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Tisztelt Városgazdálkodásĺ és Pénzĺiryi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A Futureal Development Holding Ingatlanforga|maző Kft. megbízta a MOBILTERV 2000
Kft.-t a Budapest VIII. kerület Coľvin Séüíny Pľogľam IV. ütěmének beépítéséhez szükséges
útépítésĹjardaépítési, víze|vezetési és forgalomtechnikai tervek elkészítésével, engedé|yezte-
tésével. A tervcsomag részeként a MOBILTERV 2000 Kft. benyujtotta _ az tftépités, jźrda-
építés, víze|vezetés tervek keretében készített _ aPrźÍer utca, Futó utca és Szigony utca kĺjzĺit-
ti szakasz átépítésének kivitelei tervét, ałne|yhezkérik az onkoľmányzat tulajdonosihozzájá-
rulásának megadását (1. számú melléklet).

A Viírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a Budapest VIII. kerület Corvin Sétany Program
IV. ütemében létesülő 125-ös tömb beépítéséhez közvetlenül kapcsolódó utcrĺk _ így a Pľáter
utca érintett szakaszźnak - útépítési, téľburkolat építési, víze|vezetési és forgalomtechnikai
engedélyezési tervét métr táĺgyalta és az 52ll20l5. N.27.) szźlmúhatározatttval tulajdonosi
ho zzáj áru|ását me gadta.

A Práter utca, Futó utca és Szigony utca közĺjtti szakasz átépítésének tervezett źi|apota (2.
szám,(l melléklet):

o Az utca forgalmi rendje nemvá)tozik, ennek megfelelően a Leonardo da Vinci utcáig
egyírtnyű, onnan továbbra is kétiľanyu forgalmú marad.

o A Leonaľdo da Vinci utcáig tartő szakaszona6'4 m széles tltpá|ya 5,5m-ľe csökken, a
3,5 m széles folyópályához a párat|an oldalon 2,0 m széles paľkolósáv csatlakozik.
Ezze| a megoldással a jáľdfü szélesednek, de megsztintetésre kerül a jetenlegi fél ke-
ľékkel ti3rténő j étr dánpaľko lás.



. A Leonaľdo da Vinci utcától a Bókay János utcáig az ítpá|ya 7,0 m-es szélessége 6,5
m-re csökken és ezze| a Szigony utcáig megszűnik apźrat|an oldalon az eddigí paľhu-
zamos paĺkolás. Ezen a szakaszoĺ épiil a |22. és 125. jelű tömb lakó- és irodaépiilet.

o A mintegy 400 m hosszú Práter utcában a teljes útfelületek és jardaburkolatok átépiil-
nek. A parkolóhelyek beton térkőből késztilnek és stillyesztett nagykockakő lehatáľo-
lást kapnak. A jáľdák áIta|ában aszfa|t burkolattal épülnek, kivételt képeznek a |22. és
|25. jeIíi tĺimb előtti szakaszok, ahol gľanit kőburkolat létesiil. A gépkocsi behajtók
eľősített szerkezetiĺ útalapokkal és burkolatokkal készülnek.

o A gyalogosforgalom szttmtrakoztlt keresztezéseknél a kiemelt szegélyt 2 cm magas-
ságúľa stillyesztik, valamint a vakok, illefue gyengénlátók részére 60 cm sávban büty-
kös taktilis jelzőköveket építenek a burkolatba.

A Bókay János utca és Szigony utca közĺitti szakaszon létesülő mé|ygarźas és parkolóhaz
megközelítő- és elhagyó forgalma döntően befolyásolj a akomyező utcák kĺizlekedési rendjét,
ęzért2014 decemberében egy forgalmi vizsgá|at készült. A javasolt megoldás a Bókay János
utca érintett szakaszźnak teheľmentesítése a Corvin sétany csatlakozásaná|. Az irodahźzhoz
érkező jelentős foľgalom így a Szigony utca kétiľanyusításával vęzęthető a Práter utca írányá-
ból.

A Pľáter utca 53. szźlm előtt meglévő mozgáskor|źúozott varakozóhely a szemkozti o|da|on, az
első ferde állásli parkolóhelynél keľiilne kialakításra 3,4 m szélességben, szükséges méľtékiĺ
szegélysüllyesztéssel. Ehhez kapcsolódóan a Szigony utca irźnyába eső gyalogátkelőhelynél
3,0 m hosszúságban szegélysüllyesztésre kerĹil sor (3. száĺľń melléklet).

A Práter utcaátepítésével a Futó utcától a Práter utca 53. szźlmigterjedő tltszakasz egyik olda-
lán megsziÍnik a pĺĺľhuzamos paľkolás, a jelenlegi teľvek a|apjźn 27 fe|színi parko|óhely ki-
esésével lehet szímolni, a Józsefuaĺosi Gazdálkodási KözpontZrt. kalkulációjaszerint emiatt
napi 5000 Ft bevételcsökkenéssel lehet számolni.

A kérelemben és a dokumentációban részletezett Práter utca (hľsz: 3610012), valamint a kivi-
telezésnéI az úttoľkolati részeknél érintett utciák _ Futó utca (łľsz: 3568912 és 363 |4/I|), a
Nagy Templom utca (hľsz: 35702 és 36306), a Leonaľdo da Vinci utca (hľsz: 3627012 és
357l8l2), a Bókay Jĺĺnos utca (hĺsz: 362|l) és a Szigony utca (hľsz:36|37 és35728146) _tft-
és jĺárdaszakasza a Jőzsefváĺosi onkormźnyzat tulajdonában á||, így u engedé|yezéshez
sztiksége s a tulaj dono s onkoľmán y zat hozzájĺĺrulás a.

il. A beteľjesztés ĺndoka

Az előterjesztés tźltgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköľe.

ilI. A diintés célja' pénzügyĺ hatása

A kivitelezések közteľĹileti megindításához sziikséges a tulajdonos Önkormányzat fulajdonosi
hozzé!źtrulása.

A tulaj donosi döntésnek onkoľmanyzatunkat érintő pénzugyi hatasa nincs.



Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

A Bizottság hatásköľe a Budapest Józsefuaľosi onkormanyzat vagyonáról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásaról szóló 66lf0l2. (XII.13.) ĺinkormányzati rendelet 17. $ (1)
bekezdés e) pontjan, valamint a Budapest Fővríros VIII. kerÍilet Józsefuarosi onkoľmányzat
Képviselőtestiilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabźiyzatarő| szőIő 3612014. (XI.06.)
tinkoľmányzati rendelet 7 . szźlĺrń mellékletének 1 .4. 5. pontj án alapul.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosi hozzátjźtrulásra vonatkozó
döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ását adja _
a Futureal Development Holding Ingatlanfoľga|maző Kft. megbízása a|apjźn _ a MOBIL-
TERV 2000 Kft. részére a Budapest VIII. kerĹilet Corvin Sétány Program IV. üteméhezkap-
csolódó, Práter utca (hľsz: 36|0012) átépítésének tervéhez az alábbi feltételekkel és kikoté-
sekkel:

a. jelen fulajdonosi hozzájźľu/rás a beruhĺázót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szĹikséges egyéb szaküatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

b. a benhazőnak (építtetőnek) a köziltkezelői és munkakezdési (buľkolatbontási)
hozzźĄźlru|ást a vonatkozó rendelet (|9ll994. (V.31.) KI{VM rendelet) szeľinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. keľĹilet Polgáľmesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály ÉpítésĹigyi lrodájától előzetesen meg kell kémi, és az ab-
ban foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

c. a tulajđonosihozzźĄźrulás kiterjed a csatlakozó utcfü _ Futó utca (hľsz: 3568912
és 363|4111), a Nagy Templom utca (hľsz: 35702 és 36306), a Leonaľdo da Vin-
ci utca (hľsz: 3627012 és 357|812), a Bókay János utca (hľsz: 362|I) és a SzĹ
gony utca (hrsz:36l37 és 35728146) _ úttorkolati ľészeinél érintett terĹiletekľe is,

d. kötelezi abeĺvhazőt az építés idején a bontással éľintett szakaszokon a buľkola-
tok ideiglenes helyreállításaľa, melynek a bifonságos közlekedésre alkalmas á1-

|apotźi a végleges he|yreá|Iításig fenn kell taľtania,

e. kötelezi akivíte|ezőt a tervekben foglalt pá|yaszerkezetęk és felszíni csapadék
v ize|vezetések út- és térburkolatoknak megfelelően tĺĺľténő kivitelezéséľe, mely-
rc abeĺuhźnó és kivitelező közösen 5 év garanciátvźi|a|,

f. az engeđéIyes kĺiteles a munkĺík (helyreállítás) elkészü|térőI a közteľĹilet tulajdo-
nosát írásban értesíteni,

g. jelen fulajdonosi hozzájźlru|ás csak az engedéIyező szervek, szakhatóságok elő-
írásainak maľadéktalan betaľtásával, a dĺintés napjától szźmitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2015. szeptember 28.



A dĺintés végrehaj tás źfi v égző szerv ezeti egység : Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles k<irét érintő dcintések esetén javaslata a kozzététe|mődjaru
nem indokolt hiľdetőtáblan honlapon

Budapest, 2015. szeptember 21.
///1
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2. számű melléklet
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3. számu melléklet
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