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Tisztelt Városgazdálkodásĺ és Pénzügyĺ Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ismertetése

A MOBILTERV 2000 Kft. - a Futureal Development Holding Ingatlanforgalmaző Kft. meg-
bízása alapjźn _ elkészítette a Budapest VIII. kerĹilet Corvin Sétány Program IV. titemében
létesülő 125-ös tömb beépítéséhez szĹikséges útépítési, térburkolat építési, vízelvezetési és

forgalomtechnikai engedélyezési tervét, melyhez kérik a tulajdonosi hozzájáruIás megadását
(1. számú melléklet).

A Józsefuarosi onkoľmányzat Képviselő-tęstiilete a 15312014. (YilI.z7.) számÍl
határozatában elfogadta a Corvin Sétány Pľogram Iezźrásźń cé|ző haromoldalú
onkoľmanyzat, Corvin Zrt., Rév8 ZÍt. _ megállapodást, melynek megkötését követőęn kezdte
el a Corvin Zrt. a 125-ös tömb északi részének beépítését.

A Corvin Sétany Progĺam IV. ütemében a Bókay János utca - Práter utca _ Szigony utca _

Tömő utca által hatáľolt terület északi oldalan iľodaépület és paľkolóház épül (2. számú mel-
léklet).
A tömbben újonnan létestilő irođahźz méIygarźnsának, valamint a paľko|őhźznak a megköze-
lítő és elhagyó forgalmát, továbbá a Corvin sétány csatlakozását, gyalogos átvezetésétfigye-
lembe vevő _ forgalmi vizsgtiattal alátámasńott _ tervek készültek, melyek a maľ fent
hivatkozott megállapodásban rogzített Kozmű és K<jĺeľĹilet pľogram miĺszaki tartalom
módosításával jár. A Corvin Zrt., tekinteÍte| az onkormányzat kotelezettségeire, kĺizcélú
felajánlást tett az onkormanyzat fe\é, melyben vźt||a|ta, hogy az új forgalmi funkciók
beépítésével elkészíti a Kozmu Kĺjzteľület Progľam engedélyes és kiviteli terveit, illetve
bęszerzi a megvalósitźshoz sztikséges j ogerős engedélyeket.

A Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-tęsttilete II5l20t5, (V.14.) számu határozatźlbaĺ
elfogađta a Corvin Zrt. tital. tett közcéltĺ fe|ajźn|ását Corvin Sétány Progľam kĺjzmű és

kcjzterĺilet felújítás kiviteli és engedélyezési terveinek és jogeľős engedélyeinek beszerzéséről



és elviekben hozzźtjárult a Budapęst VIII. kerĹilet Szigony utca Práter utca és Tömő utca
közötti szakasza kétiľrányúsítástůloz és a Budapest VIII. kerület Bókay János utca Práteľ utca
és Tömő utca közĺjtti szakaszźnak forgalomcsillapított kialakításához.

A tervek szerint:

. a Szigony utca jelenlegi 5,2 m szélességét akétiráný forgalom lebonyolítása érdeké-
ben 6'5 m-ľe növelik. A páros oldali jĺĺrda és kiemelt szegé|ye a korábbi helyén marad,
a meglévő víznyelők és vize|vezetők szintje nem változik. A páľatlan oldalon az út
szélesítése szerint kiemelt szegéIy éptil, melyhez áthe|yezésre kerülnek a meglévo víz-
nyelők. A2,5 m szélességű jarda térkőbuľkolatú lesz (3. számű melléklet 1. és 2. lap).

o a jelenleg egyiraný Bókay János utca háľom formai egységľe osztódik, az első szaka-
szźna Tcjmő utcátólegy kisforgalmri zsákutca|esz,me|y az ott megmaradó 3 db lakó-
hźzat szo|gá|jakĺ.Ez atész 6,0 m széles útfelületete és kétoldalt 1,5-1,5 m széles jiíľ-
đa sávot tartaLmaz.
A középső Corvin sétányra eső részén szegélyek nélküli díszburkolat épül' mely felü-
lęten csak a megkülönboztetettjĺíľművek hajthatnak át, akét végén elhelyezett forga-
lomterelő süllyedő poller kialakítással.
Az vtca 3. szakaszán a Práter utcáig egyirĺányú forgalommal bonyolódik az irodaház
méIygarźns kihajtó forgalma. Azut paraméterei megegyeznek a Tömő utca felőli ágé-
va|,6,0mszélesútfęltilętelés2x1,5mszélesjáľdakal. A32-34.száma|attiingatlanok
rakodási igényeinek biztosításara aPtáter utcai oldalon egy 12 m hosszú koncentľált
ľakodóhely keľĹil kij elölésre.
Az útfęlület burkolata aszfa|t, a játdáké térkő, míg a középső, Corvin sétány felőli sza-
kasz térkó és gľanitkő lapburkolattal keľĹil kiépítésre.
A felszíni csapađék elvezetése érdekébęn a paľos oldalon avíznyelok_ az egyo|da|í
oldalesésű új burkolat miatt megszíjnnek, elbontásra kerĹilnek. A pźlrat|an oldalon a
meglévő bekötések fe|haszná|ásával teljesen átépítésre keľülnek aviznye|ők. A Corvin
sétany kapcsolat díszburkolati szakaszon rácsos és résfolyókálĺtervezett a csapadékel-
vezetés (eú. a rendszert az FCSM Zrt, nemveszí át üzemeltetésre) (3. számű melléklet
3. és 4. lap).

o a Pľáteľ utcában a Bókay János utca és Szigony utca kĺjzött csak a párat|an oldali járda
burkolata kerül kertil áttęrvezéste, aztÍtest nem. A páĺat|an oldali viznye|ók szintje és
módja ĺemváItozik, így beavatkozás nem tervezęIt. A jarđa a meglévő aszfa|t helyett
téľkőbuľkolatot kap.

A tervezett útépítések a|apján a kialakuló új forgalomtechnika a 4. szátÍl mellékletben látha-
tó.

Az éríĺtett utcákban szükségessé váIő közműkiváltásokĺa és a 125-ös tömb kozműbekötések-
re kül<jn kivitelezési teľvek készülnek és kerülnek benyújtásra tulajdonosi hozzájáľuIźls meg-
kéréséhez.

A Futureal Development Holding IngatlanforgaLmaző Kft. nevében és megbízásźhő| e|járő
Mobilterv 2000 Kft. kérelméľe a Budapest Főváros Koľmanyhivata|a, V. keľületi Hivatala
megindította akozigazgatási hatósági eljarást a Budapest VIII. keľület Corvin sétany IV. Ĺitem

Bókay János utca _ Práteľ utca - Szigony utca útépítésének eĺgeđéIyezése ügyében.

A kérelemben és a dokumentációban ľészletezeIt Szigony utca (hľsz:36137) Bókay János utca
(hľsz: 36211) Práter utca (hĺsz: 3610012) út- és járdaszakasza a Jőzsefuárosi onkormányzat
tulajdonában á|I, így az engedé|yezéshęz szükséges a tulajdonos onkoľmányzathozzájérulása.



il. A beterjesztés indoka

Az e|ĺ5terjesztés targyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatáskĺjľe.

ilI. A diintés célja, pénzügyi hatása

A kivitelezések kĺizterületi megindításához szfüséges a tulajdonos onkoľmányzat tulajdonosi
hozzájćĺrulása.

A Józsefuáľosi Önkormáĺyzat Képviselő-testülete 1I5l20I5. (V.14.) számú határozatában
felkéri a polgármestert, hogy kezdjen taľgyalásokat a Coľviĺ Zrt. képviselőivel a Corvin
Sétány Progľam K<jzmrĺ és Köaeľĺ'ilet Progľamjĺának módosításával kapcsolatbarl azzaI a
feltétellel, hogy a megvalósítás véghatrírideje és megvalósításra biztosított önkormźnyzatí
fedezęt nem változhat, így a tulajdonosi đöntésnek onkormáĺyzatunkat érintő pénzügyi
hatásanincs.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

A Budapest Józsefuaľosi onkoľmányzat vagyoniĺról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásaľól szóló 6612012. (KI.13.) tinkormányzati ľendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján,
valamint a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselőtestiilet és
Szervei Szervezeti és Működési SzabáIyzatźről' sző|ő 361201-4. (XI.06.) önkormányzati
renđelet 7. szźtmt mellékletének 1.4.5. pontján alapul, ani aYtrosgazđálkodási és Pénziigyi
Bizottság döntését lehetővé teszi.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosi hozzájźlrulásra vonatkozó
dĺintését meghozni szíveskeđj en.

IJatá,ľozati javaslat

12015.év (..'......hó.'...'...nap). számú Yźrosgazđálkodási és Pénziigyi bizottsági
hatźĺrozat..

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájźlru|ását adja -
a Futureal Development Holding Ingatlanforga|maző Kft. megbízása alapjźn _ a MOBIL-
TERV 2000 Kft. részére a Budapest VIII. kerület Coľvin Sétĺíny Progľam IV. ütemébęn léte-
sülő 125-<js tömb beépítéséhez kapcsolódó, a

. Szigony utcát (hĺsz:36Ĺ37)
o Bókay Jĺínos utcát (hľsz:362||)
o Práter utcát (hrsz:3610012)

éľintő útépítési, téľbuľkolat építési, vize|vęzetési és forgalomtechnikai engedélyezési tervéhęz
az a|élbbi feltételekkel és kikĺitésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájáruIás a beľuházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szfüséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyekbeszetzése alól'

b. a benlhźnónak (építtetőnek) a kozűtkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzźĄźrulźlst a vonatkozó rendelet (I9lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Buđapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésügyi lrodájától előzetesen meg kell kérni, és az ab-
ban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. kötelezi a beruházőt az építés idején a bontással érintett szakaszokon a burkola-
tok ideiglenes helyreál|ítására, melynek a biztonságos közlekedésľe alkalmas ál-
lapotát a végleges helyreállításig fenn kell taľtania,



d. kötelezi a benlházőt a teľvekben foglalt páIyaszerkezetek és felszíni csapadék
vízelvezętések út- és térbuľkolatoknak megfelelően töľténő kivitelezésére, mely-
re abenlhźzó és kivitelező k<jztjsen 5 év garanciátvá||a|,

az engedéIyes köteles a munkák (helyreállítás) elkésziiltérőI a köZterület tulajdo-
llosát íľásbarr éľtesíterú,

jelen tulajdonosi hozzájźtruIźts csak az engedéIyező szervek, szakhatóságok elő.
írásainak maradéktalan betaľtásával, a dĺjntés napjźtőI számitott 1 évig érvényes.

po1gáľmester
2015. mźljus27.
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|. számumelléklet
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Vá||alkozó, mérnok

1133. Budapest, Ronyva u.6.
Teĺeíon: (1) 320-31-99
Mobil: (2O) 9--47CI-7OO

E-maĺl : gondazsu@yahoo.com

Budapest, 2a1 5.ápri|is 2,
Tárgy: V|ĺĺ, ker. Corvin sétány lV
ütem'.
Tulajdonosi hozzájárulás
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tsudapest Főváros V||l. keľdjlei
Józsefuáľos onkoľmányzata

Po| gárnresteľ! l-łivatala

*Jpgyongazdá!kodás

Tiszte|t Cím!

Mobilterv 2000 Kfi elkészítette a tárgyban jelzett engedéĺyezési tervet'

Az engedé|yezésse| kapcsoiatos feladatokat a tervező megbĺzottjaként én végzem.

Fentiek alapján csato|tan átadom a Tsz: 1- 15 _ 03 dokumentáció épíiési

!.lelyszínł-ajzái, a mĹiszakĺ leírásái azzal, hogy kérem, szíveskecjenek a tulajdonosi

ľtozzájárł'ĺ !ásĺ."lkat megad n ĺ.

Tájékoztatásui jeĺzem, hogy társosztá|yukhoz közúikezelői hozzájáru\ćłsi kére|emrłel

forduIok, jelen levelemmel egyĺdejűleg.

Segíiség Üket eiőre i<öszönöm'

Mellék|et: 1 p|d íentiek szeľint.
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Kovérné Gonda Zsuzsa .--



2. számumelléklet
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3. számu melléklet 1. lap
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3. számu melléklet 3. lap
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4. szám melléklet
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