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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. E|őzmények

A Via Futura Kft' - a KKE-WEST Kft. megbizźsából - kéľelmet nyújtott be Budapest, VIII. keľi'ilet
Prtter l. 44-48. szám a|atti Szatmári Épületgépészeti Szakuzlet hátsó _ Leonaľdo da Vinci kozben -
kapubehajtójźnakkozterületi munkáihoz sztikséges tulajdonosihozzájárulás megszerzése érdekében
(1. számú melléklet).

II. A beteľjesztés indoka

A Szatmári Épületgépészeti Szakuzlet raktára a Leonaľdo da Vinci k<jzbol közelíthető meg. Az 1,8 m
sávszélességű közben teljes hosszban kiemelt szegély ta|á|hatő, az érintett területen jobb oldali
párhuzamos és bal oldali merőleges paľkolási rend van. Az érintettterület elhelyezkedésea2' számtl
mellékletben |átható.

Az iz|et raktźĺr kapuja elé parkoló jáľmtĺvek, valamint a kiemelt szegély akadá|yozza az iz|et
megköze|ítését, ezen okból merü|t fe| az igény egy jól megközelíthető, szembetrínő kapubehajtó
kialakítására.

III. Tényállási adatok

A kapubeálló kialakításához a meglévő szegélyek vonalában tervezett abeavatkozás. A kapubehajtó
előtti kieme|t szegé|ý el kell bontani, helyére 72 cm magas döntött szegé|ý kell építeni. A Leonardo
da Vinci koz túoszÍályba sorolása a|apjźtn (lakóút) a behajtó tervezése a kis tehergépkocsik számáta
alkalmas kialakítás figyelembe vételével tcirtént' Az elsődlegesen 12 m hosszúságban tervezett
szegé|yźńépítést a forgalomtechnikai kezelői hozzájáru|ásźtban a BKK módosítoffa, és a tervezett
kapubehajtót 6,00 méter szélességben javasolja kialakítani (3. számú melléklet).

A módosított tervbęn szereplő kisteheľgépkocsi üldözőgöľbéje (tervezői program) a|apján a tervező
által minimálisan szükséges döntött szegé|y hossza 8 m lenne.

A Leonardo da Vinci köz parkolási övezet szempontjábő| az 5' díjtételű (H-P 8-l8 őrakozött265
Ftlőra) várakozźsi terület a|á tartoz1k, a kapubeálló kialakításával a párhuzamos parkolási ľendből két
parkolóhely esik ki.

A Via Futura Kft. a kapubeálló kialakítására vonatkozóan közmiĺegyeztetéseket végzeÍÍ', valamint a
lakókkal a közös képviselőn keľeszttil is egyeztetett.



fV. Döntés tarta|mának ľészletes ismertetése

Yfuosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy a kére|mező Via Futura Kft. kérelmére
tulajdonosi hozzájźtru|ását adja a VIII. ker. Práter utca 44 - 48. sz. szám a|atti üzlet Leonardo da Vinci
köz felőli kapubehajtójának kialakítás ingatlanhoz kapubehajtó kialakítás közteľületi munkáihoz.

v. A döntés célja' pénziigyĺ hatása

A kérelemben megfoga|mazoÍt kapubeálló tervezett kozteriileti munkák megvalósításához szükséges a
YźrosgazdźtlkodásiésPénztigyiBizoÍtstętulajdonosihozztĄáru|ása.

A dĺjntésnek onkormányzatunk<ravonatkoztatoÍtpénziigyi hatása a két kieső parkolóhelybő| származó
bevételkiesés kapcsán mertil fel.

VI. Jogszabályi köľnyezet

Budapest Józsefuárosi tnkormányzat vagyonáľól és a vagJon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sz,3i,3 66lŻai2' (Xii'i3.) önkĺlrmáĺryzaii rerrdeiei i7. $ (i) bekezđés e) pontján, vaiamint a Buciapest
Főváľos VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselőtesti.ilet és Szeľvei Szervezeti és Működési
Szabá|yzatfuól szóló 25120|3. (v.27') önkormányzati rendelet 4. számű mellékletének 1.4.5. pontján
alapul, ami a Vĺíľosgazdá'|kodźsi és Pénzügyi Bizottság döntését lehetővé teszi.

A fentieknek megfelelően kéľem ahatározat elfogadását.

Határozatijavaslat

A Vĺárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a VIII. ker. Pľáter ltca 44 - 48. szźtm a|atti
üzlet Leonardo da Vinci köz felőli kapubehajtó - 6 méter szélességben történő - kialakítás köZteľületi
munkáihoz szüksé ges tulaj dono si hozzájźru|ását megadj a a következő feltételekkel :

Ügyiratszám: 16-1039lf0|4.
Kérelmező: Via Futura Kft. (tervező)
Helyszínek: Budapest VIII' ker. Práter utca 44 - 48. szám alatti ingatlan Leonardo da Vinci köz

feloli oldalán azaszfa|t burkolatu iltpźůya és járda (brsz.:357|9/9) burkolatbontással
éľintett

He|y r e źi|itás i köte lezettsé g :

- a buľkolatbontással érintett útpálya és jáľda bontási szélesséeben és teljes rétegrendjében
t<jrténő végleges hęlyreállítása,

- abuľkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan je|zik,

- jól |áthatőaltájékońatjákazuthaszĺálókat, a burkolatbontás váľható időtaľtamáról,

- kötelezi a kivitelezőt a buľkolat megfelelő minőségben ttjrténő helyreáilítźsára,

- abenńź.z'ő és kivitelező kĺjzösen 5 év saranciátvá||a\ a helvreállított burkolatért.

Egyéb kikötések:
- Az engedélyes, a kivitelezés tertiletén érintett közműtulajdonosok (közműszolgáltatók) eseti

előírásai a|apjánvégzi az építést, valamint tőliik helyszíni szakfelĹiryelet kér'
- Felhagyott kcizmű, vezeték, kábel a ftjldben nem maradhat.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. szeptember l5.



A döntés végrehajtását végző szervezeti erység: Yagyongazdálkodási és Uzemeltetési Ugyosztály
A lakosság széles körét érintő dontések esetén javas|ata akozzététel módjáľa (megfelelő a|áhűzandő|):
indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, f0I4. szeptember 09.
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l. számli melléklet

1' ;:....

Ąäĺ-i*ĺ:s
-..',' ' :í's ;i{.:

Buđapest Fővárcs
VJII. Xeľĺilet
JózseĚyárosi iinkormányzat
VagyongazdáIkodásÍ és iizeľnettetési
Ĺlgyosztály

1082
Eudapest
Baross uť 63-67.

Szabó Endre Úľ ľé*éľe

TisŹŕe|t Szabó Endre úr!

Táęy: Kapubehajtó a Pĺáter u,44 sf' ffiögôt
(LeonaÍdo de Vinci kôzben}

Tervęám: 1322

iktatószám:

Ügyintéző: BreuerAndrás
Fodor lstván
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Cégiink a KKE-WEST Kft. megbízásából készíĺi a Budapest, VIII. kerrilet Práteľ u'
44, szám ďatti (Ĺeonardo đa Vinci köz) Szaĺnári Epületgepészeti :úzJlet

kapubehaj toj ának teľr'eiĺ.

Á mai napon 2 példán1'ban }eszállítjuk a hely.színi megbeszélés alapjan rnódosított
teľr'eket, valamint a BKK által kiadott foĺgalonrtecbnikai kezelői hozztljźtrulást és a
Íĺŕny zó kozműny.il atkozatokat.

KédtiŁ hogy a benyujtoĺ 2 példany đokumęntáció alapjan, a terr,'ezett kialakítashoz
kozutkęzel őként hozző,j ćn:Iru szíveskedj eĺek !

Budapest, 2014.08.23.

Udvrizlettel;

Melléklet: 2 pld, módosítoĺt terr,'dok.rrmentiáció
foĺgalomtechnikai kezelői hozzájárulás
közrniÍnvilatkozatok



f . szétmű melléklet

1' oldal, összesen: i olđal



I
2

N

c
I

i:...................-
itl
iii
io:

N

I

I

l---
t.:--"=::==.- 

--r-J=l:"'r'ii:rrrr:-.-I

I

i Práteľ utĆa
i

Ĺ"!
Hą}!ľgtć!*ut$ry'

k:enei.i sze9éIy

I

r--l
I

I
I

I

v/,'AvIA FUTURÁ
łé'|!3, T'iá$cć é5 94rćlBć Kt

Budapest
Práter utca 44.48' sz' elóttĺ kapubehajtő
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