
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek
Varosuzemeltetesi Bizottsaga
Eldterjesztd: Gazdalkodasi Ugyosztaly ,L..SL...sz. napirend

ELOTERJESZTES
A Varosuzemeltetesi Bizottsag 2021. november 17-i ulesere V / ;

Targy: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasara, Budapest VIII. 
kerulet Deri Miksa utca 18. optikai vezetek ellatasahoz

E16terjesztd:Borbas Gabriella iigyosztalyvezeto.
Keszitette: Urban Istvan kozutkezelo ugyintezo
A napirendet nyilvanos ulesen kell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszeru szavazattobbseg szukseges

; Melleklet:
1. szamu melleklet: kerelem
2. szamu melleklet: helyszinrajz

Tisztelt Varosuzemeltetesi Bizottsag!
I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Invitech ICT Service Kft. (cegjegyzekszam: 13 09 190552; szekhely: 2040 Budadrs, Edison 
utca 4.) megbizasabol elkeszittette a Budapest VIII. kerulet, Digimobil Invitech df 2. utem, 
Deri Miksa utca 18. optikai ellatas kiviteli terveit (Munkaszam: ST-008/2021), mely alapjan 
kerik a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat (a tovabbiakban: 
Onkormanyzat)tulajdonosihozzajarulasat(l. szamumelleklet).

A kerelmekhez benyujtott ST-008/2021 munkaszamu tervdokumentacio a Nagy Fuvaros utca 
9. elotti meglevo Nl-es szekrenybol uj 2LPE40-es cso inditasanak a Deri Miksa utca 18. 
reszere, Nagy Fuvaros utca 9. elotti meglevo Nl-es szekrenybe a meglevo kabelen egy 
kabeltartalek atmozgatasanak, a tartalekra egy uj FOSC-400A4 kotes elhelyezesenek, uj 
kotesbol indulo az uj Fve 2xl2B/T kabel a vegpont fele valo elhelyezesenek muszaki terveit 
tartalmazza.
A tervek szerinti beruhazas soran Budapest VIII. kerulet Nagy Fuvaros utca 9. szam elott 
meglevo jarda aszfalt es a palyaszerkezet egy resze elbontasra keriil. A Nagy Fuvaros utca 9. 
elotti meglevo Nl-es szekrenybol indul az uj 2LPE40-es cso a Deri Miksa utca 18. reszere. 
Az uj csovet a megszakitobdl inditva a Nagyfuvaros utcaban vezetik be, az epiilet sarkatol 1,5 
meterre a pincebe. A vedocso tervezett fektetesi melysege 0,6 meter. Az epites es bontas 
idejere a gepjarmuforgalmat es a jardan a gyalogos forgalmat biztositani kell, a .jardan 
provizorium alkalmazasaval.(2. szamu melleklet)
A munkakezdesi hozzajarulas kerelemhez be kell nyujtani a Forgalomtechnikai Kezelo altal 
jovahagyott epites alatti forgalomtechnikai tervet az ut kezelojehez, melyen jelolve vannak az 
epites miatt nem hasznalhato parkolok, valamint lezarando utca es jardaszakaszok is.

A kivitelezessel erintett 35055 hrsz. Nagyfuvaros utca az Onkormanyzat tulajdonaban all, igy 
a kozteruleti munkak elvegzesehez szukseges az Onkormanyzat hozzajarulasa.
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II. A beterjesztes indoka
Az eldterjesztes targyaban adontes meghozatala a Tisztelt Bizottsag hataskdre.

IH. A dontes celja, penziigyi hatasa
A kivitelezesek kozteruleti meginditasahoz szukseges a tulajdonos Onkonnanyzat 
hozzajarulasa.
A tulajdonosi dontesnek az Onkormanyzatot erinto penzugyi hatasa nines.
IV. Jogszabalyi kornyezet
Az onkormanyzat hataskdre a koziiti kozlekedesrbl szolo 1988.evi I. torveny 46. § (1) a) pont
jan, tovabba a Magyarorszag helyi onkonnanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 
107. §, valamint a Budapest Jozsefvarosi Onkonnanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulaj
donosi jogok gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII.13.) szamu rendelete (a tovabbiakban: Va- 
gyonrendelet) 15. § (1) bekezdesen alapul.
A Varosuzemeltetesi Bizottsag hataskdre a Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdes e) pontjan es a 
Kepviselo-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XL06.) 
bnkormanyzati rendelet 7. melleklet 5.1.1.pontjan alapul.
Fentiek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete Varosuzemeltetesi 
Bizottsaganak a......... /2O21.(XI. 17.) szamu hatarozata

Tulajdonosi es kdzutkezeldi hozzajarulas megadasarol a Budapest VIII. kerulet, Deri 
Miksa utca 18. optikai vezetek ellatasahoz

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy

tulajdonosi es kdzutkezeldi hozzajarulasat adja az Invitech ICT Service Kft. (cegjegy- 
zekszam: 13 09 190552; szekhely: 2040 Budadrs, Edison utca 4.) Budapest VIII. keru- 
let, Digimobil Invitech df 2. utem, Deri Miksa utca 18. optikai ellatas kiviteli terveire 
(Munkaszam: ST-008/2021) optikai fbldkabel epiteshez szukseges kozteruleti munkak 
vegzesehez, az alabbi feltetelekkel es kikotesekkel:

• jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazdt (epittetot) nem mentesiti az epiteshez szuk
seges egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese aldl,

• a tulajdonosi hozzajarulas a 35055 hrsz.-u Nagyfuvaros es 35035/1 hrsz.-u Deri Miksa 
utca munkalatokkal erintett teruletere teijed ki,

• az epittetdnek (kivitelezonek) a kozteruleti munkak megkezdese elott munkakezdesi 
(burkolatbontasi) hozzajarulast kell kemie a kdzutkezeldi hozzajarulashoz mellekelt 
nyomtatvany adattartalmanak megfeleloen, a szukseges mellekletek csatolasaval.

• A helyreallitast az alabbi leiras szerinti palyaszerkezeti retegrenddel es kialakitassal 
kell vegezni. A helyreallitast a vezetekek es vedocsovek fekteteset kovetoen a foldmu 
reteges visszaepitesevel es tdmdritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm. retegvastag- 
sagokban. A foldmu eloirt tomorsege a vedoretegben Try > 96% teherbirasa E2>68 
/MN/m2 A inert ertekeket a muszaki atadas-atveteli eljaras soran jegyzokonywel kell 
igazolni az ut kezeloje reszere.

V: /2 . ?



• Az elbontott burkolatok eleit egyenesre kell vagni es bitumenes hezagkitoltessel kell a 
meglevo aszfalt burkolatot az uj aszfalt burkolathoz csatlakoztatni ugy, hogy az epitett 
aszfaltretegek lepcsozetesen, min. 20-20 cm. atlapolassal csatlakozzanak. Ha a jarda- 
burkolat bontasa eleri a teljes jardaszelesseg 50%-at, akkor az erintett jardaszakaszon a 
teljes szelessegu burkoiat helyreallitast kell vegezni.

• bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, szerkeze- 
ti retegrendkent 20-20 cm atlapolassal:

3 cm MA-4 (N) erdesitett ontott aszfalt
- 15 cm CKt-4 stabilizalt utalap
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics veddreteg Try 96% (mas anyaggal nem he-

lyettesitheto)
Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatosagok eloirasainak ma- 
radektalan betartasaval, a dbntesnapjatdl szamitott 1 evig ervenyes.

Felelos: polgarmesfer
Hatarido: 2021.november24.
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
A lakossag szeles koret erinto dontesek eseten javaslata a kozzetetel modjara 

nem indokolt hirdetotablan honlapon

Budapest, 2021. november 05.

Borbas Gabriella 
Gazdalkodasi ugyosztalyvezetd

Keszitette: Gazdalkodasi Ugyosztaly Keruletgazdalkodasi Iroda
Leirta: Urban Istvan rv —-J-
Penzugyifedezetetigenyel/nemigenyel.igazolas: -T.. /r

ElLe^6rizte:

DR.V ok Szilvia
ALJEdYZO

Jovahagyta:Beterjesztesre Alkalmas

2S CSILLA
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Camara-Bereczki Ferenc Miklos 
A Varosuzemeltetesi Bizottsag elnoke



Azonosito: EPAPI R-20210713-8613

KuldS

Viselt nev: JANZSO ROLAND

Szuletesi nev: JANZSO ROLAND

Anyja neve:

Szuletesi hely..

Szuletesi ido: ~

Nem term6szetes szemaiy neve:
Stentor-MI Tervezo es Szolgaltato Kft

Nem termaszetes szemely adoszama: 
12746761

Datum: 2021.07.13

Hivatkozasi szam:

Azonoslt6: EPAPIR-20210713-8613

Tamacsoport azonositd:
ONKORM IGAZGATAS •Mw

Tamacsoport neve: Onkormanyzati
igazgatas

Ugytipus azonositd:
ONKTELEPULESKEP

Ogytfpus neve: Telepuleskepi es
varosepftesi ugyek

Cimzett

BUDAPEST FOVAROS VIII. KEROLET JdZSEFVAROSI 0NKORMANYZAT

Budapest

Baross utca 63-67

T^rgy: Nyilatkozat megkerese tavkozlesi h^ldzathoz Budapest, VIII. ker. Deri Miksa 
utca 18. optikai ellatasa

Tisztelt Hivatal!

Cegunk a Invitech ICT Services Kft. megbizasabol kesziti a



Digimobil Invitech df (2. utem)
Bp. VIII. ker. Deri Miksa utca 18 (BP02156) optikai ellatasa
(ST-008/2021)

cimu kiviteli tervet, melynek csatolt engedelyezesi terveben szereplo tervezett 
tavkbzlesi nyomvonalra kerjuk a kozutkezeloi hozzajarulasukat (Nagy Fuvaros utca 
- 35055 HRSZ erintettseggel kapcsolatban), valamint a 531/2017. (XIL29.) 
kormanyrendelet 7. Hlrkozlesi ugyek pontja alapjan nyilatkozatukat a helyi 
termeszetvedelmi erintettsegrol megadni sziveskedjenek. Tovabba kerjuk jelezzek, 
amennyiben tervunk alapjan forgalomkorlatozasi terv keszitese is szukseges.

Mellekletek:
•Engedelyezesi terv e-Papir rendszeren keresztul feltbltve

Koszonettel:

Janzso Roland 
tervezomernok

66ACF0A8F3F7330
AFB757

Mellekletek szama: 4

F£Jln6v M6ret Elhelyezked&s F^jl lenyomata
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