
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
A STENTOR-MI Mérnöki Iroda kérelemmel fordult hivatalunkhoz, melyben a         
Budapest, XI. ker. Kelenvölgy 2 terület FTTH ellátása engedélyes tervéhez          
tulajdonosi hozzájárulást kér. 
A fejlesztendő terület határa a Ringló út- Péterhegyi út- MÁV vasútvonal-Gépész           
utca-Kővirág sor- Méhész utca. 
A Magyar Telekom meglévő földalatti alépítmény hálózatában optikai behúzó         
kábelek keülnek kiépítésre, a lefedő hálózat kialakítása meglévő Magyar Telekom          
tulajdonú oszlopokon történik optikai kábel kiépítésével, illetve kismértékben        
meglévő elektromos oszlopokat érint. 
  

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt határozati javaslatot fogadja el. 
  
  
Budapest, 2017. május 17. 
  
 Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
 jegyző megbízásából: 
  
                                                                                                     Büki László 
                                                                                                        igazgató 


