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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényá||ás és a dtintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Tarnőczky Tamás Attila építész, felelős tervezó 20I5'04.20-án kérelmet nyújtott be a Bionikai
Innovációs Központ (1083 Budapest, Balassa u. 3-5.) építési engedé|yezési eljárás megindításáhĺiz
szfüséges tulajdonosi hozzájáruIásmegszerzése érdekében (1. számumelléklet).

Az építési eĺgedé|yezési tervdokumentáció ľészeként a létesítmény teruezett kĺjzterületi kapcsolatai
aza|źlbbiak:

o útcsatlakozásokkialakítása

. ftjldszintiudvaľi gazdaságibejárat
o pinceszinti, 40 féľőhelyes méIygarázs be- és kihajtó

o tűzcsaPok jĺíľdĺán elhelyezése

Az egyirányúsított Balassa utcába tervezett Bionikai Innovációs Központ útcsatlakozásai a kialakult
forgalmi ľend megváItoztatásźú nem igénylik, a gépj:íľművel tĺiľténő be- és kihajtáshoz a fordulási
sugaľak biztosíthatók (2. számű melléklet).

Az épület alatt létesítendő oltóvíztározőbőI töľténő megfelelő mennyiségu o|tővíz vételezéshez3 đb
túzcsap létesítése szfüséges. A létesítmény tuzvédelmi szakhatósági egyeztetésén (2015.04.22.) a
Fővarosi Katasńrőfavédelmi Igazgatőság Kozép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviselője
hozzájźtru|t, hogy a fali csatlakozók helyett a homlokzat előtti jardaszakszon tíizcsapszeru felállással
kerĺiljenek kialakításra a szívócsonkok. A homlokzat és ttĺzcsapok közötti távolság l,8 m, így a tele-
pítés nem akađáIyozza a gya|ogos k<jzlekedést, másrésń' az egymáshoz képest 5,0m-ľe tĺjrténő elhe-
|yezés lehetővé teszi atuzo|tő gépjármuvek beállását is (3. számú melléklet)

A Bionikai Innovációs Központ pľojektet a Kormány az 1493/2012. (IX.03) határozatźlval ĺemzęt-
gazdasági szempontból kiemelt j elentőségű beruházásnak nyílvánította.



A kéľelemben és a dokumentációban részIetęzett Balassa utca (hľsz:36163) jfudaszakasza a

Józsefuárosi onkormanyzat tulajdoĺźĺbarl á|I, így az engeđé|yezéshez szükséges a tulajdonos
onkoľman y zat ho zzái fuu|ts a,

il. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a cĺĺjntés meghozatala a Tisz-Íelt Rizottság hatáskrire.

ilL A dtintés célja, pénzügyi hatása

Az építési engedélyezési eljárás' valamint az épitési engedély birtokában a kivitelezések kĺjzterületi
megindításĺĺhoz szfüséges a tulajdonos onkoľmányzat tulajdonosihozzájáruIźsa.

A tul aj dono s i dönté snek Ö nkorm ány zaturkat éľintő p éĺungy i hatás a ninc s.

Iv. Jogszabályi kiirnyezet

Buđapest Józsefuaľosi onkormtnyzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól
sző|ő 6612012. (XII.13.) önkormanyzati rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefuárosi .onkormányzat Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és

Működési SzabáIyzatárőI szőIő 36/2014. (XI.06.) önkormányzati ręndelet J. számú mellékletének
1.4.5. pontján alapul, ami aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság döntését lehetővé teszi.

Fentiek aIapjtn kérem aTisztelt Bizottságot, hogy a tulajđonosihozzájárulásra vonatkozó döntését
meghozni szíveskedj en.

Határozati javaslat

l20l5.év (......'..hó.........nap). számú Yárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatátozat:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottság ilgy dont' hogy tulajdonosi hozzźljźľu|ását adja -
Tarnőczky Tamás Attila építész, felelős teruezó kérelmére _ a Bionikai Innovációs Központ (1083

Budapest, Balassa u. 3-5.) tewezett kĺjzterületi kapcsolatok kialakításához és munkáihoz, az a|ábbi
feltételekkel és kikĺjtésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzájnu|ás abęruházőt (építtetot) nem mentesítí az építéshez szüksé-
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyekbeszeruése alól,

b. aberuházőnak (építtetőnek) akozutkezelői és munkakezđési (burkolatbontási) hozzájá-
ľulást a vonatkozó rendelet (I9lI994. (V'31.) KHVM rendelet) szeľinti mellékletek csa-
tolásával a Budapest Fováros VIII. kerĹilet Polgármesteri Hivata|Hatősági Ügyosztály
Építésügyi Irođájátő| előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maľadéktalanul
be kell tartani,

c. kötelezi a kivitelezőt a Balassa utcai (hľsz:36|63) érintett iltpźiyźn és járdaszakaszon _

a bontási helyek rétegrendjének helyľeá|Iítását kĺjvetően _ ajárdateljes szélességében új

burkolat' megfelelő minőségben történő kiépítésére, melyre aberuháző és kivitelező kö-
zösen 5 év garanciátváIlal,

d. az engeďéIyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéľől a közterület tulajdonosát
írásban értesíteni.



e. jelen tulajdonosi hozzźĄáru|źts csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előíľásainak
maradéktalan betartásźxaI, a dĺjntés napjátő| számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármesteľ
Határido: 2015. áprl|isf4.

A döntés vé grehaj tás źt v égző szeru ęzęti e gysé g : Gazdálkodási Ü gyo sztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzétételmőđjfua
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 20|5. április 23.

Á/ r<-7-^,,..Pénzes Attila
ĺJgyosztá|yvezető
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I. szttműmelléklet

t*1} Äľiś ř t.

KEREĹE|Vl

Kérelrnező: TaľnóczkyTan,łásÄttilaépítész
Bionikaĺ łnnovácĺós Kozpont Nonprofĺt Kft'

Címzett: Budapest Főváros V||l. keriilet Józsefuárosi onkormányzat

Szabó řndľe $gyintéző

Gazdáĺkodási Ĺigyosrtáty

Geszleľ 5aiIvia

Hatósági iigyosxály - fpítésügyi Iroda

Téma: Tulaidonosi hozzáiárulás kéľése

K6ztj.tkezeĺői hezzářáľulás kéľése

Tisztelt Címzettek!

A l'Đ83 Budapest, Balassa u' 3-5. szám alatt |étesítendł5 új, Bionikai Innovác!ós Köfpantteĺve?etż
épü|etéhez szeretnénk on{iktől

Tulajdonosi hozzájáľulást

illetve

Kĺiztjtkeze[ői hozzájárulást

igényeĺnĺ, a 203'5. május eIején benyújtandó építési engedé|yezési e|járáshoz kapcsoĺódóan.

A tervezett létesítmény az egyirányúsított BaIassa utcában talá|ható; föłdszinti udvarában minimáĺis,
esetenkénti gazdaságł forgaIomma|, illetve egy 40 beáĺ|ós pinceszintĺ mé|ygarázzsal. E terüietek
fe|tárása a Balassa utcábó| |ehetséges; a tervezett váĺtozat a kia|akult forgaImi á||apot

megváltoaatásái nem igény|i' A szükséges fordułás? sugarak biztosít|ratóak.

1. Kérnénk szíves hozzájáru|ásaikat a tervezett épü|et me||ékelt terv|apokon bemutatott közúti
kapcsolatainak biztosításának éľdekében.

2' Hozzájáĺułásukat kéľnénk ezen túlmenően, hogy az épÜlet előtt e|helyezhető |egyen 3 db''
kb. 100 cm magas tűzo|tósági szívócsonk, me|yek a bruttó ^6000 m2 a|apterü|etű épĹi|et a|att

- a ,kutatóintézeť funkcióbó| adódó, jelentős, 21.6 m3 térfogatú - o|tóvíztározó kivezetéseĺ
iennének' Mivel nrinden megkezdett Í.00 m3 o|tóvízigény után 1db szĺvócsonk létesítendő, s
ezek egymástó|javasoit távoIsága min' 5 méter {a tűZoltógépjármiívek felsorakoztathatósé8a



érdekében}' kéĺnénk szíves hozzájáru|ésukat, hogy ezek ne a hornłokzaton, egymás me!lett,

hanerĺl - a gyakor}ati hasznáĺhatóság éĺdekébert - ktiztertiĺeten, egymástól nagyobb
távo|ságra křaIakíthatóak Iegyenek' A teřvezetą a homlokzatĺ faltó| 1.80 cm-re töľténő
elhelyezésük biztosítani képes a járdafeĺĹiIeten a szabad gyaiogos kciz|ekedést,

Jelen projektet a kormány az 1493/foLŻ' {X|.13.) kormányhatározatávaĺ nemzeteazdasági
szempontbó| kiemelt ieĺentőségű beruházássá nyí|vénította. Az engedé|yezési tervdokumentációt a

szűkös határidők miatt 2015 május e|ején be kel| nyújtani az építéstigyi hatóséghoz, ezért kérnénk
megértésÜket, és szíves kĺizreműködésüket, hogy a fenti hozzájáru|ások - |ehetőség szerint -
mie|őbb, esetlegesen az előírt ügyintézési határidőnél korábban kiadásra és megküIdésre
kert]ihessenek. Arnennyiben a kiadoťt hozzájáruIásukat eIektľonikus formában is meg tudnák ktiłde*ł,
szĺntén megköszönnénk.

Ełőre is megköszönve az egYüttműkodésükeŁ

.., l-': ::::::.:..-lk.ĺ-1]]:.:*
Tarnóczky Tarnás AttiIa, építész feIe|ős tervező
+36 30 275 4614

email: epiteszkohoíĐt-onIine.hu
postai cím: Tarnóczky Tamás Atti|a, 1L!7 Budapest, Nádor|iget u. 8/B

A kéreImet benyújtotta:

Varga Piroska, építész tervező

Budapest, 201.5. április 20.

MełlékIetek:

7 db helyszÍnrajz, 1.: 700a

3. db földszinti alaprajzi részlet, 3:20a



2. számu melléklet

BIoNIKAI INN0VÁCI0S K0Zp0NT " 1083 Bp. Ba.lassđ u. 3-5, |.lrsz.: 36191 h|ELYSZÍNRAJZ 1lt000
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