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Tisztelt Y ár osgazdálkodásĺ és PénzÍi gyi Bizottság !

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismeľtetése

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMIIřI) közbeszerzési eljĺárást indított bu-
dapesti telephelyei tĺávközlési összekapcso|ása tźtrgyźhan. A közbeszerzési eljárás nyeľtese a Nokia
Solutions and Netwoľks TraffiCoM Kft. (cégjegyzékszám:0l 09 567072; szé|<he|y: 109f Budapest,
Köztelek utca 6.), amely a|apján a Budapest VIII. keľület, Reviczky utca 5' szám a|atĺi NMHH épület
optikai kábeles elérés kiviteli tervének elkészítésével a Loxton Kft.-t (cégiegyzékszźtm: 13 09 139729;
székhely: 2113 Eľdőkertes, Banka utca 6.) bizta meg' A benýjtott kiviteli terv alapján a Loxton Kft.
kéri a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
tulaj dono s i hozzt$ źru|źtsát ( 1 . szttmű me l lék let).

A Nokia Solutions anđ Networks TraffiCoM Kft. meglévő optikai há|őzata atervezett végpont köze-
lében a Szabó Ervin tér |. szám előtti megszakító szekrényben ta|ä|hatő. Ebben - a Főváľosi onkor-
mányzat tulajdonában lévő - forgalomirányítási alépítményben a Nokia Solutions and Networks
TraffiCoM Kft. hosszú távú bérleti és távközlési hasznosítási joggal rendelkezik' ezért innen tervezik
kiépíteni a Reviczky utca 5. szttmigazoptikai kábelt.

A meglévő megszakító szekrényből a Reviczky utca páratlan oldalán haladva építik ki a végponti épü-
letig (5l m hosszban) atervezett nyomvonalat' ahol egy megszakitó szekrény is kialakításra kerül (2.

szźlmű melléklet).

A terület sűnĺ közmiĺellátottsága miatt a védőcső a|épitmény fektetése csak kézi munkavégzésse| t<jr-

ténik, a közmrĺvek źt|ta| e|őlrt szakfelügyeletet biztosítása mellett.

A kérelemben és a dokumentációban részletęzętt Reviczky utca (hrsz: 36733), út- és járdaszakasza az
Onkormányzat tulajdonźtban tú|, így az engedé|yezéshez szükséges a tulajdonos onkoľmányzat
hozzźĘźlru|ása.

il. A beteľjesztés ĺndoka

Az előterjesztés tárgyźhan a döntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatásköre.

ilI. A döntés célja' pénzügyi hatása

A köztertileti munkák megindítrásához szĺikséges a tulajdonos onkormányzathozzźtjárulása'

Ą , s. sz. napiľend
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A ttulaj donosi dĺjntésnek Önkormányzatunkat érintő pénzü gyi hatása nincs.

ľv. Jogszabályi környezet

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi Önkoľmányzat
vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól szóló 66120|2, (KI.13.) önkormányzati
rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi
onkormányzat Képviselő-testtilet és Szervei Szęrvezeti és Mríkĺjdési Szabźiyzatárő| sző|ő 3612014.
(xI.06.) ĺinkoľmányzati rendelet 7' mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

Fentieka|apjźtnkéremazallábbibatźtrozati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy tulajdonosi hozzájárulását ađja a Nokia
Solutions and Networks TraffiCoM Kft. (cégjegyzékszám:0l 09 567072; széÝ'he|y: 1092 Budapest,
Köztelek utca 6.) megbízása alapján a Loxton Kft. (cégjegyzékszám: 13 09 L397f9; szék,Áe|y:211,3
Erdőkertes, Banka utca 6.) által készített, a Budapest VIII. kerület, Reviczky utca szám alatti NM}IH
épület optikai kábeles elérés kiépítés kiviteli tervéhez, a közteľületi munkák elvégzéséhez, az alźtbbi
feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosihozzźýárulás aberuhtvőtlkivite|ező (építtetőt) nem mentesíti az építés-
hez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzźĄáru|ás a Reviczky utca (hľsz: 36733) járdaszakaszairaterjedki,

c. aberuházőnaV/kivite|ezőnek (építtetőnek) aköztŃkezelői és munkakezdési (burkolat-
bontási) hozzźĄáru|ást a vonatkozó rendelet (|9lI994. (V.31') KIIVM ľendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváľos VIII' kerület Józsefuárosi Polgármesteri
Hivatal Hatósági Üryosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az ab-
ban foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi a beruházőt/kivitelezőt a bontással éľintett járdaszakaszok helyreá||itásźlra,
amely munkákra aberuházőlkivitelező kozösen 5 év garanciátvźń|a|.

o A bontással érintett Reviczky utcajaľda burkolatát az a|á.ůbi rétegrenddel kell hely-
reállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

térkő burkolat
4 cm vtg. NZ2l5baza|tágyazat
l5 cm vtg. C8/10-32-F1 betonalap
15 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq91%o

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültérő| a közteľtilet tulajdonosát
írásban értesíteni'

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradékta|an betartásával, a dĺintés napjátó| számitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. iúnius 20.
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A döntés végľehajtását végző szervezeti erység: Gazdá|kodźlsi Ügyosztály

A lakosság széles koľét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjáľa
nem indokolt

Budapest, 2016. június 14.
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I. száműmelléklet
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Budapest Józsetváľos onkormányzata
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Budapest
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1082

Táľqv: Budapest Vl||. keľti|et' Reviczky u' 5. Nernzeti Média és Hírkijzlési Hatóság
optikai kábeles eléľése

Tisztelt Cím!

Cégünk a TrafíiOom Kfi. megbízása a|apján e|készítetie a fenti tárgyil há|ozat kivite|i
tervdokumentácĺoját.

Kérnék Önöket, hogy a beadott 2 pé|dány tervdokumentáció a|apján, tulajdonosi. és
közútkeze|ői hozzájáru|ásukat szíveskedjenek megadni.

Az e|készü|i hozzájárulásukaĺ a fent megacott cÍmre szĺveskedjenek kÜldeni.
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Visnovszky PéÍer
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Budapesi, 2016.Đ5.23.
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2. szźlmimelléklet

ĺ''.ł
io' i.'/ł / <^

i Ś ;. 
"aś,ns ,i "śą.ĺ

575C/' 
!t7

*ob6 Erin könyté. zaaai

["tt
Ł-l

ť/i
/1./
ąśrij
,łł,{|l

Kéídí Géspór RéĹ tgBion gälcsészěllud' klr

FÖÝ6|osi żebr ErÝh Khf^ő/

)O

Reviczkl

Ą
ť'....\) . '\
\\\\
\ 3657e//i 

\\\\\L
, 

",, 
:: :: ";;: ::::;: r r,, 

" ",

-ł*Í,n-.":

Nokia Solutions and Networ[<s TraffiCOM

ReviczkY

lA íĺ.k ziési LlzemeltgtÖ és szcĺgá|latÓ Kí

\,TrafficoM 133'3"1ľ.1iľf :j;"ľ:ffli: -.'
Íeetiplsa: KJwTEL| TERV

\\r\ \.
''\^t\
r)

tc

\

\

\

Reviczky uico 5 _ NMHH épi)iet ,optikoi |ĺ6C4cJ

'ŕní,téci hąlvązŕnrnĺz i.Ę;I*żam

Ń-----h---W: 
--.-.-]K* TĺFá' káiíi-*-.

1.v,zky.FéGí yv6té l|i,ł 5f*-'.* i zoĺ a.o+-ĺ 2'i l : soa

'""".: k trl:ętrt@
ŕ s. ".''';;:i:i"ś;)ił.:iää""... & =.l5;;ĺllá|äŁ*.*]'"

Rn iznlÁrai. (\ 1) m2

1 59C4




