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ELŐTERJEsZTEs
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. augusztus 15-i ülésére

Tárgyz Tulajdonosihozzájárulás Budapest VIII. keľüIet Corvin Sétány Progľam keľetében léte-
sülő C4 jelű iľodaház optikai kábe|há.Jó.zatľa kiitéséhez

Előteľjesaő: dr. Galambos Eszter ijgyosztá|yvezető
Készítette: Szabó Endre ugyintézo
A napirendet nyilvános iilésen kell tárgyalni.
A dönté s e lfo gadás áh oz e gy szer u szav azattöbbsé g szüks é ge s.
Melléklet:
1. Kéľelem
2. He|yszínĺajz

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság!

L Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest VIII. keľület Corvin Sétány Program [V. ütem keľetében a Bókay János utca - Pľáter utca
_ Szigony utca által hataľolt tömbben épülő C4 irodaház leendő bérlője a Nokia Solutions and
Netwoľks TrafľrCoM Kft.. (cégegyzékszám: 01 09 56707f; szé|łhe|y: I09f Budapest, KöZtelek utca
6.), ezérttészére szükséges kétiľányú, egymástól fiiggetlen optikai hźůőzatra csatlakoztatás kiépítése.
A tervezést megelőzóen a Nokia Solutions and Networks TraffiCoM Kft. (a továbbiakban NSN
TraffiCoM Kft.,) az Invitel ZÍt-tő| megvásárolta azĺJ|lői út és Baross utca közötti, a Szigony utcában
vé gi ghaladó é s me g lévő alépítmény i há|őzatot.

A Nokia Solutions and Networks TraffiCoM Kft' a megvásáro|thá|őzatrész, va|amint a meglévő há-
|ózatának összekapcsolásának tervezésével, illetve az új iľodaházbatórténő beállásának kiépítésével a
LoXToN Kft-t (cégiegyzékszám: 13 09 139729; sze|<he|y: 2|13 Erdőkeľtes' Banka utca 6.) bizta
meg. A benýjtott kiviteli teľv alapján a LoXToN Kft. kéri a Budapest Főváros VIII. kerület JózseĹ
váľosi onkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi hozzájáru|ását (1. szźtmtl
melléklet).

A Nokia Solutions and Networks TraffiCoM Kft' meglévő há|őzata a Klinikák metróállomásnál kap-
csolódik a váľosi alépítmény há|őzathoz. A megvásárolt alépítmény hźiőzat a Szigony utca ellentétes
oldalán tal'źůhatő, ezértitt a két alépítmény összekapcsolásához 4 db LPE40 védőcsövet kell lefektetni
a meglévő, Szigony utca alatt átvezetőve| ľendelkező megszakító aknáig. A Szigony utca túloldalán
ta|á|hatő megszakító aknától az Inviteltől megvásáľolt aknáig szintén 4LPE40 védőcsöveket fektetnek
|e. Az ellátáshoz szükséges optikai kábelek innen a megvásárolt alépítményben fognak haladni egé-
szen az irodaházig. Az irodaház déli oldalánál a Szigony utcában meglévő csövekľe építenek megsza-
kító aknát, melyből I db all0mm-es cso |eźęazást építenek ki az irodaházpincefa|ában meglévő be-
vezető cs<ivekig. Az irodahán Szigony utcai északi sarkánál talrá|hatő a megvásáľolt nyomvonalon egy
megszakító akna, ahonnan szintén 01lOmm-es cső |eágazást építenek ki a Práter utcai bevezetésig. A
Práter utcai beállástól szintén a megvásárolt alépítményben teľvezik elindítani az optikai kábelt a Ba-
ross utca irányźtba. A Baross utca előtt a megvásárolt alépítmény há|őzat véget ér, ide a meglévő Invi-
te| Zrt. tulajdonú akna mellé lij megszakító akna építése tervezett. A két megszakítő aknát védőcsö-
vekkel kötik ĺjssze, hogy a tervezeIt optikai kábel a Baross utca alatti Invitel tulajdonú há|őzaton áŃe-
zethető |egyen. A Baross utca a|att átvezetett optikai kábel a Koszorú utcai saľoknál meglévő Invitel
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alépítménybe érkezik, ahonnan kiépítendő védőcsöveken ź.ĺvezetik a meglévő közeli, Nokia Solutions
and Networks TraffiCoM Kft. tulajdonú forgalomirányítási alépítménybe (2. számű melléklet)'

A terĺilet sűnĺ közmíĺellátottsága miatt csak óvatos kézi ftjldmunka végezhetó, akozmíivek által előíľt
szakfeltigyeletet biztosítása mellett.

A kérelemben és a dokumentációban részletezett Szigony utca (hľsz: 36180;36|37;35728146) és Prá-
ter utca (hľsz: 36100/2) t|t- és járdaszakasza az onkormányzat tulajdonában á||, így az engedélyezés-
hez szükséges a tulajdonos onkoľmány zat hozzájźru|ása.

il. A beteľjesztés indoka

Az előteľjesztéstárgyában a döntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatáskĺire.

m. A diintés célja, pénzügyĺ hatása

A közterületi munkák megindításához szükséges a tulajdonos Önkoľmányzathozzźtjáľu|ása.

A tulaj dono si döntésnek onkormányzatunkat érintő pénzü gy i hatása nincs.

Iv. Jogszabályi köľnyezet

A Yárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság hatásköľe a Budapest Józsefuárosi onkormányzat
vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról sző|ő 66/f0I2. (KI.13.) önkormányzati
ľendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabźl|yzatárő| sző|ő 36120|4'
(xI.06.) önkoľmányzati rendelet 7. mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

Fentiek a| Ą án kérem az a|źhbi határ ozati javas lat e l fo gadását.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a Nokia
Solutions and Networks TrafťrCoM Kft. (cégjegyzékszám:01 09 567072; szé|<he|y: |09f Budapest
Koztelek utca 6.) megbízásaa|apjźn a LoXToN Kft' (cégjegyzékszám:13 09 I397f9; szé|dle|y:fI73
Erdőkertes, Banka utca 6.) á|ta| készitett, a Budapest VIII. kerület Corvin Sétány Program rV. ütem
keretében, a Bókay János utca _ Práter utca - Szigony utca által határolt tombben éptilő C4 irodaház
kétirányú optikai kábelhá|őzat bekötésének kiviteli tervéhez, a közteľületi munkák e|végzéséhez, az
a|ttbbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás aberuházőt/kivite|ező (építtetőt) nem mentesíti az épités-
hez szĺikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosi hozzźĘáru|ás a Szigony utca (hrsz: 36 1 80; 361371. 35728146) és Práter utca
(hrsz: 3 6 1 00 l f) tfi- és j árdaszak aszair a terj ed ki,

c. aberuházőnaW/kivite|ezőnek (építtetőnek) akóziftkezelői és munkakezdési (burkolat-
bontási) hozzźĄźtru|źlst a vonatkoző rende|et (19/1994. (V.31.) KIIVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri
Hivatal Hatósági Ugyosztá|y Epítésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az ab-
ban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi a beruhtnőt/kivite|ezőt a bontással éľintett járdaszakaszok he|yreá||itására,
amely munkákra aberubázőlkivite|ezó közösen 5 év garanciźttvál|a|.

o A bontással érintett Szigony utca és Práter utcajárda burkolatát aza|ttbbi rétegľend-
del kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfa|t kopóréteg (bontással ériĺtett járdasza-
kasz telj es szélességében)
15 cm vtg. C8/10-32-F1 betonalap
15 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq9í%o
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aZ engedé|yes köteles a munkák (helyreá|lítás) elkészültérő| a köztertilet tulajdonosát
írásban értesíteni.

f. jelen tulajdonosihozzäjárulás csak az engeđé|yezó szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásával, a döntés napjától szźtmitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. aususztus 15.

A döntés végrehajtását végzo szervezeti egység: Gazdá|kodási Ügyosaály

A lakosság széles körét érintő dĺintések esetén javaslata akozzététe| mődjźtra
nem indokolt hiľdetótáblán

Budapest, 2016. augusztus 09.

honlapon

-dr. Galambos Eszter
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Budapest Józsefváľos onkoľmányzata
Polgármesterĺ Hivatal

Budapest
Baľoss u. 63.67.
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Táľgv: tsudapestVllt- kerület, Szigony utca, c4 ĺľodaház kétiľányú optikai bekötése

ti.'t"|t cím!

Cégünk 'az NSN TraŕiOom Kft' megbízása alapján elkészítetie a fentĺ tárgyú háĺózat kivite|i

tervdokumentációját.

Kérnék Ön<iket, hogy a beadoti 2 példány tervcokumentáció a|apján, tulajdonosi. és
közútkezelői hozzájárulásukat szíveskedjenek megadni.

Az e|készü|i hozzájárulásukát a Íent megadott címre szíveskedjenek küldeni.

Tisztelettel:

^ti '! ;'
ł)! Ę.. ':''..; ,''''

Visnovszky Péter
Loxton Kfi.
Tervező
30ł ,Ä20-7863

Budapest, 2016-07.07
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