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Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi
Kulturális, Civil, Oktatási, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi

•

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi

D

Városüzemeltetési Bizottság véleményezi
Kerületfejlesztési, Könnyezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi
D
Határozati iavaslat:
A Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
megtárgyalását.
Tisztelt Képviselő-testület!
I. Tényállás és a döntés tartalminak részletes ismertetése
A Budapest VIII. kerület Hungária kőrút 30. Aréna Business Campus B. épületének
alépítményes ellátására a UPC Magyarország Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.)
megbízásából CATV-Hungária Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 678224, székhely: 1165
Budapest Zsemlékes út 25.) elkészítette az ingatlan állandó jellegű, közcélú távközlési,
adatátviteli hálózattal való ellátási tervét (Tsz.: CATV/71/2019). A benyújtott dokumentáció
alapján a kialakításhoz kéri a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a
továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi hozzájárulását (1. számú melléklet).
Az újonnan építendő hálózat a Hős utca — Osztály utca sarkán meglévő aknában csatlakozik a
UPC meglévő optikai hálózatához. Innen 24 szálas optikai kábel behívása történik meglévő
alépítménybe 188,3 miter hosszban. Az új alépítményt a Százados út 18. szám előtt meglévő
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N1-es aknából kezdik kiépíteni, a Hős utca irányába 22,8 méteren. Itt új Ki-es aknát építenek,
melyből 6,5 méteren fúrják át a Hős utcát, aminek másik oldalára szintén egy Ki-es akna
kerül. Ebből az aknából további 97,6 méter új alépítményt építenek, majd a Hungária krt.
sarkától 25 méterre újabb akna épül. Ezen aknából már az ellátáshoz szükséges M63-as
védőcsövet építik ki 29 méteren a Hungária lat. 30. számú ingatlan határáig.
Az újonnan épülő alépítmény gerinc: MI10+3LPE40-136,5 m. Az új onnan épülő alépítmény
bekötő védőcsövek: M63-29,0-0,7 m. Az alépítményhez szükséges aknák: 3 db KI típusúak.
A tervezett hálózat kiépítése során a meglévő közművek érintettsége esetén a biztonsági
övezetre vonatkozó előírások betartása kötelező.
A végleges munkaárkot csak a kutatógödrökben tapasztalt közműhelyzet alapján es a
közmíltulajdonosoktól kért szakfelügyelet jelenlétében lehet megnyitni. Az alépítmény
hálózat kivitelezése óvatos kézi földmunkával történik.
A munkálatokkal érintett Hős utca (hrsz.: 38839/12) és a Százados út (hrsz.: 38860) az
Önkormányzat tulajdonában áll, így a közterületi munkák elvégzéséhez szükséges az
Önkormányzat hozzájárulása.
II. A beterjesztés indoka
Az előterjesztés tárgyában a Képviselő-testület döntése szükséges.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása
Az engedélyezéshez, illetve a közterületi kivitelezések megindításához szükséges a tulajdonos
Önkormányzat hozzájárulása.
A tulajdonosi döntésnek Önkormányzatot érintő pénzügyi hatása nincs.
IV. Jogszabályi környezet
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 36/2014. (XI. 06.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 7. melléklet 5. pontja alapján a
Városüzemeltetési Bizottság hatáskörébe tartozik tárgyi ügy.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CULIOCIX. törvény 59. § (3)
bekezdése szerint a képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságának, amelyet bármikor
visszavonhat. Az SzMSz 31. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az átruházott
hatáskör gyakorlását bármikor indokolás nélkül magához vonhatja anal, hogy az nem
minősül a hatáskör visszavonásának.
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú
kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi DOCVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva a polgármester külön 'yen határozatot hoz.
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Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.
Mellékletek:
1.melléklet: kérelem
2. melléklet: Helyszínrajz
3. melléklet: polgármesteri határozat tervezet
Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének
..../2020. (IV. 16.) számú határozata
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy tulajdonosi hozzájárulását adja CATV-Hungária Kft. (1165 Budapest Zsemlékes út 25.)
által benyújtott — Budapest VIII. kerület Hungária krt. 30. alépítményes ellátására készített
terv (Tsz: CATV/71/2019) szerinti kiépítésének közterületi munkáihoz, az alábbi feltételekkel
és kikötésekkel:
a. jelen tulajdonosi h0774järu1á5 a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
b. a tulajdonosi hozzájárulás a Hős utca (hrsz.: 38839/12) és a Százados út (hrsz.: 38860)
munkálatokkal érintett területére terjed ki,
c. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri
Hivatal Gazdálkodási ügyosztály Kerületgazdálkodási Irodájától előzetesen meg kell
kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
d. kötelezi a beruházót/kivitelezöt a bontási helyek megfelelő helyreállítására, melyre a
beruházó/kivitelező 5 év garanciát vállal:
•

a bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani,
szerkezeti rétegenként 20-20 an átlapolással:
4 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfahbeton kopóréteg (a Százados Út úttesttől
egybefilggően a munkaárokig)
7 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
20 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap
20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat TN 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető)

•

a bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani
szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg
15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap
15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat TN 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető)

e. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát
Írásban értesíteni,
f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. április 16.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
Budapest, 2020. április 4..(9 •
Pikó András
polgármester
Tő

yességi ellenőrzés:

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző
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Dátum: 2019.11.07

Viselt név:

Hivatkozási szám:

Születési név.

Azonosító: EPAPIR-20191107-104

Anyja neve

Témacsoport azonosító:
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Születési hely:
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Ügytípus azonosító: ONK EPITES
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Címzett
BUDAPEST FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Budapest
Baross utca 63-67
Tárgy: CATV/71/2019 - Budapest VIII. kerület, Hungária körút 30. Arena Business
Campus B. ép. bekötése

Tisztelt Címzett!

A csatolt mellékletek alapján, újonnan létesítendő távközlési hálózathoz szükséges
az Önök tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulása.

A korábbi gyakorlattal megegyező tartalmú engedélyezési dokumentációcsomagot a
mellékletek közé töltjük fel.
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BUDAPEST FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
PIKÓ ANDRÁS
POLGÁRMESTER

3. melléklet
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII törvény 3. § (1) es (3) bekezdése
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú
kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről is a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja.
A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CL300(IX. törvény 59. § (3) bekezdésén, valamint a Képviselő-testület és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Képviselő-testület 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 31. § (1)
bekezdésén alapul.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva ...../2020. (IV. 16.) számú határozatot hozom:
Pikó Andras polgármester úgy döntök, hogy tulajdonosi hozzájárulást adok a CATVHungária Kft. (1165 Budapest Zsemlékes út 25.) által benyújtott — Budapest VIII. kerület
Hungária lat. 30. alépítményes ellátására készített terv (Tsz: CATV/71/2019) szerinti
kiépítésének közterületi munkáihoz, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:
a) jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági es hatósági engedélyek beszerzése alól,
b) a tulajdonosi hozzájárulás a Hős utca (hisz.: 38839/12) is a Százados tit (hisz.: 38860)
munkálatokkal érintett területére terjed ki,
c) a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri
Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály Kerületgazdálkodási Irodájától előzetesen meg kell
kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
d) kötelezi a beruházót/kivitelezőt a bontási helyek megfelelő helyreállítására, melyre a
beruházó/kivitelező 5 év garanciát vállal:
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•

a bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani,
szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
- 4 cm vtg. ACH jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (a Százados út úttesttől
egybefilggően a munkaárokig)
- 7 cm vtg. AC II jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
- 20 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap
20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető)

a bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani
szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
— 3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg
— 15 cm vtg. C8/10-32/F stabihzált útalap
— 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető)
e) az engedélyes köteles a munkák (helyreállít) elkészültéről a közterület tulajdonosát
Írásban értesíteni,
Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.
•

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: GrAálkodási ügyosztály
Határidő: 2020. április 16.
Budapest, 2020. április 16.
Pikó Andras
polgármester
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