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Melléklet:
1. Kérelem
2. Helyszíntajz

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése

Az Kĺjzlekeđés Fővaľosi Tęrvező Iľoda Kft. kérelmet nyújtott be Budapest VIII. kerĹilęt Pľáteľ
utca 53. sztlm alatti magźm parkolőház építési engedélyési tervét alátámasńő közlekeđési
tervhez sziikséges tulajdonosi hozzájźlru|tls megszerzése éľdekében (1. szźlrrú'mellék1et).

A Práter utca 53. sziím (hĺsz: 36226) alatti foghíj telekĺe I00% beépítettségge| tewezett paľ-
ko|őház -1 +F+7 szintes épiilet, melynek garźzsbejálrataaPráter u. 51. sz. felőli telekhatáľnál
keľĹil kialakításra. A 166 férőhelyes paľkolő garázsánuk .gy közúti kapcsolata 2x1 forgalmi
sávos. A terület megkĺizelítésében és elhagyásában szerepet játsző tlthá|őzati elemek és cso-
mópontok kiépültek, korszeriisítéstikľe a magźn parko|őhźz építése miatt nincs szfüség. A
fejlesztés utáni foľgalmi rend vá|tozat|arl maľad. A paĺkolóhźnkoztltí kapcsolata aPráter utcá-
Ía szervezett, az ingatlan a meglévő kapubehajtó kisméľtékű korrekciója szfüséges (2. sz.
melléklet).
A benyújtott, Budapest VIII. keľĹilet Práter utca 53. száĺrl a|att létesítendő új paľkolóház építé-
szeti engedélyezési tervet a|átźlmasnő ktjzlekedési terv a|apjáĺ a kapubehajtő kozińkezelői
szempontból megvalósítható, a parkolóház építéséhez kĺizvetlenül nem kapcsolódó Corvin 4
írođahźzútcsatlakozásaihozhasonlóan, a jelenlegi és tervezett forgalmi rendbe illeszthetők.

A kérelemben és a dokumentációban rész\etezett út- és jźlrdaszakasz a Józsefuáĺosi
Oĺlkormźnyzat tulajdonában áII, így az engedéIyezéshęz szükséges a tulajdonos
onkoľmán y zat hozzájáľul ása.

il. A beterjesztés indoka

Az e|őterjesńés tátgyában a dĺjntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköľe.

ilI. A diintés célja, pénzügyi hatása

A kivitelezések kĺjztertileti megindításához sztikséges a tulajdonos onkoľmányzat fulajdonosi
hozzáiániása.



A tulajdonosi döntésnek onkoľmányzatunkat érintő péĺuugyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi kiiľnyezet

Budapest Józsefuaľosi onkoľmanyzat vagyonáról és a vagyon feletti fulajđonosi jogok
gyakorlásĺíról szóló 6612012. (XII.13.) ĺinkormányzatirendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontjĺĺn,
valamint a Budapest Fővĺáľos VIII. keriilet Józsefuarosi Önkoľmźnyzat Képviselőtestĺilet és
Szervei Szervezeti és Mfüödési Szabályzatfuő| sző|ő 3612014. (XI.06.) önkormányzati
rendelet 7. szźtmű mellékletének 1.4.5. pontján alapul, ami a Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság dcintését lehetővé teszi.

Fentiek a|apjáĺ kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosíhozzájárulásra vonatkozó
döntését meghozni szíveskedj en.

Határozatĺ javaslat

l20I5.év (.........hó.........nap). számú Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági
hatźrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyibizottságúgy dönt, hogy:

tulajdonosi hozzájáru|ását adja azKözlekedés Fővárosi Tervęző Iroda Kft. részére a Budapest
VIII. kerület Práteľ u. 53. szźtm a|att (hĺsz: 36226) tewezettparkoIőhźn építési engedélyezési
tęrvét a|átźmasztő kcjzlekedésitervhez az alábbi fęltételekkel és kikĺjtésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzźtjźtruIźts a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szfüséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyekbeszerzése alól,

b. az építési engedély ľendelkezésre állása után a beruhrázónak (építtetőnek) a paľ-
koIőhaz útcsatlakozás kiépítéséhezköziftkęzelői és munkakezdési (burkolatbon-
tási)hozzájrírulást a vonatkozó rendelet (|9l|994. (V.31.) KHVM rendelet) sze-
rinti mellékletek csatolásával a Budapest Fővaľos VIII. keľület Polgáľmesteri
Hivatal Hatósági Ügyosĺály Építésiigyi lrodájától előzetesen meg kell kérni, és

az abbarĺ foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. - "ng"ael]"s 
kĺjteles a munkák (helyľeáltítás) elkészültéről a köZtenilet keze|o.

jét és tulajdonosát írásban értesíteni,

đ. jelen tulajdonosi hozzajźru|ás csak az engeđé|yező szervek' szakhatóságok elő-
írásainak maľadéktalan betaľtásźĺva|, a dĺjntés napjátő| sztlmított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármesteľ
Hatáĺidő: 2015. február 9.

A dĺjntés végľehajtásźúvégző szervezeti egység: Yagyoĺgazdálkodási és Üzemeltetési Ügy-
osztáIv



A lakosság széles körét érintő dĺjntések esetén javaslata a közzététe|mődjttta
nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 20|5. februaľ 3.
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I. számumelléklet
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JoZsEFVÁRos oNKoRMÁnvznľł
Vagyongazdálkodási és Üzemelteté'si Ügyosztáty
Létesítményiizemeltetési i roda
Szabó Endľe részére
1082 Budapest. Baross u. 63-67.

Budtpest, 2015-O1-f6
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Tervszárn:4792

0i.: Ba|ogh Batázs

Tel:2352000/218

Táľgy:

Tisäelt Höĺgyem/|.,|ram!

Me||ékelten megkÜldjiik a tárgyi munka magasépítési engedélyezési tervének
alátámasäó köz|ekedési munkarészét. A parko|óház építésének kclzterü|eti vonzata
a meglévő kapubehajtó kismértékű áthelyezése'

KéľjÜk' a me|léke|t dokumentáció a|apján a tu|ajdonosi hozzájáru|ásukat

szíveskedjenek megadni'
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Meĺléklet: 1 pld. tervdokumentáció
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2. számu melléklet
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