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Varosiizemeltetesi Bizottsaga

I 2
Eloterjeszto: Gazdalkodasi Ugyosztaly ...I:..r..’...sz. napirend

ELOTERJESZTES
A Varosiizemeltetesi Bizottsag 2021. december 15-i iilesere

Targy:Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Budapest VIII. 
keriilet Jozsef utca 19-23. szam alatti ingatlan optikai vezetek ellatasahoz

Eloterjeszto: Borbas Gabriella ugyosztalyvezeto.
Keszitette: dr. Nemeth Miklos Keriiletgazdalkodasi Irodavezeto.
A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszeru szavazattobbseg sziikseges
Melleklet:
1. szamu melleklet: Kerelem.
2. szamu melleklet: Helyszinrajz.

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

Az Invitech ICT Services Kft. (2040 Budaors, Edison utca 4.) megbizasabdl a STENTOR-MI 
Tervezd es Szolgaltatd Kft. (2660 Balassagyarmat, Felsomalom u. 7.) tulajdonosi- es kozut- 
kezeldi hozzajarulast kert DIGI Tavkozlesi es Szolgaltatd Kft. Bazisallomasaihoz, nagysebes- 
segu mobilhalozat kiepites celjabdl optikai ellatas letesitesehez.
Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Nemet utca - 35210/5 
hrsz. jardaburkolatat. A kerelmekhez benyujtott ST-010/2021 munkaszamu tervdokumentacio 
a Nemeth utca 16-18 elott elhalado meglevo 3LPE40 es 1M110 csovek kutatogddorrel valo 
feltarasanak, Jozsef utca iranyabdl erkezb egyik ures LPE40-es cso meglekelesenek es csotol- 
dassal valo beforgatasanak a Nemet utca 16-18. epiilet falahoz, valamint a Jozsef utca es a 
Nemeth utca sarkan levo Invitech N2-es megszakitdban levo kotesbbl egy uj Fve 2xl2B/T 
kabel inditasanak mtiszaki terveit tartalmazza.
A tervek alapjan a tulajdonosi- es kozutkezeloi hozzajarulas kiadhato az alabbi kikotesekkel:
A tervek szerinti beruhazas soran Budapest VIII. keriilet Nemeth utca 16-18. szam elott meg- 
levd jarda aszfalt egy resze elbontasra kerul. A Nemeth utca 16-18. szam elott meglevo 
3LPE40 es 1M110 csoveket az epiilet elott kutatogodor keszitesevel taijak fel es a Jozsef utca 
iranyabdl erkezo egyik tires LPE40-es csovet meglekelve csotoldassal forgatjak be a Nemet 
utca 16-18. epiilet falahoz.
Az uj kabelt a meglevo vedocsoveken atfuzve huzzak be a jarda alatt az epuletig. A kutatogb- 
dor kiemelese es a beforgatott vedocso epites idejere a gepjarmuforgalmat es a jardan a gya- 
logos forgalmat biztositani kell, a jardan provizorium alkalmazasaval.
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A munkavegzest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a foldmu reteges visz- 
szaepitesevel es tomoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban.
Foldmu eldirt tomorsege a vedoretegen Trg>96% es teherbirasa E2>68 MN/m2.
A mert ertekeket a muszaki atadas-atvetel soranjegyzokonyvvel kell igazolni.
A bontassal erintett jarda burkolatot a tervdokumentacio szerinti retegrenddel kell

helyreallitani a jarda teljes szelessegeben, szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:
- 3 cm MA-4 erdesitett ontott aszfalt koporeteg
- 15 cm C12/15-32-F1 (foldnedves) jarda betonalap
- 15 cm fagyallo homokos kavics agyazat min 95% tomorseggel
Az elbontott aszfaltburkolat eleit egyenesre kell vagni es bitumenes hezagkitoltessel kell a 
meglevo aszfalt burkolatot az uj aszfalt burkolathoz csatlakoztatni.
II. A beterjesztes indoka

Az eloterjesztes targyaban a dontes meghozatala a Tisztelt Bizottsag hataskore.
III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A kivitelezesek kozteruleti meginditasahoz szukseges a tulajdonos Onkormanyzat 
hozzajarulasa.
A ttulajdonosi 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. (XIL13.) szamu rendelete (a tovabbiakban: Va- 
gyonrendelet) 15. § (1) bekezdesen alapul.
A Varosuzemeltetesi Bizottsag hataskore a Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdes e) pontjan es a 
Kepviseld-testiilet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) 
onkormanyzati rendelet 7. melleklet 5.1.1.pontjan alapul.
Fentiek alapjan keremaz alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

2



Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete Varosiizemeltetesi
Bizottsaganak......... /2021. (XII. 15.) szamii hatarozata
Tulajdonosi es koziitkezeloi hozzajarulas megadasa a Budapest VIII. keriilet
Jozsef utca 19-23. szam alatti ingatlan optikai vezetek ellatasahoz.

A Varosiizemeltetesi Bizottsagugy dont, hogy

tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja DIGI Tavkozlesi es Szolgaltato Kft. 
Bazisallomasain nagysebessegii mobilhalozat kiepitesehez sziikseges kozteriileti mun- 
kak vegzesehez, az alabbi feltetelekkel es kikotesekkel:

• Jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazot (epittetot) nem mentesiti az epiteshez szuk- 
seges egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese alol.

• A tulajdonosi hozzajarulas az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Nemet 
utca-35210/5 hrsz. jardaburkolatanakmunkalatokkal erintett teriiletere teijedki.

• Az epittetonek (kivitelezonek) a kozteriileti munkak megkezdese elott munkakezdesi 
(burkolatbontasi) hozzajarulast kell kemie a mellekelt nyomtatvany adattartalmanak 
megfelelden. a sziikseges mellekletek csatolasaval.
A bontassal erintett j arda burkolatot a tervdokumentacio szerinti retegrenddel kell
helyreallitani ajardateljes szelessegeben:
- 3 cm MA-4 erdesitett ontott aszfalt koporeteg
— 15 cm C12/15-32-F1 (fbldnedves) jarda betonalap
- 15 cm fagyallo homokos kavics agyazat min 95% tomorseggel

• Az elbontott aszfaltburkolat eleit egyenesre kell vagni es bitumenes hezagkitoltessel 
kell ameglevo aszfalt burkolatot az uj aszfalt burkolathoz csatlakoztatni

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

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. december 23.
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
A lakossag szeles koret erinto dontesek eseten javaslata a kozzetetel modjara 

nemindokolt hirdetotablan honlapon
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Budapest, 2021. december 6.

Borbas Gabriella 
Gazdalkodasi iigyosztalyvezeto

Kjeszitette: Gazdalkodasi UgyosztAly KeruletgazdAlkodAsi Iroda
Leirta: dr. Nemeth Miklos
Penzugyi fedezetet igenyel/nem igenyel, igazolas:
JOGI KOI 
Ellenoi

\iroll:dr. Urban Krist6f

dr. Vd^

ALJEGYZ

OS/sB^IA . 
61

Beterjesztesre Alkalmas: Jovahagyta:

^dr.SWjtos Csilla

SEGYZO
Camara-Bereczki Ferenc Miklos S.k.. 

A Varosuzemeltetesi Bizottsag elnoke
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Azonositd:EPAPIR-20211021-7681

Kuldo

Viselt nev: JANZSO ROLAND

Szuletesi nev: JANZSO ROLAND

Anyja neve:

Szuletesi hely:

Szuletesi ido:

Nem termdszetes 
szemdly neve:

Nem termdszetes 
szemdly ad6sz3ma:

Stentor-MI Tervezd 
es Szolgaltato Kft

12746761

D^tum:

Hivatkoz^si szdm:

Azonosftd:

T6macsoport 
azonosftd:

Tdmacsoport neve:

Cgytfpus azonosftd:

Ogytfpus neve:

2021.10.21

EPAPIR-20211021- 
7681

ONKORM IGAZGA
TAS

Onkormanyzati 
igazgatas

ONK TELEPULESK 
EP

Telepuleskepi es 
varosepitesi ugyek

Cfmzett
BUDAPEST FOVAROS VIII. KEROLET JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT 
1082, Budapest
Baross utca 63-67

Targy:
Nyilatkozat megkerese tavkozlesi halozathoz Budapest, VIIL ker. Jozsef utca 
19-23. optikai ellatasa

Tisztelt Hivatal!

Cegiink a Invitech ICT Services Kft. megbizasabol kesziti a

Digimobil Invitech df (2. utem)

Bp., VIIL ker. Jozsef utca 19-23. (BP02414) optikai ellatasa 

(ST-010/2021)



cfmu kiviteli tervet, melynek csatolt engedelyezesi terveben szereplo tervezett 
tavkozlesi nyomvonalra kerjuk a kozutkezeloi hozzajarulasukat (Nemet utca - 
35210/5 HRSZ erintettseggel kapcsolatban), valamint a 531/2017. (XII.29.) 
kormanyrendelet 7. Hfrkdzlesi 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-Papi'r rendszeren keresztiil feltoltve

Koszdnettel:

Janzsd Roland

tervezomernok

Mellekletek szama: 5
F£jln6v M6ret

243_Jozsef_19_23_ 125.3 kB 
„Nemet_16_18_8.
_ker__onkorm.pdf

ST_010jnuleiras_e 598.2 kB 
ngterv.pdf

Elhelyezkedes Fdjl lenyomata

KRX/OCD/Payload/I 19958A823CA04B6
D-2 8428A24DD598637

9C0BD2B6D6AA57 
E3B37854DC7B676 
CD34E

KRX/OCD/Payload/I 944607262FECBE7
D-3 6E55BCC8F4EA5E

1302065813BFE3F 
3B9028FA6023C5C 
06DF8
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FSjlnSv M6ret Elhelyezked6s F6jl lenyomata

ST_01000_attek.pdf 134.8 kB KRX/OCD/Payload/I 36E72BD7C5D27C 
D-4 69BF42E94B3F800

0C99779931CC865
7F707C4628C8FD7 
265BF

ST_01001_helyszin. 200.7 kB 
pdf

KRX/OCD/Payload/I DD4533035559FE5 
D-5 A69B99A08AC3BD

AAFBC2A1228D47 
B30C120A087CC06 
70E24D

ST_01001_csak_IN 160.5 kB
V.pdf

KRX/OCD/Payload/i 22C7A8CBF2447B4
D-6 127B5C2FF0FF92C

60C6AD3E9FDD57
EA7385DB9E767A1
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