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Eloterjeszto: Gazdalkodasi Ugyosztaly ....:..sz. napirend

ELOTERJESZTES
A Varosuzemeltetesi Bizottsag 2021. december 15-i iilesere

Targy: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Budapest VIII. 
keriilet Bacso Bela utca 3. szam alatti ingatlan optikai vezetek ellatasahoz

Eloterjeszto: Borbas Gabriella ugyosztalyvezetd
Keszitette: Urban Istvan kozutkezelo iigyintezo
A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszeriiszavazattobbseg szukseges
Melleklet:
1. Kerelem
2. Helyszinrajz

Tisztelt Varosuzemeltetesi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
A Magyar Telekom Nyrt. uj GPON halozatot letesit a Budapest, VIII. keriilet Bacs6 Bela utca 
3. szam (34843 hrsz.) alatt allo tarsashazban, osszesen 33 lakassal. Jelen muszaki terv a 
tarsashaz optikai ellatas letesitesehez szukseges optikai halozat tervezeset tartalmazza. Az 
allomasok bekapcsolasahoz szukseges halozat epiteset a Magyar Telekom Nyrt. megbizasa 
alapjan a Tavkozlestechnika Zrt. - Best-Tel Kft. konzorcium vegzi. A letesiteshez szukseges 
dokumentaciot a kivitelezd megbizasabol Szakacs Milan (13-67039; HI-V, HI-VN) tervezd 
keszitette. Munkaszam: HMP-07/2021.

A tervezessel erintett ingatlanok reszere tervezett halozat a teriileten iizemelo foldalatti 
eloszto halozathoz csatlakozik a csatolt nyomvonalrajznak megfeleloen. A Bacso Bela utca 3. 
szam alatt allo tarsashaz szeles savu lefedeset Istvan kozpont optikai halozat 15001/210029 
kotesetdl uj, 24 szalas optikai kabel behuzasaval epiti a meglevo es uj alepitmeny 
felhasznalasaval az epitesi helyszinrajz szerint. A Bacso Bela utca 3. szamu epiiletbe valo 
beallas fem vedocsovon torteno felallassal az epulet homlokzatan, majd falatfurassal az 
almennyezet alatt tortenik. Epites utan a jarda helyreallitasa szukseges. Az uj alepitmeny 
epitesehez LPE40-es vedocsovet kell hasznalni.

A tervek alapjan a tulajdonosi- es kozutkezeloi hozzajarulas kiadhato. (2. szamu melleklet)

Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest VIII. keriilet 
Bacso Bela utca (3842/2 hrsz.) jardaburkolatat, igy a kozteriileti munkak elvegzesehez 
szukseges az Onkormanyzat hozzajarulasa.

II. A beterjesztes indoka
Az eloteijesztes targyaban a dontes meghozatala a Tisztelt Bizottsag hataskdre.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A kivitelezesek kozteriileti meginditasahoz szukseges a tulajdonos Onkormanyzat 
hozzajarulasa.
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A tulajdonosi dontesnek az Onkormanyzatot erinto penzugyi hatasa nines.

IV. Jogszabalyi kornyezet
Az onkormanyzat hataskdre a kozuti kozlekedesrol szolo 1988.evi I. torveny 46. § (1) a) pont
jan, tovabba a Magyarorszag helyi dnkormanyzatairol 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 hataskdre a Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdes e) pontjan es a 
Kepviseld-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) 
onkormanyzati rendelet 7. melleklet 5.1.1. pontjan alapul.

A kozut nem kozlekedesi celu igenybevetelet es a kozut melletti ingatlan hasznalatat a kozuti 
kozlekedesrol szolo 1988. evi I. torveny (a tovabbiakban Kkt.) szabalyozza. A Kkt. 2013. januar 
1-tol hatalyos 46. §-a alapjan a kozutak kezeldje a helyi kozutak tekinteteben a helyi onkor- 
manyzat Kepviselo-testiilete.

Fentiek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete Varosuzemeltetesi 
Bizottsaganak......... /2021. (XII. 15.) szamu hatarozata

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasa a Budapest VIII. keriilet Bacso Bela 
utca 3. szam alatti ingatlan optikai vezetek ellatasahoz.

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
a Bacso Belautca 3. szam (34843 hrsz.) alatt allo tarsashaz optikai kabel letesitesehez.

A Magyar Telekom Nyrt. megbizasa alapjan a halozatepitest a Tavkozlestechnika Zrt. Best- 
Tel Kft. konzorcium vegzi. A letesiteshez sziikseges terv dokumentaciot a kivitelezd 
megbizasabol Szakacs Milan (13-67039; HI-V, HI-VN) tervezd keszitette. Munkaszam: 
HMP_07/2021. ;

A muszaki terv a tarsashaz optikai ellatas letesitesehez sziikseges tervezest tartalmazza.

A tervezett nyomvonal 1 kV-os es 10 kV-os foldkabelt, gaz, viz, szennyviz, tavkozlesi, 
csapadekviz elvezetesi halozatot kozelit meg, illetve keresztez.

Az optikai vezetek epitesehez sziikseges az ingatlan elotti jardat mintegy 6 m2 feliileten fel- 
bontani es helyreallitani.

Feltetelek es kikotesek:

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

• a tulajdonosi hozzajarulas a Bacso Bela utca (hrsz: 34842/2) jarda munkalatokkal erin- 
tett teriiletere terjed ki,
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• az epittetonek (kivitelezdnek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a koz- 
utkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlap szerinti mellekletek csatolasaval eldzete- 
sen meg kell kemi, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani,

• A bontassal erintett j&da burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, szerke- 
zeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:

— 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett ontott aszfalt

- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap

— 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Trg 95% (mas anyaggal nem helyet- 
tesitheto)

A bekdtest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a foldmu reteges 
visszaepitesevel es tomoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagok- 
ban. A foldmu eloirt tomorsege a vedoretegen Trg>96% es teherbirasa E2>68 MN/m2

A csatlakozd aszfaltburkolat eleit egyenesre kell vagni es bitumenes hezagkitoltessel 
kell ameglevo aszfalt burkolatot az uj burkolathoz csatlakoztatni.

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

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. december 23.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

A lakossag szeles koret erinto dontesek eseten javaslata a kozzetetel modjara 
nem indokolt hirdetotablan honlapon

Budapest, 2021. december 6.

Gazdalkodasi iigyosztalyvezeto

KeszItette: Gazdalkodasi Ugyosztaly Keruletgazdalkodasi Iroda
Leirta: Urban Istvan kozutkezelo 9- \
Penzugyifedezetetigenyel/nemigenyel, igazolas:
JOGI KONTROi 
Ellenorizte:

l:dr Urban Kristof

dr. Voros SiiM 
Aljegyzo \

Beterjesztesre alkalmas Jovahagyta:

‘drrSAJtos Csilla
je®yzo

Camara-Bereczki Ferenc Miklos S 
A Varosuzemeltetesi Bizottsag elnoke
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Clmzett

BUDAPEST FOVAROS VIII. KEROLET jdZSEFVAROSI ONKORMANYZAT

Budapest

Baross utca 63-67

Tdrgy: Kozutkezeloi hozzajarulas es tulajdonosi engedely kerese

Tisztelt Onkormanyzat!
Kozutkezeloi hozzajarulast es tulajdonosi engedelyt szeretnenk kerni a Magyar 
Telekom neveben a Budapest VIIi. kerulet Bacso Bela utca 3. ingatlan 
atviteltechnikai bekotesere.
Erintett onkormanyzati tulajdonu ingatlan: Bacso Bela utca 34842/2 hrsz, 
Erintett jarda teruleten 6 negyzetmeter.



A terveket csatolva kuldom.
Udvozlettel Szakacs Milan

Tavkozlestechnika Zrt.
1101 Budapest Kobanyai ut 36.
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