
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
A CommCAD Kft. kérelemmel fordult hivatalunkhoz, melyben a Budapest, XI. ker. Irhás            
terület GPON hálózati terv kiegészítéséhez tulajdonosi hozzájárulást kér. 
Tárgyi CC-2019/BP-XI-IRH-01 tervszámú dokumentáció 493/2020.(VI.8).XI.ÖK     
Polgármesteri határozattal tulajdonosi hozzájárulást kapott. 
Az eredeti tervben új oszlopsort terveznek építeni 150fm-en a Kakukkhegyi erdősoron és a             
(1345/1)hrsz-ú közterületen. A tervező nyilatkozata alapján a sziklás talaj miatt nem tudnak            
földkábelt fektetni. 
Új optikai hálózat alépítmény épül még 1.072 fm. A meglévő Telekom alépítménybe kerül             
behúzásra 3.432 fm optikai kábel, illetve meglévő Telekom / ELMŰ oszlopokra korszerű            
légkábelt terveznek 7.878 fm hosszban. 
A beruházás következő utcákat érinti: Gazdagréti út egy része, Irhás árok egy része,             
Lappantyú utca, Hosszúréti utca, Suháng utca, Facsemete utca, Rózsabarack utca, Fatörzs           
utca, Horzsakő utca, Nagyida utca, Törökbálinti út, Árnika utca, Barackmag utca,           
Macskajáték utca, Napóra utca, Örkény István utca, Ördögorom út, Rupphegyi köz,           
Rupphegyi út, Spanyolrét út, Felső határút, Ördögorom lejtő, Nagymákfa utca, Kismákfa           
utca, Csillagőszirózsa utca, Varjútövis köz, Irhás köz, Szelesdomb utca, Garabonciás utca,           
Kakukkhegyi út, Kakukkhegyi erdősor és Varjúháj utca. 
  
Új igények beérkezése miatt az egységes kivitelezés érdekében az 1., 2., 3., 4. számú              
helyszínrajzok kiegészítésre kerültek: 

- A Lappantyú utcában a 7.sz. ingatlanig, a Suháng u.ban a 2.-18. sz.-ig, a Facsemete               
utcában az 1-11.sz.-ig. terveznek új optikai földkábel kiépítését.(1sz. helyszínrajz) 

- Törökbálinti út 60. sz. előtt, valamint a 66-78. sz.-ig, Örkény István utcában 11-15.              
sz.-ig és a Barackmag utcában az új épületekhez terveznek új optikai földkábel            
kiépítését. Az Árnika utcábanegy új Telekom oszlopot szeretnének kiépíteni a          
1764/2.hrsz-ú közterületen, melyet javaslunk földkábellel kiépíteni. (2.sz.       
helyszínrajz) 

-        Örkény u. 11-13a előtt új alépítmény épül. 
-        Új alépítmény építése a Szelesdomb utcában, 
-        Új alépítmény építése a Szelesdomb és a Garbonciás utcában. 

Az 6.,7.,8.,9. sz. helyszínrajzokon nem történik változás 
  

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt határozati javaslatot fogadja el. 
  
Budapest, 2020. szeptember 3. 
  
  
 dr. László Imre 
 polgármester megbízásából: 
  
                                                                                                     Büki László 
                                                                            igazgató 


