
Budapest Főváľos VIII. keľĺĺlet Jrózsefváľosi onkormányzatKépviselő-testůiletének
Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága / ą/l ,(
Gazdźikodási Ügyosztály ( .... .\=2..:. sz. napirend

ELOTERJESZTES
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. június 20-i üléséľe

Táľgy: Tulajdonosi hozzá'járulás a Magyaľ Telekom Nyrt. tulajdonában lévő telefonfülkék Ie-
szeľeléséhez J őzsefváros teľiĺletén

Előterjesĺő: dr. Galambos Eszter ugyosztźůyvezető
Készítette: Szabó Endre ugyintézo
A napirendet nyilvános iilésen kell tĺárgyalni.
A döntés e lfo gadásáh oz e gy szeru szav azattobb s é g szüks é ges.
Melléklet:

Kérelem (2 oldal)

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tartalmának rész|etes ismeľtetése

A Maryar Telekom Nyrt. (cégjegyzékszám: 01 10 041928; székhely: 1013 Budapest, Kľisztina krt.
55.) megbízta a GO-MAX Kft.-t (cégsegyzékszźlm: |3 09 070871; székhely: 2040 Budaörs, Szabadság
ift 44.) Józsefuáros kĺjzterületein ta|źiható, a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő telefonfiilkék
elbontásával, a köztertilet helyreállítási munkáinak elvégzésével, ame|yhez a GO-MAX Kft. kéľi a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
tu laj don o si hozzáj áru|źls át ( 1' számű me l léklet).

A benyújtott kérelemben megjelölt helyszínek:

A benyijtott kérelemben foglaltak szeľint a fiilkék felemelését követően a helyreállítást azonna| elvég-
zik, a betonľéteg ftjlé zsákos hideg aszfaltot terveznek. Ez a megoldás nem megalapozott, hiszen a
Tavaszmezó ltca |7. szám e|ótti telefonfülke esetében beton térkő buľkolat van, igy a helyľeállítást is
ezzel az anyagga| kell végezni. A helyszíni felmérésünk alapján a heýeállításľa vonatkoző elóíráso-
kat a határozati javas|atbanhatározzuk meg.

Jelen eljárás keretében benýjtott kérelemben szereplő telefonfiilkék bontása _ a Vajda Péter utca 6.

szám kivételével - az onkoľmányzat tliajd,onában álló közertileteket érinti, így a munkátlatok elvég-
zéséhez szükséges a tulajdonos Önkoľmány zat hozzájáru|ása.

II. A beteľjesztés indoka

Az előteľjesztéstárgyttban a döntés megJlozata|a a Tiszte|t Bizottság hatásköre.

/
{/:ĺ/

Telefonfii|ke elhelyezkedése
Terälet helyrajzi

száma
Megiegyzés

Kisfaludv utca 28/ a. (aszfa|t burkolatu iárdán) 3s660
Szisonv utca 1 3 - 1 5. ( aszfa|t buľkolatu iárdán) 35719/9
Vaida Péter utca |2' hszfalt buľkolatu irárdán) 38591

Vajda Péter utca 6.
Nem cinkormźnyzatűtu-
laidonú (Kolónia területe)

Tavaszmező utca 17. (beton térkő burkolaton) 3s26112
Népszínház utca 46. hszfalt burkolatu iárdán) 34775/2
Kiss József utca2. hszfa|t burkolatu iárdán) 34680/f



m. A dtintés célja' pénzÍigyi hatása

A közterületi munkák megindítrásához szĺikséges a tulajdonos onkormányzathozzájáru|äsa.

A ,tulajdonosi dontésnek onkormányzainkat érintő pénnigyi hatása nincs.

w. Jogszabályi kiiľnyezet

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi onkormányzat
vag5łonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/20|2. (KI.l3.) önkormányzati
ľendelet 17. s (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testĺ'ilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabźiyzatfuő| sző|ó 36lf0I4.
(xI.06.) ö'nkormányzati ľendelet 7. mellékleténęk 1.4'5. pontján alapul.

Fentieka|apjánkéľemaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A Vrárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzájźlrulását adja a _Magyar
Telekom Nyrt. (cégjegyzékszám:0| I0 041928; székhely: 1013 Budapest, Kľisztina krt. 55.) megbizá-
sából _ a GO_MAX Kft. (cégjegyzékszám: 13 09 070871; székhely: 2040 Budaörs, Szabadságilt 44.\

részére Józsefuáros teľületén talźihatő, aMagyar Telekom Nyľt. tulajdonában lévő, alábbiakban neve-
zett telefonfülkék elbontásához, a közteľület helyreállítási munkáinak elvégzéséhez, az a|źlbbi feltéte-
lekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. abęruházőnak (építtetőnek) a közutkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájźru|ást a
vonatkozó ľendelet (19lI994. (V.31.) KIIVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Bu-
dapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatal Hatósági LJgyosztźt|y Építés-
ügyi Irodájától előzetesen meg kell kéľni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tarta-
ili,

c. a telefonfiilkék kiemelését követően a helyreállításhoz a ľétegrendeket ki kell építeni, felha-
gyott, bontott anyag a ftjldben nem maradhat, az összes kibontott és kiemelt hulladékot el kell
szźi|itani.

Telefonfiilke elhelvezkedése Terület he|y r aj zi száma

Kisfaludy utca 28 l a. (aszfalt burko latu j árdán) 35660

Szigony utca 13-15. (aszfa|t burkolatu jráľdán) 357t9/9

Vajda Péter utca If . (aszfa|t burkolatu járdán) 38591

T av aszmezó utca 1'7 . (beton téľkő buľkolaton) 35261/2

Nép sz ínház utca 4 6 . (aszfa|t buľko latu j árdán ) 3477512

Kiss József utca2. (aszfa|t burkolatu járdán) 3468012

A bontással érintett Kisfaludy utca, Szigony utca, Vajda Péter utca, Népszínház utca, Kiss
Józsęf utca járda burkolatát az a|ábbi rétegrenddel kell helyľeá||ítani szerkezeti rétegen-

kéĺt f0 -20 cm átlapo lással :

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg
15 cm vtg. C8/10-32/F stabi|izźllt útalap
15 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics źryyazatTry9íYo (más anyaggal nem helyettesít-
hető)

A bontással éľintett Tavaszmező utca járda burkolatát az a|ábbi rétegľendde| kell helyreál-
l ítani szerke zeti r éte genként 20 -20 cm átlap o lás s al :

térkő burkolat

ĺl:, /
u :,i



4 cm vtg. NZ fl 5 baza|tágy azat
15 cm vtg. C8/10-32-F1 betonalap
15 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq91oÁ

d. a megfelelő minőségĹĺ helyreállításért a beruházőkivite|ezo közösen 5 év garanciźúvá||a|,

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban
éľtesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájarulás csakazengeđé|yező szeľvek, szakhatóságok előíľásainak maľa-
déktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig éľvényes.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2016. június 20'

A döntés v é gr ehajtásźt v é gző szew ezeti e gysé g : G azd ál kodás i Ü gyo sztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjáľa
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2016. június 14.
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Józsefváľosi Önkormányzat

Tiszteit Cím!

Cégiink a Go-Max Kft. a Magyar Telekom hivatďos alvállalkozójaként telefonfiilkék
leszerelését és elszĺllítását vészi.
Az onök keĺĹiletében az alábší címeken tervezzük a Íiilkék e]bontását:

l082 Kisfďudy utca2&la
ĺ083 Szigony utca 13-15.
1089 VajdaPéter utca 12.
1089 Vajda Péterutca6'
1084 Tavaszmező :utca 17 '
1081 Népszínház utca 46,
I08l Kiss Jőzsęf utca2'

A fijtkék aszfaltbul*olatú jardán állnak, melyet a ftilke íelcmelését k<ĺvetően azonna,l
helyreĺĺllítunk. Betonĺéteg ftilé zsĺĺkos hideg aszfalt kerül.
A munka elvégzéséhez kérjtik az önkormányzattól a tulajdonosihozzájáru|ást.
Mellékelem a Magyar Telekommal kötött szerződés másolatát.
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ileiyszĺnt szcĺgáliaiások : gazg aiiság
ĺeĺjesí.ił;ěny és kapacitásĺnenědzsrnenÍ ktzponi
iklatÖszćn: 201 łr -2ał.c1sif0 1ô

lgazo|ás

|gazo|om, hogy a Go.Max Keĺeskedelmiés Szolgáltató KfĹ {2040 Budaors,
Szabadság fi4r'.) a Magyar Te|ekom Nyrt. rnegbĺzásábó| nyilvános távbeszé|ő
készĹilékek Üzemeltetését és távbeszélő fü|kék fenntartását végzi.

A megbizás aza|ábbitevékenységek elvégzésére teľjed ki:

' távbęszé|ö készrj|ékekjavĺtása, kaľbantartása
. Íü|kék takarítása, javĺtása és karbantańása

" távbeszé|ő készti|ékek és fÜlkék |eszerelése és raktárba szá|lĺtása

Ezen ĺgazo|ás 201G.dęcember 31-ig érvényes.

Budapest' 20íô. januáľ 15

ĺ'łAGYAF tELExoil TÁu(ózÉ$ $ítvÁł{ôsAN rłÚKtDű RÉszvÉNYTÁBsAsAG
széĺheĺy: |0|3 Budńpesĺ Kíiszlina kn.55'
cégiegyzé!(szám: BéiggyezĘ a Fďáĺosi ToNényÝék cegbĺíósigán
cg. 01-10.041 923 szám alat
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