
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek 
Varosuzemeltetesi Bizottsaga

Eldterjeszto: Gazdalkodasi Ugyosztaly :.\.sz. napirend

ELOTERJESZTES
A Varosuzemeltetesi Bizottsag 2021, november 17-i iilesere

Targy: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, Budapest VIII. 
keriilet Losonci ter 2. optikai vezetek epitesehez

Eldterjesztd:Borbas Gabriella ugyosztalyvezetd.
Keszitette: Urban Istvan kozutkezeld ugyintezd
A napirendet nyilvanos ulesen kell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszerii szavazattobbseg sziikseges
Melleklet:
1. szamu melleklet, kerelem
2. szamu melleklet, helyszinrajz

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

Az Invitech ICT Services Kft. (2040 Budaors, Edison utca 4.) megbizasabol a STENTOR-MI 
Tervezo es Szoigaltato Kft. (2660 Balassagyarmat, Felsomalom u. 7.) tulajdonosi- es 
kozutkezeloi hozzajarulast kert DIGI Tavkozlesi es Szoigaltato Kft. Bazisallomasaihoz, 
nagysebessegu mobilhalozat kiepites celjabol optikai ellatas letesitesehez.( 1. szamu melleklet) 
Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Baross utca (35528/2 
hrsz.) es Losonci utca (35728/43 hrsz.) jardaburkolatat. A kerelmekhez benyujtott ST- 
024/2021 munkaszamu tervdokumentacio a Baross utca 113/B elott elhalado meglevo 
Invitech alepitmenyre egy uj Kl-es megszakito telepitesenek, az uj megszakitobol a Baross 
utca 113/A hazszam fele aszfalt jardaban az uj 2LPE40 bevezeto csovek inditasanak, az uj 
leagazashoz a Illes utca 1. elott levo N2-es szekrenyben levo kbtesbol uj Fve2xl2B/T kabel (a 
Baross utca iranyaba az 1LPE40 csohalozatban a vegpont (Losonci ter 2.) fele) inditasanak 
muszaki terveit tartalmazza. A tervek alapjan a tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas 
kiadhato. A tervek szerinti beruhazas soran Budapest VIII. keriilet Losonci ter 2. szam elott 
meglevo jarda aszfalt egy resze elbontasra keriil. Az uj megszakitobol a Baross utca 113/A 
hazszam fele aszfalt jardaban inditjak az uj 2LPE40 bevezeto csoveket. Az uj csovek a Baross 
utca 113/A hazszam epulet bejaratanak bal oldalan egy vascsoves felallashoz erkeznek meg. 
Az uj vascsoves felallast a meglevo melle epitik ki. Az uj 2LPE40 bevezeto csovek 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 mellek- 

/ let)

A munkakezdesi hozzajarulas kerelemhez be kell nyujtani a Forgalomtechnikai Kezeld altal 
jovahagyott epites alatti forgalomtechnikai tervet az ut kezeldjehez, melyen jelolve vannak az 
epites miatt nem hasznalhato parkolok, valamint lezarando utca es jardaszakaszok is.
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A kivitelezessel erintett Baross utca (35528/2 hrsz.) Losonci utca (35728/43 hrsz.) az 
Onkormanyzat tulajdonaban all, igy a kozteruleti munkak elvegzesehez sziikseges az 
Onkormanyzat hozzajarulasa.
II. A beterjesztes indoka

Az eldterjesztes targyaban a dontes meghozatala a Tisztelt Bizottsag hataskore.
III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A kivitelezesek kozteruleti meginditasahoz sziikseges a tulajdonos Onkormanyzat 
hozzajarulasa.
A tulajdonosi dontesnek az Onkormanyzatot erinto penziigyi hatasa nines.
IV. Jogszabalyi kornyezet
Az onkormanyzat hataskore a kozuti kozlekedesrol szolo 1988.evi I. torveny 46. § (1) a) pont
jan, tovabba a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 
107. §, valamint a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 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 hataskore a Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdes e) pontjan es a 
Kepviselo-testiilet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) 
onkormanyzati rendelet 7. melleklet 5.1.1.pontjan alapul.

Fentiek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.
Hatarozati javaslat

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

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol a Budapest VIII. keriilet, Losonci 
ter 2. optikai vezetek epitesehez

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
a STENTOR-MI Tervezo es Szolgaltato Kft. (2660 Balassagyarmat, Felsomalom u. 7.) DIGI 
Tavkozlesi es Szolgaltato Kft. Bazisallomasaihoz, nagysebessegii mobilhalozat kiepites celja- 
bol optikai ellatas letesitesehez. A kerelmekhez benyujtott ST-024/2021 munkaszamu tervdo- 
kumentacio alapjan az optikai foldkabel epiteshez sziikseges kozteriileti munkak vegzesehez, 
az alabbi feltetelekkel es kikotesekkel:

• jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazot (epittetot) nem mentesiti az epiteshez sziik- 
seges egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese alol,

• a tulajdonosi hozzajarulas a Baross utca (35528/2 hrsz.) es Losonci utca (35728/43 
hrsz.)

• munkalatokkal erintett teriiletere teijed ki,

• az epittetonek (kivitelezdnek) a kozteruleti munkak megkezdese elott munkakezdesi 
(burkolatbontasi) hozzajarulast kell kemie a kozutkezeloi hozzajarulashoz mellekelt 
nyomtatvany adattartalmanak megfelelden, a sziikseges mellekletek csatolasaval.

• A kerelmekhez benyujtott ST-024/2021 munkaszamu tervdokumentacio a Baross utca 
113/B elott elhalado meglevo Invitech alepitmenyre egy uj Kl-es megszakito telepite- 
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senek, az uj megszakitobol a Baross utca 113/A hazszam fele aszfalt jardaban az uj 
2LPE40 bevezetd csovek inditasanak, az uj leagazashoz a Illes utca 1. elott levo N2-es 
szekrenyben levo kotesbol uj Fve2xl2B/T kabel (a Baross utca iranyaba az 1LPE40 
csohalozatban a vegpont (Losonci ter 2.) fele) inditasanak muszaki terveit tartalmazza. 
Atervekalapjanatulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas kiadhatd.
A tervek szerinti beruhazas soran Budapest VIII. kerulet Losonci ter 2. szam elott 
meglevo jarda aszfalt egyresze elbontasra kerul. Az uj megszakitobol a Baross utca 
113/A hazszam fele aszfalt jardaban inditjak az uj 2LPE40 bevezetd csoveket. Az uj 
csovek a Baross utca 113/A hazszam epiilet bejaratanak bal oldalan egy vascsoves fel- 
allashoz erkeznek meg. Az uj vascsoves felallast a meglevo melle epitik ki. Az uj 
2LPE40 bevezetd csovek tervezett fektetesi melysege 0,6 meter.
Az epites es bontas idejere a gepjarmuforgalmat es a jardan a gyalogos forgalmat biz- 
tositani kell, a jardan provizdrium alkalmazasaval. A munkavegzest kovetoen a mun- 
kaarok helyen a burkolat helyreallitast a foldmu reteges visszaepitesevel es tomorite- 
sevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban. A foldmu eloirt tomorse- 
ge a veddretegen Trg>96% es teherbirasa E2>68 MN/m2 . A mert ertekeket a muszaki 
atadas-atvetel soran jegyzdkonyvvel kell igazolni.

• A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, 
szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett ontottaszfalt (ajardateljes szelessegeben)
- 15 cm vtg. C12/15-32-F1 (foldnedves) jarda betonlap

- 15 cm vtg. fagyalld homokos kavics veddreteg Trg 95% (mas anyaggal nem helyet- 
tesitheto) - 95% tomorsegu foldvisszatoltes
- KPE 110 vedocsovet 10 cm homok, vagy rostalt fold agyazattal ellatva
Az elbontott aszfaltburkolat eleit egyenesre kell vagni es bitumenes hezagkitoltessel 
kell a meglevo aszfalt burkolatot az uj aszfalt burkolathoz csatlakoztatni. A jardaban 
kozmuterkepen nem jelolt, a parkolasi rendszer uzemelesehez szukseges kabel halad- 
hat, ezert csak ovatos kezi foldmunka vegezheto. Az epites soran, ill. azzal osszefug- 
gesben es amiatt tonkrement barmely felulet helyreallitasat el kell vegezni. A helyreal- 
litas muszaki atadas-atvetelere a kozutkezelot meg kell hivni.

Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatdsagok eloirasainak ma- 
radektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. november 24.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
A lakossag szeles koret erinto dontesek esetenjavaslata a kozzetetel modjara 

nemindokolt hirdetotablan honlapon

Budapest, 2021. november 08.

Borbas Gabriella
Gazdalkodasi iigyosztalyvezeto
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Budapest

Baross utca 63-67

Targy: Nyilatkozat megkerese tavkozlesi halozathoz Budapest, VIII. ker. Losonci ter
2. optikai ellatasa

Tisztelt Hivatal!

Cegunk a Invitech ICT Services Kft. megbizasabol kesziti a



Digimobil Invitech df (2. utem)
Budapest, VIII. ker. Losonci ter 2. (BP02157)
optikai ellatasa
(ST-024/2021)

cimu kiviteli tervet, melynek csatolt engedelyezesi terveben szereplo tervezett 
tavkozlesi nyomvonalra kerjuk a kozutkezeloi hozzajarulasukat (Baross utca - 
35728/43 HRSZ erintettseggel kapcsolatban), valamint a 531/2017. (XII.29.) 
kormanyrendelet 7. Hirkbzlesi ugyek pontja alapjan nyilatkozatukat a helyi 
termeszetvedelmi erintettsegrol megadni szi'veskedjenek. Tovabba kerjuk jelezzek, 
amennyiben tervunk alapjan forgalomkorlatozasi terv keszitese is szukseges.

Mellekletek:
•Engedelyezesi terv e-Papir rendszeren keresztul feltoltve

Kdszbnettel:

Janzso Roland 
tervezomernbk

Mellekletek szama: 4
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