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:

3. Bontásihelyszinrajz
4. Részleteshe|yszínrajz

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság!

I. Tényátlás és a dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

Az ECo SYSTEM HIJNGARY Kft. megbizásából a VIA-TRITA Méľnöki és Szolgáltató
Kft. elkészitette a Budapest, VIII. ker. Győrffy Istvĺín utca 4. szźtm a|atti táĺsashźz kapubeha-
tójanak útcsatlakozásaľa vonatkoző tetvet, mely alapján kérik a közterületi munkához sztiksé-
ges tulajdoĺosíhozzájarulást (1. szĺámú melléklet). '

Az ECo SYSTEM HLINGARY Kft. a 08-1138/1712008 ügyiľatszámú építési engedély alap-
ján kivitelezte a Győtffy István utca 4. szám a|atti 9 lakásos tátsasházat. Az érintett ingatlan
megközelítése a Győrffy Istvan utca felől történhet. A tervezett épület meghatátozza a kapu-
behajtó telekhatáľon való elhelyezkedését, ahol a telek szélén - pinceszinten kialakított 9 db
gépjármtipaľkolóhellyel ľendelkezó gaŔlzsba _ egy sávos közlekedést tesz lehetővé (2. számu
melléklet).
A ielenlegi állapot szerint azltcaí telekhataron 1,81 m széles aszfa|t burkolatú járda húzódik,.
a járda és az útburkolat kĺjzött 2,07 m széles zöld sáv húzódik. A jĺĺrdaburkolat a zöld felület-
hez kozvetlenül csatlakozik. Közvetleniil a kapubehajtó r'nellett forgalomcsillapító sziget van
kíaIakitva. A kapubehajtó vonalában 1 db 45 cm átm&ojú gesztenyefa áll. ]

A tervezett áI|apot szerint a Győrffy István utca csatlakozásná| a kapubehajtó lekerekítő ívek-
kel hatĺáľolt vonalába eső meglévő kiemelt szegé|ý, valamint a kapubehajtó kialakítása miatt
a meglévő forgalomlassító szigetet el kell bontani (3. számú melléklet).
A 3,5 m széles kapubehajtő 20 m sugarú lekerekítő ívekkel csatlakozik akozuthoz. A lękere-.
kítő ívek végén atervezett kiemelt szegé|y csatlakozik a Győľffy István utca meglévő kiemelt;
szegé|yéhez. Pźiyaszeľkezete gépjáľműforgalomból eredő terhelésre került meghatározásra,;.
ezért aburkolatok rétegrendje ennek megfelelően kerül kiépítésre. A tervezett kapubehajtó az
ittpá|yához döntött szegéllyel csatlakozik, azo|d. sávtól kiemelt szegéllyel határoljak. A kapu-
behajtó a járda egysége érdekében ajnđáva|megegyező oldaleséssel épül, a jźtrdakét oldalátl



süllyesńeÍtszegé1lyelhatárolj.ík.AkapubehajtótelekhataÍonakapuküszöbszintjéhezigazo
dik, víztelenítése az útbuľkolat felé t<jrténik.
Lakó-pihenő łjvezet lévén új forgalomcsillapító küszĺlböt kell létesítęni 3 m szélességben (4. '.

számű'mel1éklet). .',

A kapubehajtó vonalába eső gesztenyefa kivág źsára a bęnhaző tervet készített a a fás száru
nĺ!vényekvédelmérőlszőI,6...346l2008.(xII.30.)Korm.ľende1eta|apjźnfakivágásiengedély
irántikérelmetnýjtottbeaPolgáľmesteriHivatalba.Akivágandófatszakemberek(EtTE
Fúvészkert, JGK Zrt.) vizsgá|ták, meghatźtľońak a pőt|ásra alka|mas frák fajtáját, a kiültetés
he|yét. Az elültetendő f;ĺk mennyisége: 11 db.

:

A kérelemben és a dokumentációban rész|etezett Győľffu István utca (hľsz: 36522) a Buda- ]-.

pest Józsefvárosi onkormźlĺyzat tulajdonában áII, így a létesítéshez szükséges a tulajdonos
onkoľmányzatunktulajdonosi hozzájźrulása. 

''

il. A beterjesztés indoka

Az előteľjesnés ÉľgYá.ba.n a- dont-és meghozatzla zTisńelt Bizottsáo hafás'kŕire

ilI. A diintés célja, pénzügyi hatása

A kivitelezések köztertileti ľneginđítźsćthoz szükséges a tulajdonos Önkoľmanyzat tulajđonosi
hozzt!źtniása.

A tulajdonosi đöntésnek onkoľmtnyzatunkatérintő pénzngyihatásanincs. .'

IV. Jogszabályi kiirnyeze

A Bizottság dcintése a Budapest Józsefuárosi onkormanyzat vagyonáról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakoľlásĺíľól szóló 6612012. (XII.13.) önkormanyzati renđe|et 17. $ (1) '

bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat '|

Képviselőtesttilet és Szervei Szeľvezeti és Műk<'dési SzabáIyzatarő| sző|ő 3612014. (XI.06.)
önkormányzati renđe|et7 . számí mellékletének 1.4.5. pontjĺĺn alapul.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosihozzájárulásra vonatkozó
dcjntését meghozni szíveskedj en.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy Tulajdonosi hozzájźlrulását adja
Budapest VIII. kerület Győrffy István utca (hľsz: 36522) 4. szém alatti ingatlan kapubehajtó
útcsatlakozás kiépítésének közteľtileti munkáihoz, az alábbi feltételekkel és kik<jtésekkel:

a, jelen tulajdonosi hozzájáruIás a beruhiízót (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez
szfüséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a beruházőnak (építtetőnek) a közutkęzelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájáru|ást a.vonatkozó rendelet (I9lI994. (V.3l.) KHVM rendelet) szeľinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Polgáľmesteri Hivatal
Hatósági Űgyosztá|y Építésügyi Irodájától elozetesen meg kell kérni, és az ab-
ban fo glaltakat maľadéktalanul be kell tartari,

c. kötelezi a kivitelezőt a Győrffy István utcai jaľda- és útszakasz bontási helyek
terv szerinti ľétegrendben, megfelelő minőségben történő helyreállítására, mely-
re aberuházó és kivitelęző közĺjsen 5 év garanciátvá||a|,

d. a zöldsávban megfelelő szintű és talajminőségű feltöltést, novényzet telepítést
kell végezni, '



e. a forgalomcsillapító sziget bontása, illetve azÍĄ forgalomcsillapító küszĺjb építé-
s e a B KK Zrt. for galomtechnikai keze|ői ho zzáj áru|ás áv a| v é gezheto,

f. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkésztiltéróI aköZterület tulajdo-
nosát írásban értesíteni ) ''

g. jelen tulajdolrosi |lozzájáru|ás csak az engeđéIyezo szervek, szakhatóságok elő-
írásainak maradéktĺi]an betartásával, adöntés napjától szátmított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2015.szeptember'28.

A döntés végrehajtás át v égzi| sż,ęrv ezetíegysé g : Gazdálkodási Ü gyosztály

A lakosság széles kcjrét éľintő dĺjntések esetén javaslata a kozzététe|módjaľa
nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 2015. szeptembeľ 21' ////1,/
fr, 
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dr. Hencz Adrienn
ugyosztá|yvezető
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Tulajdonosi lrozzájáru|ás kéľelem

AZ ti.Co Sr,srnrĺ I'Iľxc'rny l(rr'''megbízásából a VIA.TRITĺ\ Mćlnöki és Szolgáltató
K{1' készĺtctte a ,.I}udapest, VIII' ker. GyĺĺrĺÍy isĺván utca 4. szám alatti társasház
kapubehatťli ának út,csatl akozása'' !árg-v" ú teľr,et.

A tervezułtl' kapubehajtó miatt a meglévő ĺbľgalornlassító szigetet is át kęll építeni.
anrel1,,et a teľv szintén tartaIrnéz: 

.

Kér".m. hog1, aZ onokhöz .eljutato1t tęrĺdokumentáció alapján a tęľvęZętt
1étesítrĺién1'ekhez tula.jclonosi ilozzájárulástlkat megadlri szíveskedjenek.

Buĺlapest. 201-i. jťllius 27
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2. számumelléklet
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3. számu melléklet
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4. számímelléklet
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