $uđape
Kőbánvai łit 56" - YIIL "keľ. Ásztalos Sánđor łit 14. kŕiztlťtí összekötií híľközlć
építés kiviteÍi teryét.

A terv megľalósulási{hoz kéÍjiik, hogy az onok tulajdonában
t:xł, tąiđÚł't dsi ih a,ą, giš,,'rą t qłłłŕd' męgądni szíveskedj enek

Ĺeveĺĺmkke1 egy iđőben megkéľtiĺk Önökľől a kdzirtkezeĺőihozza1aľ:ł:lásuĺ<at is.

Melléklet: 1 plđ tervkiitet (Írdsz: 61,I-2a12-Oa6)

Budapest' 2Ü1f , októbeľ 05.

Tisztęlęttel:

ij
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