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fiCJ számú előterjesztés 

Előterjesztés 

a Gazdasági Bizottság részére 
a monitoring és lakossági riasztórendszer (MOLARI) kiépítéséhez szükséges 

tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Gazdasági Bizottság korábban több határozatában támogatta a monitoring és lakossági 
riasztórendszer (MOLARI) kiépítését kerületünkben. 

A FERCOM Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 78.) az előterjesztés 2. és 3. mellékletét képező 
kérelmekben kilenc darab berendezés telepítéséhez kér hozzájárulást. 

Sorsz. Cím: Hrsz.: 
l. ll 08 Budapest, Kerepesi út - Malomárok utca kereszteződése 40688/7 
2. 1106 Budapest, Juhász utca 55. 408 45 
3. 1106 Budapest, Váltó utca 40.- Dorogi utca kereszteződése 40947/4 
4. ll 06 Budapest, Hortobágyi utca- Pilisi utca kereszteződése 40687/3 
5. 1108 Budapest, Váltó utca 10/g. 4697/4 
6. ll 06 Budapest, Kabai utca 2. 40673 
7. ll 06 Budapest, Paprika utca l. -Nemes utca kereszteződése 40908/7 
8. 1106 Budapest, Keresztúri út 128. 40985/l 
9. ll 06 Budapest, Kerepesi út - Sárgarózsa utca kereszteződése 426 34 

II. A végrehajtás feltétele 

A Budapest Kőbányai Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 43/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése értelmében 
a rendelet hatálya alá tartozó vagyon tárgyainak tekintetében fennálló tulajdonosi pozícióból 
eredő jognyilatkozatokat-értékhatártól fiiggetlenül- a Gazdasági Bizottság döntése alapján a 
polgármester írja alá. 

III. Hatásvizsgálat 

A nyilatkozat kiadásával és a riasztórendszer telepítésével teljesebbé válik Kőbánya 
köz biztonsága. 



IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági 
Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. március 6. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Gazdasági Bizottsága 

.. ./2013. ( .•..•. )határozata 
a monitoring és lakossági riasztórendszer (MOLARI) 

kiépítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról 

l. A Gazdasági Bizottság hozzájárul az l. mellékletben meghatározott helyszíneken 
monitoring és lakossági riasztórendszer (MOLARI) kiépítéséhez. 

2. A Gazdasági Bizottság az l. mellékletben meghatározott ingatlanok vonatkozásában 
hozzájárul ahhoz, hogy a FERCOM Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 78., cégjegyzékszáma: 
01-09-684022) megkezdje a telepítés műszaki előkészítését, tervezését és a helyszín 
felmérését, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a szükséges hatósági engedélyek birtokában a 
Kft. megkezdje a létesítmények telepítését. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 

l. melléklet a .. .12013. (. .... .) GB határozathoz 

Sorsz. Cím: Hrsz.: 
l. 1108 Budapest, Kerepesi út - Malomárok utca 40688/7 

kereszteződése 

2. 1106 Budapest, Juhász utca 55. 40845 
3. 1106 Budapest, Váltó utca 40.- Dorogi utca kereszteződése 40947/4 
4. ll 06 Budapest, Hortobágyi utca - Pilisi utca kereszteződése 40687/3 
5. 1108 Budapest, Váltó utca 10/g. 469714 
6. 1106 Budapest, Kabai utca 2. 406 73 
7. ll 06 Budapest, Paprika utca l. -Nemes utca kereszteződése 40908/7 
8. 1106 Budapest, Keresztúri út 128. 40985/l 
9. ll 06 Budapest, Kerepesi út - Sárgarózsa utca kereszteződése 42634 
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Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

Kőbánya 

lktatószám: 832/2013 

Kovács Róbert Polgármester Úr részére Ügyintéző: Hegedűs Enikő 
Tel: +36 (1) 433-8100 Tel: +36 (1) 250-7940 
Fax: +36 (1) 433 8230 Fax: +36 (1) 250-7939 
e-mail: e-mail: hegedus@fercom.hu 
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás kérése MoLaRi Terjedelem: 1 oldal 

r-~------------------------~ 
sziréna végpont épületre telepített végpontjainak ; 

l 
, , 'h Dátum: 2013. február 15 •.• ,,,. 

te ep1tese ez ~ 

Tisztelt Polgármester Úr! 
:Pcl~t.h"-C~ ;· 

.9-Q.\jo ~c,·\.:, , 
Cégünk a 2012-es évben megkezdte a MolaRi katasztrófavédelmi szirénák t~lepítésén ~ 
előkészítését az Önök kerületében. Az EGIS üzemhez kapcsolódóan az alábbi 
közintézményre kérnénk tulajdonosi hozzájárulást, hogy az engedélyeztetési eljárást meg 
tudjuk indítani. 

Az építési engedélyeztetési eljáráshoz mindenképpen szükségünk lenne az Önkormányzat, 
illetve az Ön hozzájárulására. 

Levelünkhöz mellékletben megküldjük az épületekre telepítendő szerkezetek típusterveit 
valamint az ELMŰ hálózatra csatlakozáshoz szükséges nyilatkozatot, melyet kérjük, hogy 
aláírva, a tulajdonosi hozzájárulással együtt szíveskedjenek részünkre visszaküldeni. 

Amennyiben az üggyel kapcsolatban kérdésük merülne fel, a fenti elérhetőségeken állunk 
rendelkezésükre. 
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bp. &oldal, összesen: l 

Kovács József 

Feladó: 
Dátum: 
Címzett: 

"Christmann Attila" <cattila@fercom.hu> 
2013. március l. 14:30 
"Kovács József' <kovacsj@kobanya.hu> 

Másolatot kap: "Bartuska László" <bartuskal@fercom.hu>; "Barabás Péter" <barabasp@fercom.hu>; "Szafián 
Zoltán" <szzoltan@fercom.hu>; "Szeiman Szabólcs" <szeiman@fercom.hu>; "Kovács Tamás" 
<ktamas@fercom.hu>; "Hegedűs Enikő" <hegedus@fercom.hu>; "Iktatás FC" <iktatas@fercom.hu> 

Melléklet: 13030l_engedély kérelem_EGIS oszlopos helyszínek.pdf 
Tárgy: Fercom Kft- Polgárvédelmi szirénák telepítése 
Tisztelt Kovács Úr! 

Mellékletben küldöm az EG IS Nyrt. üzem miatt telepítendő polgárvédelmi szirénákra vonatkozó végleges 
hozzájárulás kérésünket. A korábban küldött (a levélben feltűntetett) leveleinket kérem ne vegyék 
figyelembe, jelen levelemhez csatolt mellékletben vannak a végleges és jó címek. 

Segítségét előre is köszönöm: 

Üdvözlettel: 

Christmann Attila 
Müszaki support 

,.,_~ 

H-1037 Budapest, Pomázi út 15. 
Tel: +36 (1) 250-7940 Fax: +36 (1) 250-7939 
Mobil: +36 (30) 984-52-92 
E-mail:cattila@fercom.hu 
www.fercom.hu 

• As part of our commitment to environmental sustainability, 
we ask that you think before you print. 

2013.03.06. 



Székhely Telephely 
1036 Budapest, lajos u. 78. 1037 Budapest, Pomázi út 15. 

Tel: +36 (1) 25H910 

Fax:+36(1)25H909 
Fercom Kommunikációs Kft. 

Tel: +36 (1) 250-7940 

Fax: +36(1} 250-7939 

Budapest Főváros X. kerület 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
1102 Budapest, szent László tér 29 .• 
Kovács Róbertpolgármester úr részére 
Tel: +36 (l} 43~-8.100 
Fax: +36 1) 433 8230 
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Kőbánya 

lktatószám: 1146/2013 

Üg intézQ: Christmann Attila 
Tel: +36 (1)250-7940 
Fax:+36(1)2SQ-7939 
e-mail: cattila@fercom.hu 

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás kérése MoLaRi Dátum: 2013. március l. 
sziréna végpont oszlopra telepített végpontjainak 
telepítéséhez 
"Címpontosítás" 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A korábban megküldött 357/2013, és a 832/2013-as iktatószám ú levelünk pontosításakén, 
csak a jelen levelünkben kért oszlopra telepítendő tulajdonosi, és közútkezelői 

hozzájárulásukat kérjük megadni, szíveskedjenek. A korábbi levelekben elküldött címeket 
pontosítottuk, és a tulajdonosokat felderítettük. Volt olyan helyszín, ami nem az Önök 
tulajdonában van, ezért ebből a levélből a nem Önök tulajdonában lévő címeket kihagytuk. 
Kérjük, hogy a 832/2013"as levelünket teljesen tárgytalannak tekinteni szíveskedjen, mert az 
épület Fővárosi Önkorm 

Levelünkhöz mellékletben csatoljuk a helyszínekre vonatkozó helyszínrajzokat is. 
Az építési engedélyeztetési eljáráshoz mindenképpen szükségünk lenne az Önkormányzat, 
illetve az Ön hozzájárulásához, ezért kérjük, az lehetőleg mihamarabb kiállítani 
szíveskedjenek. 

Segítségét előre is köszön öm! 

Üdvözlettel: 
n 
·~A E11~ FERCOM KfT 

....__::'..'-----~-::_:_:::_:=t-----------------1.036 Bp., La.ios utca 78. 

MOTOAOLA 

distribution 
partner 

1 , , . Adószám: 10ti20277-2·41 
Bartuska Laszlo 8.sz.: ·t2001008·0ü254275·001!JOOOO 
Operatív igazgató 4. 



Székhely 
1036 Budapest, Lajos u. 78. 

Tel: +36(1) 250-4910 

Fax:+36(1)2S0-4909 

fercom~ 
Telephely 

1037 Budapest, Pomibi út 15. 

Tel: +36(1) ZSQ-7940 

Fax:+36(1)Z5G-7939 Fercom Kommunikációs Kft. 
~'l'ww.tercorn.hu 

in!q@_l~rcom.hu 

Budapest Főváros x. kerület Ktsbánya 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal lktatószám: 1199/2013 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Kovács Róbert polgármester Úr részére Ügyintéző: Christmann Attila 
Tel: +36 (l) 433-8100 Tel: +36 (l) 25Q-7940 
Fax: +36 (l) 433 8230 Fax: +36 (l) 250-7939 

e-mail: cattila@fercom.hu 
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás kérése MolaRi Dátum: 2013. március 5. 
sziréna végpont oszlopra telepített végpontjainak 
te lepitéséhez 
"Cfmpontosítás" 
Tisztelt Polgármester Úr! 

A XVl. kerületben telepítendő oszlopos típusú polgárvédelmi szirénák közmüegyeztetése 
kapcsán, kérem, hogy az alábbi végpontra a többi végponthoz hasonlóan tulajdonosi, és 
közútkezeléSI hozzájárulásukat kiadni szíveskedjen. 

levelünkhöz mellékletben csatoljuk a helyszínere vonatkozó helyszínrajzet is. 

Az építési engedélyeztetési eljáráshoz mindenképpen szükségünk lenne az Önkormányzat, 
illetve az ön hozzájárulásához, ezért kérjük, az lehetőleg mihamarabb kiállítani 
szíveskedjenek. 

Segítségét előre is köszönöm! 

Üdvözlettel: 

AJ,KAL.MAS 
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Bartuska László / 
Operatív igazgató ( L< · 


