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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés Íartal;mźnak részletes ismeľtetése

A Magyar Telekom Nyrt. (cégjegyzékszám: 01 10 041928; székhely: 1013 Budapest,
Kĺisztina krt. 55.) megbízásaa|apján a STENToR-MI Kft. (cégjegyzékszám: 13 09 100748;
székhely: 2660 Ba|assagyaľmat, Felsőmalom u. 7.) elkészítettę a Bufapest VIII. keľiilet,
Szentkirályi utca 34. szám alatti lakóépület távközlési optikai há|őzat ellátásanak tervét, mely
a|apjáĺ a közteruleti kiépítéshezkénk a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi onkor-
mányzat(atovábbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi hozzájárulźtsát (1. szźlmis'mellék1et).

A teľvet a Magyaĺ Telekom Nyrt. adatszo|gźitatásaalapjźnkészitette a STENToR-MI Kft.

Ennek éľtelmében a lakóépület optikai ellatását az ingatlan e|őtti jarđában meglévő, Magyar
Telekom Nyľt. tulajdonú aknábó| az épnlet fa|ávaI pźlrhluamosan védőcsövet fektetnek le a
ház kapuj áig, aho l a ház hom|oLuatár a vas c s őve l ál lnak fel.

A kábelfektętéssel érintett teľĹilet aszfa|t burkolatú járđa. Tekintettel a terület sűrű kĺjzműhá-
|őzatára csak kézi ftildmunkáva| _ 0,6 m mélyen, -10 m nyomvonal hosszúságban _ tervezik
a védőcső fektetést (2. száműmelléklet).

A munkálatokkal érintett Szentkirályi utca (hrsz: 36593) járdaszakasza a Józsefuárosi
Oĺtkormtnyzat tulajdonában áI|, így aZ engedélyezéshez szĹikséges a tulajdonos
onkorm án y zat ho zzájarulás a.

il. A beterjesztés indoka

Az előterjesńéstargyában a döntés meghozatala a TiszteltBizoÍtság hatásköre.

ilI. A dtintés célja' pénziigyi hatása

A köZterĹileti kivitelezések megindítástůloz, illetve befejezéséhez szükséges a tulajdonos
onkormán y zat hozzájárulása.

A tul aj dono s i dtjnté snek onkoľm áĺy zatunkat érintő p énzugy i hatás a ninc s.



Iv. Jogszabályi ktirnyezet

A Városgazdátkodási és Péĺuugyi BizoÍtság hatásköľe a Budapest Józsefrárosi
onkormanyzat vagyoĺáĺól és a vagyon felętti tulajdonosi jogok gyakorlásaról szóló 6612012.
(XII.13.) önkormányzati renđe|ęt 17. $ (1) bekezdés e) pontjan, valamint a Budapest Fővaľos
VIII. keľület Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezęti és

Múködési SzabáLyzatárőI szőIő 3612014. (xI.06.) tinkoľmĺínyzati reĺdęIet 7. mellék]etének
1.4.5. pontján alapul.

FentiekaIapjźnkéľemazalábbihatározati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyibizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáruIását ađja az
ELMU IJźiőzatiKft. (cégjegyzékszárrl:01 09 874|42; székhely: 1132 Budapest, Váci tlt72-
74) áItaItewezett, a Budapest VIII. kerület, Szentkirályi utca 34. szźrrl alatti lakóépület táv-
kĺjzlési optikai e|Iátásźĺ szolgá|ő hźůőzat kiépítéséhez, az a|ábbí feltételekkel és kikötésękkel:

a. jelen tulajdonosi hozzĄźľĺulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyekbeszeruése alól,

b. a tulajdonosi hozztljárulás a munkálatokkal érintett Szentkirályi utca (hĺsz:
3 6593) szakaszźna terj ed ki,

c. a benlházőnak (építtetőnek) a koztĺtkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájźlru|ást a vonatkozó ľendelet (I9l1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Polgáľmesteľi Hivatal
Hatósági Ü gyosztá|y Építésügyi hrođájźúő| előzetesen meg kell kérni, és az ab-

ban foglaltakat marađéktalanul be kell tartaní,

d. kotelezi a kivitelezőt a bontási helyek megfelelő minőségben tĺirténő helyreállí-
tásźľra, melyre aberuházőlkivitelezo kĺjzösen 5 év garancitltváIIaI

. a bontással érintett Szentkirályi utcajárda burkolatát az alábbí rétegľenddel kell

'"y:"jľTl:'^;t:í:xäľ.:iŤľJŕl;1Łľ.ff'äälľřÍ|*."teljesszélessé-
gében)
15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizáItiftaIap
15 cm vtg, fagyá|ló homokos kavics ágyazat Ttq 95o/o (más anyaggal nem
helvettesíthető)

e. - "n,"o,u,,r". 
l..it"l., a munkák (helyreáltítás) elkészti |térő| aközterĺilet tulajdo-

nosát írásban éľtesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájátu|ás csak az engeďé|yező szewek, szakhatóságok elő-
írásainak maradéktalanbetartásźpal, a döntés napjától szźtmitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hatariđó: 2017. április 10.
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A döntés végrehaj tás źÍ. v égző szerv ezeti e gysé g : Gazdálkodási Ü gyo sztáty

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javaslata a kizzététel módjaĺa
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 20|7. április 04.
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+36-1-796-5644

E-mail:

info@stentor-mi.hu

Web:

www.stentor.mi. hu
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I, számtmelléklet

Címzett:
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postacím:
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Budapest Főváros VIII'
kerületi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u.
63-67.
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Fe1ađó: Janzsó Rc|and

Dátum: 2o!7, március 2L,

tigyiratszám: sK-06o-185/17

című engedé|y tervet, me|ynek csato|t engedé|yezési tervében szerep|ő
tervezett távkciz|ési nyomvona|ra kérjük tu|ajdonosi- és közútkeze|ői
hozzájárulásukat, va|amint a 362/2008. (XII.13.) kormányrendelet 1.

sz' me|lék|ete 4. a|apján nyiiatkozatukat a he|yi műem|éki-, környezet-
il|etve természetvéde|mi érintettségről megadnĺ szíveskedjenek.

MeIlékĺetek:

. 2 pld' engedé|yezési terv

Köszönettel:

tí ŕ0ľl
.ffi.uäľ't/\
\ \ervezőmérnök '
ľqł'-20-771-8827)

cég:jnk az ÉMĺ-ĺÜv áItal tanúsított iso 9oo1:2ooo minőségirányítási iendszerrel ľendelkezik. o|da|szám: 1



f. szám,Úmelléklet
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Csopodék csotornovezeték
vízvezeték

D|G| tóvköz|ési kóbel

MVM t6vköz|ési k6be|

Novotron tóvköz|ési kóbe|

lnvite| tóvköz|ési kóbel

NSNT tóvköz|ésĺ kóbe|

UPC ióvközlési kóbe|

Mogyor Te|ekom tóvköz|és

Tervezett Mogyor Te|ekom tóvköz|és

lvotos kézi fö|dmunko végzése kutotógtdör ósósso|, szokfe|Ügyelet bĺztosítóso me||ett!

Alépítmény hólózot építése épülethez 1LPE40 csö 0,6m mélységben

A fe|tünteteti közmÜodotok csok tójékoztotó je||egÜek' o volósóg ettö| e|térÖ tehet!
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SľBľĺľoR.Ml KFT.
Cím: 2660 Ba|assagyamat, Fe|söma|om ut€ 7'
Telefon; +36-1-796-5644
Web: www.stentor-mi.hu/ E-mai|: inÍo@stentor-mi'hu
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