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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának részletes ismertetése

A Futureal Development Holding IngatlanforgaImaző Kft. megbízta a MOBILTERV 2000
Kft.-t a Budapest VIII. keľület Corvin Sétĺíny Progľam IV. ütemének beépítéséhez szfüséges
útépítési-jaľdaépítési, vízelvezetési és forgalomtechnikai tervek elkészítésével, engedéIyeńe-
tésével. A tervcsomag részeként a MOBILTERV 2000 Kft. benffitotta _ az tÍépítés, jáĺda-
építés, víze|vezetés tervek keretében készített _ az Apáthy István utca (Bókay Jĺínos utca és
Szigony utca közötti szakasz), valamint a Bĺikay János utca (Üllői út és Tömő utca közötti
szakasz) felújításának kiviteli tewét,melyhezkérikaz onkormanyzattu|ajdonosi hozzájém-
lás megadását ( 1 . szźlmi melléklet).

Az Apáfthy István utca (Bókay János utca és Szigony utca k<jztitti szakasz) felújításanak ter-
v ezett źilapota (2. számű melléklet) :

o Az utca foľgalmi rendje nemvźt|tozik, továbbra is egyiľĺányú forgalmú marad a Bókay
Jiínos utcairányába.

o A jármúvek jelenlegi _ az utca mindkét oldaliín, az úttesttel párhuzamosan' a szegély
mellett, vagy a szegélyľe fél kerékkelfelállva _váĺakozási rendje nem változik, đe az
utca déli oldalrín meglévő kiemelt szegé|y helyébe ,,K'' szegély keľĹil a felállás meg-
könnyítése érdekébęn.

o Az 4,5 m szélességű utca folyópá|yatovábbra is aszfaltburkolatu maľad, a paľkolósáv-
ok beton térkőburkolatot és süllyesztett nagykockakő lehatáľolást kapnak.

o A kiépített parkolósávok végein paľkolás gátló ,,fülek'' keľĹilnek kialakításľa. A
parkolósávok |ezźtrása kiemelt szegéllyel történik' elhelyezésük, kialakításuk nem
akadźůyozzfü a csapađék víznyelőkbe jutását' kapcsolatuk a gyalogosátvezetéseknél
illeszkednek a szegélysüllyesztés ti jar đáJ<hoz.



A meglévő, mozgásséľiiltek részérek'lzfuőIagosan fenntaľtott parkolóhelyek az ereďeti
helyfüön maradnak.

A járdák aszfaltbuľkolattal épülnek. A gépkocsi behajtóknál a buľkolatok - aváĺható
nagyobb igénybevételľe méľete zvę _ erősített szerkezettel készülnek.

A gyalogosfoľgalom _ közút keresztezéseinél a kiemelt szegélyt 2 cm magasságura
süllyesztik, valamint a vakok, illetve gyengénlátók részére 60 cm sávban btitykös tak-
tilis jelzőkĺiveket építenek a buľkolatba.

A meglévő, helyén maradó 6 db víznyelőn (melybőI2 db oldalbeĺimlésű) tul további
kiépítésére nem kęrül sor. A meglévő víznyelőket szintbe helyezik és új víznyeIő rá-
csokat építenek be.

A Bókay János utca (Üllői út és Apáthy István utca kĺjzötti szakasz) felújításĺának tervezett
á||apota (3 . szźmtĺ melléklet) :

C Az utca forgalmi rendje nem váLtozik, az Üll0i ĺt felőli szakaszén kétfuányí, az
Apáthy István utca és Tömő utca kĺĺzĺjtti szakaszán továbbra is egyirrányú forgalmú
maľad.

o A jelenleg nagykockakő burkolatot a |99 m hosszú utca folyópályáIyan aszfa|t buľko-
latra cserélik, melyhez csatIakozik egy 2,0 m széles, süllyesztett nagykockakő |ehatá-
ľolású térkő brľkolatu parkolósáv.

o A jáľművek jelenlegi vźrakozási rendje nem változík, az Üll0ĺ rĺt és Tömő utca között
apfuatlan oldalon, azunaĺút és Apáthy Isfuan utca köztitti szakaszon a páros oldalon
ís paľkolók lesznek kialakítva. A paľkolósávok beton téľkőburkolatot és süllyesztett
nagykockakő lehatĺárolást kapnak.

o A meglévő, mozgássérĹiltek ľészére kizérő|agosan fenntaľtott parkolóhelyek az eredeti
helyfüön maľadnak.

o A kiépített parkolósávok végein paĺkolás gátló ,,fülek'' keľülnek kialakításra. A
parkolósávok leztrása kiemelt szegéllyel tĺjľténik, elhelyezésfü, kialakításuk nem
akaďáIyozzák a csapadék víznyelőkbe jutását, kapcsolafuk a gyalogosátvezetéseknél
illeszkeđnek a szegélysüllyesztés íi járdźtúoz.

o A jáľdĺík aszfaltbuľkolattal épülnek. A gépkocsi behajtóknál a burkolatok _ a várhato
nagyobb igénybevételre mérete zve _ erősített szerkezettel készülnek.

o A gyalogosfoľgalom _ kozilt keresztezéseinél a kiemelt szegélý 2 cm magasságuľa
süllyesztik, valamint a vakok, illetve gyengénlátók részére 60 cm sávban bütýc]s tak-
tilis jelzőköveket építenek a burkolatba.

o A meglévő, helyén maľadó 6 db víznyelőn tul 1 db új víznye|o épül a Tĺjmő utca piíľos
oldalán, a Bókay János utca kereszteződésében, melyet a meglévő tisńítőak,ĺara kcitik.
A meglévő víznyelőket szintbę helyezik és tlj viznyelő rácsokat építenek be.

o A meglévő, helyén maľadó 11 db víznyelőhöz (melyből 1 db oldalbetimlésú) 1 db új
vizĺyelo épül a Bókay János utca 53. sztlln előtí, melyet a csatorna meglévő tisztítóak-
nájźra kĺitnek. A meglévő víznyelőket szintbe helyezik és új víznyelő rácsokat építe-
nek be.

A kéľelemben és a dokumentációban részletezętt Apáthy Istvrín utca (hľsz: 36182>, Bókay
János utca (hľsz: 36210) út- és jáĺdaszakasza a Buđapest Józsefuaľosi onkoľmrányzat
fulajdonábanáII,így az engedéIyezéshez szfüséges a tulajdonos onkoľmányzathozzźtjáru|ása.



il. A beterjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a dĺjntés meghozatala aTisztelt Bizottság hatásköľe.

ilI. A dtintés célja, pónzügyi hatása

A kivitelezések közteľületi meginditásźůloz szfüséges a tulajdonos onkormányzat tulajdonosi
hozzájźlru|źsa.

A tulajdonosi döntésnek az onkotmányzatot érintő pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi kiirnyezet

A Bizottság hatásköľe a Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat vagyonáról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásaról szóló 6612012. (XII.13.) önkormĺĺnyzati ręndelet 17. $ (1)
bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Jőzsefvátosi onkormźnyzat
Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Mfüĺjdésí Szabá|yzatárőI szőIő 3612014. (XI.06.)
önkoľmany zati r eĺdelet 7 . szźlmű mellékletének 1 .4. 5' pontj án alapul.

Fentiek alapjĺín kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosi hozzájźrulásra vonatkozó
döntését meghozni szíveskedj en.

Határozati javaslat

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájéru|ásźú ađja _
a Futureal Development Holding Ingatlanforgalmaző Kft. megbízása a|apjźn _ a MOBIL-
TERV 2000 Kft. részére a Budapest VIII. keľület Corvin Sétány Program IV. iiteméhezkap-
csolódó,

. Apáthy István utca (hĺsz: 36182) Bókay János utca és Szigony utca közötti szakasz,
valamint a

o Bókay János utca (hľsz: 362|0) Üĺoĺ rĺt és Tömő utca közötti szakasz felújításának
kiviteli tervéhez. a kĺjzteľületi munkfü elvészéséhez. az alábbi feltételekkel és kiköté-
sekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzźĄáĺu|ás a beruhazót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
sztikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

b. a bervhźzőnak (építtetőnek) a koziltkezelői és munkakezdési (buľkolatbontási)
hozzźĄáru|ást a vonatkozó ľendelet (19l|994. (V.31.) KHVM rendelet) szeľinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. keľület Polgráľmesteľi Hivatal
Hatósági Ügyosztály ÉpítésĹigyi Irodé!átő| előzetesen meg kell kérni, és az ab-
ban fo glaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

c. kötelezi abervhźnőt (építtetőt) az építés idején a bontással érintett szakaszokon a
buľkoIatok ideiglenes helyreállítására, melynek a bizonságos kĺjzlekedésre al-
kalmas á||apotát a végleges helyľeállításig fenn kelltartania,

d. kcjtelezi a kivitelezőt a tervekben foglalt pályaszerkezetek és felszíni csapadék
vizelv ezetések út- és térburkolatoknak megfelelően tĺjľténő kivitelezéséľe, mely-
re abenlházó és kivitelező k<jz<jsen 5 év garanciátvá|IaI,

e. a kiépített paľkolósávok végein parkolás gátló ,,füleket'' kell kialakítani. A paľ-
kolósávok |ezźxása kiemelt szegé|yú legyen, elhelyezése, kialakításane akadá-



Iyozza a csapadék víznyelőkbe jutását, kapcsolata a gyalogosátvezetéseknél il-
le szkedj en a sze gélysiil l ye sztésri j ćt dźk,}roz,

f. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közteriilet tulajdo-
nosát írásban értesíteni'

g. jelen tulajdonosi hozzájálrúás csak az engedé|yezo szewek, szakhatóságok elő-
írásainak maľadéktalan betaľtásáva|, a dcintés napjától szánitott l évig érvényes.

Fęlelős: polgármester
Határidő: 2015. októbeľ 19.

A dĺjntés végrehajtás źú. v égzó szerv ezeti e gység : Gazdálkodási Ügyosaály

A lakosság széles körét érintő dĺintések esetén javaslata a kozzététel módjára
nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2015. október 12.
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