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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

Az ECo SYSTEM HUNGARY Kft. építtető megbizźsźlból a VIA-TRITA Mérnöki és Szolgáltató Kft.
elkészítette a Budapest, VIII. ker. Győrft István ltca 4. szźlm a|atti (hrsz : 38506/10) tarsasház kapu-
behatdának űtcsat|akozására vonatkozó tervet, mely alapján kérik a közterületi munkához szükséges
tulaj donosi hozzájźru|źlst ( 1 . számú melléklet).
Az ECo SYSTEM HLINGARY Kft. a 08-1138/|7/2008ligyiratszámú építési engedély alapján kivite-
|ezte a Győľfff István utca 4. szźtm a|atti 9 lakásos társashźzat' Az érintett ingatlan megközelítése a
Győrfff István utca felől történhet. A tervęzett épület meghatźrozza akapubehajtó telekhataron való
elhelyezkedését, ahol a telek szélén _ pinceszinten kialakított 9 db gépjármű parkolóhellyel ľendelkező
garźnsba_ egy sávos közlekedést tesz lehetővé (2. számű melléklet).
A jelenlegi állapot szerint azutcai telekhatáron 1,81 m széles aszfalt burkolatu járda húzódik, a járda

és az útburkolat között 2,07 m széles zöld sáv húzódik. A járdaburkolat a zöld felülethez közvetlenül
csatlakozik. Közvetlenül a kapubehajtó mellett forgalomcsi||apító sziget van kialakítva. A kapubehajtó
vonalában 1 db 45 cm átmérojű gesztenyefa á||.

A tewezó épitész az épitési engedé|yezési eljárás soľán _ 20 10 évben_ azt nyi|atkozta, hogy a kapube-
hajtó helye nem változik, az épitési engedéllyel kapcsolatosaĺűj kozűti csat|akoztls kialakítása nem
szükséges. Az építési engedélý eza|apján adta meg az építéstigyi hatóságként eljáró HatóságiUgy-
osztá'|y Epítésügyi kodája. Az építési engedély jodutódlássa|, 20I4-ben keriilt az ECo sYsTEM
HUNGARY Kft. tulajdonttba, az építési engedély alapján építette meg magát az épu|etet, azonbaĺ a
kivtelezés során a kapubehajtó helyét nem az eredeti nyi|atkozatnak megf,elelően építették meg. Az
épület használatbavételi engedé|yezési e|járása során kéľte az ngyfé|tő| azBpftésngyi Iroda a kapube-
hajtó közműcsatlakozásához szükséges dokumentumokat (ĺinkormányzat tu|ajdonosi |lozzźĘźlrulása),

és ekkoľ derĹilt fény ana, hogy a kapubehajtót nem az eredeti terveknek megfele|ően építette, és így
annak megközelítéséhez új ktizúti csatlakozás kialakítása szükséges, a forgalomcsillapító sziget bontá-
sával, új helyen forgalomcsillapíto küszöb szakszenĺ kialakításával, és a fakivźęásával.

A tervezett állapot szerint a GyőľfĄ' István utca csatlakozásná| a kapubehajtó lekerekítő ívekkel hatá-

rolt vonalába eső meglévő kiemelt szegé|ý, valamint a kapubehajtó kialakításamiatt a meglévő forga-
Iomlassító szigetet el kell bontani (3. számú me|léklet).
A 3,5 m széles kapubehajtó 20 m sugarú lekeľekítő ívekkel csatlakozik aközińhoz. A lekerekítő ívek
végén a tervezett kiemelt szegé|y csatlakozik a Győrffu István utca meglévő kiemelt szegé|yéhez.
Pályaszerkezete gépjźtrmĺifoľgalomból eredő teľhelésre kerü|t meghatározásra, ezért a burkolatok ré.
tegrendje ennek megfelelően kerül kiépítésre. A tervezett kapubehajtó aztÍpźiyźthoz dĺjntött szegéllyel



csatlakozik, azö|d sávtól kiemelt szegéllyel hatáľolják. A kapubehajtő a járda egysége érdekében a
jźrdáva| megegyező olđaleséssel épu|, a járda két oldalát süllyesztett szegéllyel határolják. A kapube-
hajtó telekhatáron a kapu küszöbszintj éhez igazodik, víztelenítése az útburkolat felé töľténik.
Lakó-pihenő övezet lévén új forgalomcsillapító küszöböt kell létesíteni 3 m szé|ességben (4. számtl
melléklet).

A kapubehajtó vona|ába eső gesztenyefakivágására aberuháző tervet készített a fás szĺárú növények
védelméľől sző|ő 346|2008.(XII.30.) Korm. rendelet alapján fakivágási engeđély iránti kérelmet nyuj-
tott be a Polgármesteri Hivatalba' A kivágandó fát szakemberek (ELTE Fiĺvészkert, JGKZÍt.)vizsgźi-
ták, meghatźrozták a pőt|źsra alkalmas fátk fajtáját, a kiültetós hclyét. Az elültetendő fák mennyisége:
11 db.
Az érintett terÍileten található gesztenyefa megtaŕtásáľa iľányulóan a Polgáľmesteľi Hivatal munkatáľ-
sai helyszíni szemle keľetében vizsgźiták a kapubehajtő tervezętt állapotának vá|toztatási lehetőségét.
A tapaszta|t állapot: az építési engedély szerinti helyen a gépkocsi lehajtót teljesen megvalósították, a
kapukat elhelyezték, az elektromos bekötések elkésztiltek. Azok szétbontása, áthe|yezése egyrészt
ľendkívĺil költséges, másrészt ahasznä|at során balesetveszélyes megoldás lenne, ezértnem javasolják
a módosítását.
AzBpiÍtető pozitív hozzáá||ásźtterősítve felajánlást tett, hogy a jogszabá|yi előírások szerinti 11 db fa
pótláson tlil, a kivágott fátó| néhány méteľrel tavolabb, a szomszédos fától kb. 6,5 m-re' a meglévő
utcai fasorhoz illeszkedve egy négyszer iskolázott (kb. 35 cm kerületiĺ, kb 11-12 cm törzsátmérőjű)
gesztenyefát ültet.

A kérelemben és a dokumentációban részletezett Győrfff István utca (hrsz: 365ff) a Budapest
Józsefvárosi onkoľmányzat tulajdonában á||, így a létesítéshez szükséges a tulajdonos
onkormányzatunktulajdonosihozzźtjźru|ása.

Tekintettel arra,hogy a közútcsatlakozźs kiépítéséhez szükséges tulajdonosi hozzá!źtru|źts hiányában a
hasznźiatbavételi engedély nem adható ki - mely a társasház tulajdonosaira lesz negatív hatással,
albetétesíteni ennek hiátnyź"ŕlan nem lehet az épu|etet, ezźůtal' az egész épület osztatlan közös tulajdon-
ba keľül -, továbbá azBpittető a kötelező fa pótláson túl vál|alt feüItetési kötelezettséget, javasoljuk a
tulaj donosi hozzźĄźm|ás megadását.

il. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztéstźlrgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottsźryhatásköre.

ilI. A diintés célja' pénztigyi hatása

A kivitelezések közterületi meginditásához sziikséges a tulajdonos Önkoľmányzat tulajdonosi
hozzź!áru|ása.

A tulajdonosi döntésnek onkormányzatunkat érintő pénzügyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi köľnyezet

A Bizottság döntése a Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzatvagyonáró| és a vagJon feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 66lf0|2. (xII.13.) önkoľmányzati rendelet 17. s (1) bekezdés e) pontján,
valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsęfuárosi onkoľmányzat Képviselő-testü|et és Szervei
Szeľvezeti és Működési Szabźiyzatárő| szóló 36/2014. (XI.06') önkormányzati ľendelet 7.

mellékletének 1'4.5. pontján alapul.

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

Határozzti javaslat

A Városgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tu|ajdonosihozzźĘárulását adja a Budapest
VIII' kerĺ.ilet, Győrfý István utca (hrsz: 36522) 4. szám alatti ingatlan kapubehajtó útcsatlakozás ki-
építésének közterületi munkáihoz az a|źbbi feltételekkel és kikĺĺtésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás aberuházőt (építtetőt) nem mentesiti az épitéshez szüksé-
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,



b. abęruházőnak (építtetőnek) a közutkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzź|źr
rulást a vonatkozó ľendelet (19/1994. (V.31.) KI{VM rendelet) szerintimellékletek csa-
tolásával a Budapest Főváros VIII. keľület Polgármesteri Hivatal Hatósági lJgyosztźiy
ÉpítésĹiryi Iľodájától előzetesen meg kel| kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul
be kell tartani,

c. kötelezi a kivitelezőt a GyőrĘ István utcai jĺárda- és útszakasz bontási helyek teľv sze-
rinti rétegrendben, megfelelő minőségben történő helyľeáIlítására, melyre a beruházó és
kivitelező közösen 5 év garanciátvá||a|,

d. a zöldsávban megfelelő szintű és talajminőségu feltöltést, növényzet telepítést kell vé-
gezni, melyĺek része a_ jogszabályi előírások szerinti l l db fapótláson tul _ felajánlott,
a kivágott fźúő| néhźny méterľel távolabb, a szomszédos fától kb. 6,5 m-re' a meglévő
utcai fasorhoz illeszkedően, nég1ĺszer iskolázott (kb. 35 cm kerĹiletÍĺ, kb l 1-12 cm törzs-
átmérőj ű) gesztenyefa ültetése,

e. a forgalomcsil|apító sziget bontása, illetve az űj forgalomcsillapító küszöb építése a
BKK Zrt. forgalomtechnikai kezelői hozzá!äru|ásźwa| végezheto,

f. az engedé|yes köteles a munkák (helyľeállítás) elkészültérő| a közterület tulajdonosát
írásban értesíteni,

g. jelen tulajdonosi hozzájárulás csakaz engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktaian betaľtásávai, a d<intés napjától szźmitott l évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. október 19'

A döntés végrehajtását végzo szęrvezeti egység: Gazdá|kodási Ügyosztály

A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára
nem indokolt

Budapest, 2015. októbeľ 13.

I/ I /./ĺ 4v L...
dľ. Hencz Adrienn
agyosztá|yvezető
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Tulajdonosi hozzáłjäru|ás kérelem

Az Eĺ:o Svsĺpitĺ HIjNGARY Kľĺ. megbízásából a \,'IA-TzuTA Mérnöki és Szolgáltató
Kft. készĺtette a ,.Budapest, VIII. keľ' Győr1fy, István utca 4' szárr, alatti táľsasház
kapubehaĺój ĺĺn ak ri tcsaĺ lakclzása'' tŕtrg1,.ú Íen'e t.

A tęrvezett kapubehajtó miatt a megićvći foľgalomlassító szigetet is át lcell építerri.
arnelyet a terv szintéll taľtallnaz.

Kéręm, hogy az onökh<jz eljutatott tervdokumentáció alapján a ten''ezeĹt
j,étesítnrény,.ekhez tuiajdonosihozzźĺjáralźsukaĺ nlegadni szí.i'eskedjenek'

Budapest. 20l 5. július 27.
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4. számtmelléklet
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5. számú melléklet

ECO SYSTEM

Címzett:

1107 Budapest, Árpa u.8.
tel:11433 43 02 I fax: U4334303
web: ecosystemkft.com
email :ecosystemh@ecosystemkft,com

Budapest Főváros Vt||. kerü|et
Po|gármesteri Hivatal
1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Gazdáĺkodási Ügyosztá|y
Szabó Endre ĺigyintéző részére

Bp' Vlll. ker. Győrffy lstván. u. 4., hrsz:38506110
Gépkocsi behajtó útcsat|akozásánaktuIajdonosi hozzájárulás
Fapót|ási vá|lalás

2015 október 5.

Tárgy:

Dátum:

Tiszte|t Szabĺí Endre!

Tisztelt Bizottság!

Cégünt Eco System Hungary Kft., mint a Bp. V||l. ker. Győrffy lstván utca 4. szám alatt épü|ő 9 |akásos
társasház beruházója és kivitelezője tu|ajdonosi hozzájáru|ási kérelmet nyújtott be a Gazdá|kodási
Ügyosztály részére 2015 július 28.-án kózterü|eten álló fa kivágási és behajtó létesítés| engedé|y
ügyében.

Cégünk a 2009' január 16.án kiadott 08.1138/17l2a08 számú építési engedélynek, va|amint 08.
Lstlt4ĺzoL].számú határozatnak megfelelően végzi és végezte a kivitelezést. |dőközben elkészült a
mélygarázs rámpája és a kerítés, il|etve a kap'u is. A gépkocsi behajtó kiizúti kapcsolatának megoldása
miatt a behajtó létesítésire van szükég, me|yhez az engedélyt megkértiik. A létesítendő behajtó
he|yén aaonban egy kb. 45 átmérőjri' nem védett gesztenyefa á|ĺ. A gesztenyefa kivágásához
fakivágási engedé|y kérelmet nyújtottunk be, melyben a jogszabá|yi e|őírásoknak megfe|elően
vál|altuk, hogy a kivágandó fát 11 db, 6 cm átmérőjĺi facsemetével pótoljuk.

lsmereteink szerint a kertészetĺ szakvé|emény meg is sziiletett, melyben a 11 db pótlandó facsemete
he|ye kijelölésre került, i||etve javaslat született a fäk típusára és üĺtetéstjk helyére.

@

Eco sYsÍEM
Hu!{sĄFÝ

Eco sYsTEM HUNGARY KFÍ.
1107 Budapest, Áípa u' 8.

ecosystem h @ecosystemkft ,com
www.ecosystemkft.com

Te|.: ł36 1 433 43 02
Fäx: +35 1 433 43 03
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2ot5 szeptember 28-i bizottsági ülésen mindezek ellenére a szükséges tu|ajdonosi hozzájáru|ás

nem sz[j|etett meg, a döntés halasztásra kerĺilt, a kialakult helyzetre pedig további vizsgálatok és
egyeztetése k |ettek e|őírva.

2015. október 5-én négyo|dalú építés helyszíni egyeztetés történt, me|yen egyrészt az építtető,
másrészt pedig az önkormányzat Építési osztálya, Főépítészi |roda, valamint a Gazdálkodási
Ügyosztá|y vett részt, melyen megál|apításra kertil! hogy a fa va|óban a létesítendő behajtó he|yén
á|l, a közútcsatlakozást pedig más nyomvona|on nem |ehet mego|dani.

A pozĺtív diintést elősegítve cégÜnk vál|a|ia, hogy a jogszabá|yi e|ôínásokon felii| tovrĺbbi Íäpót|ást
kivite|ez a kivágássa| érintett területen, az utcakép ritmikus vegetációjának megőrzése érdekében
az a!ábbiak szerint:

A kiviágott tĺtó| néhány méterrel távt|abbi a meg|évö ŕasor ritmusához igazodva, a szomszédos
ĺähor kĺÉpest kb. ą5 m tenge|ytávo|ságra egy négyszer ĺskolázott {kb. 35 cm kerli|etű, kb. 11.12 cm
tiinsátmérőjű} gesztenyef;át ti|tet. A jogszabályban előíľt darabszámri fucsemetéket pedig az
onkarmányzat által készíttetett kertészeti szakvétemény által meghatározott, a Győrffy |stván utcai
gesztenyefusorban |évő foghíjakon, i|letö|eg az Elnök utcai platán fasor foghíjain ü|teti et.

A fentieknek megfele|ően kériük önö'ket, hogy a gépkocsi behajtó útcsat|akozásának
lĺialakításához, va|amĺnt az érintett fa kivrágrísához szükséges tulajdonosi hozzájárulást kiadni
szÍveskedjenek!

Kedvező e|bírá|ásu k reményében kdszönette| és tisztelette| :

^aI 'tt| . )'lł,Ill ĺ '|ĺlž{,,4{
!

Denke Gábor

ügyvezető igazgató

Eco System Hungary Kft.

Budapest, 2015. ohób,er 05.

Kirner Zsuzsanna
projektvezető

Me||éklet:

1, 9 db fényképfelvétel

f, f db meghataImazás
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Mészáros Ba|ázs
projektvezető


