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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság!

I. Tényállás és a dłintés taľtalmának részletes ismeľtetése

A Magyar Telekom Nyt. (cégjegyzékszźtm:01 10 041928; székhely: 1013 Budapest, Kľisztina krt.
55.) megbizása a|apjźn a HHT98 Hírközlési Há|őzat Tervező, Építő és śzolgáltató Kft.
(cégegyzékszám:0I 09 675143;szék.hely: 1107 Budapest, Ceglédi út 30. l. em.25.f elkésziteÍte a
Budapest VIII. kerület, Berzsenyi Dániel utca 3. szám a|atti ingatlan szo|gá|tatás e||źúásáhozszükséges
hírközlőhálózatkiépités tewét, melyhez kérik a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi ontár-
mźtnyzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi hozzájźru|ását (1' száműmelléklet).

A VIII. keľületben aMagyar Telekom Nyľt. jelenleg is több helyen végez munkźiatokat, mely a ko-
ľábbi _ fenyvezetős, optikai _ IIYTAS technológia kiváltására irányulnak. A telekommunikációs szol-
gá|tatás biztosítása érdekében azérintettĹigyfeleket a meglévő optikai és koax elemeket is alkalmazó -ľIFC (Hybrid Fiber Coax) _há|őzatra kapcsolják. Egyes épületek ellátásának biztosításához jelenleg
nem mindeniitt áll rendelkezésre közterületi alépítményi hźllőzat, ezért ezekkiépítése szükségeš.

Jelen eljárás keretében benyújtott dokumentáció szerint a Berzsenyi Dániel utcában a 2b. szám e|őtt
lévő megszakító szekľénýől (Nl típusú akna) indul a Magyar Telekom Nyľt. FIFC há,|őzata. Ezt a
csövet a Berzsenyi Dániel utca 4. szám e|őttfe|tárják, és új szekľéný építenek rá.Ettó| a szekrénýől _
a jtlrdźlkban készített indító és fogadó gödöľ kcizött vibrációs gépi - furással, 0,8 m mélyen keresztezik
a Berzsenyi Dániel utcai ťltpályáú, majd a beépített 2LPE40 védőcsöveken át éľik el a Berzsenyi Dániel
utca 3 ' szám a|atÍi ingat|ant, ahol szintén egy új megszakító szekľéný építenek rá (2. és 3. számú mel-
léklet).

A kérelemben, illetve a munkavégzéssel érintett Beľzsenyi Dániel utca (hrsz: 34607) út- és járdaszaka-
sza az Önkormányzattliajdonában ái|, igy az engedé|yězéshez szükséges a tulajdono. onĹo,. ány,u,
hozzájáru|ása.

il. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztéstárgyában a döntés meghozata|aa Tisztelt Bizottság hatáskoľe.

ilI. A diintés célja, pénzügyi hatása

A közterületi munkák megindításához szükséges a tulajdonos onkormányzathozzź!áru|ása.

A tulaj donos i döntésnek tnkormány zatunkat érintő pénzii gy i hatása nincs.
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Iv. JogszabáIyi kiirnyezet

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi Önkoľmányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó|ó 6612012. (KI.13.) önkormányzati
rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváľos VIII' kerület Józsefuárosi
Önkormányzat Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Mtíkĺjdési Szabá|yzatźrőI sző|ő 36lf0l4.
(XI.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

Fentiek a|apján kéľem az a|ábbihatźtrozati javaslat elfogadását'

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja aMagyar
Telekom Nyľt. (cégjegyzékszźtm:0I I0 04|928; székhe|y: 1013 Budapest, Kĺisztina kľt. 55.) megbízźr
sa alapján, a HHT98 Hírkĺjzlési Há|őzat Tervező, Epítő és Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszám: 0I 09
675143; székhely: 1107 Budapest, Ceglédi út 30. 1. em. 25.) á|ta|késziteťt - Budapest VIil. kerület,
Berzsenyi Dániel utca 3. számalratti ingatlan szolgáltatás e||źtástlhoz szĹikséges hÍrk<jzlőhálózatkiépi-
tés tervét, az a|ábbi feltételekkel és kikcjtésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás aberuhźzőt (építtetőt) nem mentesiti az épitéshez szüksé-
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése a|ó|,

b. a tulajdonosi hozzź|áru|ás az a|épitmény kiépítési munkálatokkal érintett Bezsenyi Dá-
niel utca (hrsz:34607) út- ésjárdaszakaszáraterjed ki,

c. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájá-
rulást a vonatkozó rendelet (I9l1994. (v.31.) KIryM rendelet) szeľinti mellékletek csa-
tolásával a B,udapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatal Hatósági
Ügyosĺály Építésügyi Irodájától ęlőzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat ma-
radéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi a kivitelezőt a Beľzsenyi Dániel utcai járdaszakaszon a bontási helyek megfele-
lő minőségben történő helyreállítasára, melyre a beruhézőlkivitelező közösen 5 év ga-
ranciát vállal:

. A bontással érintett Berzsenyi Dániel utcajárda burkolatát az a|ábbi ľétegrenddel kell
helyreál lítani : szęľkezeti rétegenként 20 -20 cm átlapolással :

- 3 cm vtg. MA.4 éľdesített ontött aszfalt kopóréteg (a bontási hosszban a járda
teljes szélességében)

- 15 cm vtg. C8/10-32/F stabi|izźl|ttĺa|ap

- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazatTrq9íoÁ (más anyaggal nem he-
lyettesíthető)

. A Berzsenyi Dániel utca útpálya alatti átfilrás a közművek jőváhagyásána| és az eIóirt
szakfelĺigyelet biztosítása mellett v égezhető,

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkésztiltérő| a köztertilet tulajdonosát
írásban értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engeđé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a dcintés napjátő| számitott l évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidó: 2016' szeptember 7f.
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A döntés végrehajtását végző szeĺłezeti egység: Gazđá|kodási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2016. szeptember 06.

honlapon

L. fiłtŁr"..'a- -- ě,-;
dh-öalambos Eszter

KÉszÍľpľrľ GĺzoÁĺKoDÁSIÜcYoszľÁrv
LBÍRľa.: SzeBó ENDRE
PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZoLÁS: cJ-.
Jocl KoľrRoLL: |.łl.trrl. ,

ELLBNoRrzľB:

ĺ. ĺűI*r*4il . ufU..ął|./. -7ýÝ? 
/

on. MÉszÁnERIKA
*lF'cyzo lÜÍü siľi # fi

BBrBnĺpszrÉSRE ALKALMAs :

,l,. ,,r,L> Đ-
D,łĺaoa.-fuNĺÁN EoNA.

ĺr'cvzQ
ŕĺ

JóvÁru.cyr.ą.:

a'VÁnoscazoÁrr

,fu



I. szźlműmelléklet
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lroda: 1107, Budapest, Ceg|édi Út 30. Postacím: .t476.

Telefon:(1) 431-8282, fax (1) 431-8280 e-mail:
Cégjegyzékszám: Fővárosi Cégbíróság cg. 01 -09-6751 ?*;$ .!ł}s i fi,

ŁsY-ł.f.Bankszámlaszám: oTP Bp. )0/lI|. ker. Íiók 11718000-20/'21

Ga|ambos József
(galambos.jozsef@hht98. hu)

űVf ?"t11'. jĺjil 13. íši1} ".iji\ i 3.

Vl||. kerÜ|et Józsefuárosí onko rmányzatPoIgármeśťłfi1łľ,ffią.ä.].:::1i.,nj::**#.;läi'.ai*la

1082 Budapest, Baross u. 63-67,

Tiszte|t Cím!

A Magyaľ Telekomnak eltöké|t célja, hogy az Ügyfelei részére mindenkor a lehető legjobb
te|ekommunikációs megoldásokat biáosítsa. Ennek megfelelően a Magyar Te|ekom Vlll
kerilleti hálózatábó| kivezeti a HYTAS techno|ógiát. A meg|évö Ügyfe|eket átterheli, a zommel
meglévó HFC háIózatra. Egyes épÜ|etek esetében nem á|l rende|kezésre meglévő köäerüĺeti
esőhá|ózat.
A Bezsenyi Dánie| utca 3 e|látásához új foldalatti - kozterÜ|eti . a|épĺtmény építése
szÜkséges

A csatolt HHT.13/08-22-o1t12g számú engedélyezési terv alapján kérem, hogy a tervezett
bevezetés ép ítéséh ez a tu lajdonos i hozzájäru|ást szíveskedjen meg ad n i.

A tervezett építés érinti a Budapest Vl||. ker. tnkormányzat tu|ajdonában lévó 34607
(Berzsenyi utca) he|yĘzi számÚ ingat|an terÜletét.

Kérem, hogy a beruházás kieme|t je||egére tekintette| az engedéIyezési e|járást kiemelten
szíveskedjenek kezeIni.

Tisáelettel:

ffi

+{é

&ĺ"//L
Lukács Balázs

Ügyvezetö

(1) 431-8282

HHT-13/08-22-4il129 Budapest, 2016. júnĺus 6.

Tu|ajdonosi hozzájáru|ás kérése "1087 Budapest, Berzsenyi Dániel utca 3.
há|ózata'' című tervhez
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3. száműmelléklet
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íttetŐ: Magyar Telekom Nyrt. ID:1_B15_,Ż10048

bi,.,łofi.'#ť. vlll' kerĹiIet HYTAS hÓlőzot kivÓ|tÓso HFC techno|őgiÓvo|

HHT '98 HÍrkőzlési l-Iálőzat Teľvezo, ÉpÍto és Szolgált'atő
1107 Budopost, ceg|édĺ Út 30. Te|.: (1) +31_B2B2, Fox: (1) 431-8280
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