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ELOTERJESZTES
A Varosuzemeltetesi Bizottsag 2021. december 15-i iilesere

Targy: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Budapest VIII. 
kerulet Alfbldi utca 7. szam alatti ingatlan optikai vezetek ellatasahoz

Elbterjesztb: Borbas Gabriella iigyosztalyvezetb
Keszitette: Urban Istvan kbzutkezelb tigyintezo
A napirendet nyilvanos ulesen kell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszerii szavazattobbseg szukseges
Melleklet:
1. szamu melleklet, kerelem
2. szamu melleklet, helyszinrajz

Tisztelt Varosuzemeltetesi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalnianak reszletes ismertetese
A Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Konyves Kalman krt. 36,). megbizasabol Szakacs 
Milan (Tavkbzlestechnika Zrt. 1101 Budapest Kobanyai ut 36.) tulajdonosi- es kozutkezeloi 
hozzajarulast kert 1081 Budapest, Alfbldi utca 7. FKF Nonprofit Zrt. optikai ellatasanak 
letesitesehez. (1. szamu melleklet)

Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Kun utca (34743/1 hrsz.) 
jardaburkolatat. A kerelmekhez benyujtott TT_74/2021 tervdokumentacio a Budapest. VIII. 
Kun utca 6-10.sz. elbtt a meglevb Magyar Telekom alepitmenyre egy „K1” tfpusu szekreny 
epitesenek, ebbbl a szekrenybbl FKF epiiletbe LPE40 vedbcsbvel egy uj epulet bevezetes 
epitesenek muszaki terveit tartalmazza. A tervek alapjan a tulajdonosi- es kozutkezeloi 
hozzajarulas kiadhatb. (2. szamu melleklet)

A tervezett beruhazas soran Budapest VIII. Kun utca 6-10. szam elbtt meglevb jarda burkolat 
egy resze elbontasra kerul. Az uj KI tfpusu szekrenybbl FKF epiiletbe LPE40 vedbcsb keriil 
beepitesre melynek tervezett fektetesi melysege 0,6 meter. Az epites es bontas idejere a 
gepjarmuforgalmat es a jardan a gyalogos forgalmat biztositani kell, a jardan provizbrium 
alkalmazasaval.

Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest VIII. kerulet 
Kun utca (hrsz.34743/1) jardaburkolatat, igy a kbzteriileti munkak elvegzesehez szukseges az 
Onkormanyzat hozzajarulasa.

IL A beterjesztes indoka
Az elbterjesztes targyaban a dontes meghozatala a Tisztelt Bizottsag hataskbre.

III. A dontes ceija, penziigyi hatasa
A kivitelezesek kbzteriileti meginditasahoz szukseges a tulajdonos Onkormanyzat 
hozzajarulasa.
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A tulajdonosi dbntesnek az Onkormanyzatot erinto penzugyi hatasa nines.

IV. Jogszabalyi kornyezet
Az onkormanyzat hataskore a koziiti 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 Miikodesi 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-tdl hatalyos 46. §-a alapjan a kozutak kezeloje a helyi kozutak tekinteteben a helyi onkor- 
manyzat Kepviseld-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 Alfoldi 
utca 7. szam alatti ingatlan optikai vezetek ellatasahoz.

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
az Alfoldi utca 7. szam (34729 hrsz.) alatt allo tarsashaz optikai kabel letesitesehez.

A Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Konyves Kalman krt. 36,). megbizasabol, Szakacs 
Milan tervezd (Tavkozlestechnika Zrt. 1101 Budapest Kobanyai ut 36.) keszitette a kivitele- 
zesi terveket, (munkaszam: TT 73/2021) mely alapjan tulajdonosi- es kozutkezeloi 
hozzajarulast kert a 1081 Budapest, Alfoldi utca 7. FKF Nonprofit Zrt. optikai ellatasanak 
letesitesehez

Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Kun utca (34743/1 hrsz.) 
jardaburkolatat.

A tervezett beruhazas soran Budapest VIII. Kun utca 6-10. szam elott meglevo jarda burkolat 
egy resze elbontasra kerul. Az uj KI tipusu szekrenybol FKF epuletbe LPE40 vedocsd kerul 
beepitesre melynek 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. A munkavegzest kovetden a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a 
foldmu reteges visszaepitesevel es tomdritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es 
retegvastagsagokban. A foldmu eloirt tomorsege a vedoretegen Trg>96% es teherbirasa 
E2>68 MN/m2 . A mert ertekeket a muszaki atadas-atvetel soran jegyzokonyvvel kell 
igazolni.

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

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



- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap

- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Trg 96% (mas anyaggal nem helyettesitheto) 

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 sziikseges kabel 
haladhat, valamint kozmuterkepen jelolt kozmuvezetekeket kozelit meg a munkavegzes ezert 
csak ovatos kezi foldmunka vegezheto.

Az epites soran, ill. azzal osszefuggesben es amiatt tonkrement barmely feliilet helyreallitasat 
el kell vegezni, az utszegely seriilese eseten az eredeti allapotnak megfelelo szegelyelemeket 
kell visszaepiteni.

A helyreallitas muszaki atadas-atvetelere a koziitkezelot meg kell hivni.

Feltetelek es kikotesek:

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

• a tulajdonosi hozzajarulas a Kun utca (hrsz: 34743/1) jarda munkalatokkal erintett te- 
riiletere teijed ki,

• az epittetonek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a koz- 
utkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlap szerinti mellekletek csatolasaval elozete- 
sen meg kell kemi, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani,

Teli tizemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetden, 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol eltemi, csak kulon kerelemre es kiilbn elbiralassal lehet 
figyelembe veve az alkalmazott technologiat, azt hogy a teli idoszakban nyitott mun- 
kagodor, vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, sikossag mentesitesere 
az engedelyesnek kulon figyelmet kell forditania.

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

Felelds: 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.

Borbas Gabriella

Gazdalkodasi ugyosztalyvezeto



Keszitette: Gazdalkodasi Ugyosztaly Keruletgazdalkodasj Iroda 
Leirta: Urban Istvan kozutkezelo (u . <
Penzugyifedezetetigenyel/nemigenyel,igazolas: _
Jogi Kontroll: dr Urban Kristof
Elleno^zje:

dr.
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Camara-Bereczki Ferenc Miklos S.<G. 
A Varosuzemeltet^si Bizottsag elnoke
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TArgy: Kozutkezeloi hozzAjArulAs 6s tulajdonosi engedAly kdrdse

Tisztelt Onkormanyzat!

Kozutkezeloi hozzajaruiast es tulajdonosi engedelyt szeretnenk kerni a Magyar 
Telekom neveben a 1081 Budapest, Alfoldi utca 7. FKF Nonprofit Zrt. optikai 
ellatasara.

A terveket csatolva kuldom.

Udvozlettel Szakacs Milan

Tavkozlestechnika Zrt.
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