
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosĺ onkoľmányzatKépviselő-testületének
Y ár o sgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźęa

Előteľjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály 3 . napirend

ELOTERJESZTES
AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. december 07-i ülésére

Táľgy: Tulajdonosi hozzárjárulás Budapest YIII. keľüIet Coruin Sétány Progľam fV. iiteméhez
kapcsolódó, Szigony utca útépítési tervéhez

Előterjesĺő: dr. HenczAdrienn Gazdá|kodási ügyosztályvezető
Készítette: Szabó Endre ugyintézo
A napiľendet nyilvános ülésen kell táľgyalni.
A döntés e lfo gadás áh oz e gy szeríi szav azattobbs é g szüks é ge s.
Me|léklet:
1. Kéľelem
2. He|yszínrajz(4 oldal)
3. Keresztszelvénv

Tisztelt Y ár osgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság !

I. Tényállás és a döntés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

A Futureal Development Holding Ingatlanforga|maző Kft.. megbína a MOBILTERV 2000 Kft.-t a
Budapest VIII. kerület Coľvin Sétany Progľam IV. ütemének beépítéséhez szükséges útépítésĹ
járdaépítési, vize|vezetési és forgalomtechnikai tervek elkészítésével, engedélyeztetésével. A tervcso-
mag részeként a MOBILTERV 2000 Kft. benyújtotta _ az űtépítés, járdaépítés, vize|vezetés tervek
keretében készített _ a Szigony utca (Üllői út és Tömő utca közötti szakasz) felújításának kiviteli ter-
vét, melyhezkérikaz onkormányzat tulajdonosihozzájźrulás megadását (1. szźłműmelléklet).

A Szigony utca _ Ülloi ĺt és Tömő utca közotti 278 m hosszli szakasza- jellegét tekintve két formai
egységet mutat, az e|so szakasztrn, az.Íi||ői tÍtő| az Apáthy István utcáig a szabźůyozási széIesség 18
m, a továbbiakban az Apáthy István utca és Tömő utca között 9 m. A Szigony utcában a teljes útfelü-
letek és járda burkolatok átépüInek' atervezett felújítási állapot (f . száműmelléklet) fobb megét||apitá-
sai:

o Az utcában marad az egyirányű forgalmi rend, a Tömő utca felő| azĺl1ľlai űt irányába.

o A utca-és járdaszakaszokon cserélik az aszfa|tburkolatot, az tÍpźůya mindkét oldali kiemelt
szegélyének ľendezésével.

. A járművek jelenlegi várakozási rendje nemváltoz1k, az Üllői út és Apáthy István utca kĺizĺjtt
baloldalon a szegéllyel párhuzamos, a jobb oldalon feľde (kivéve az 5 ál||ásos merőleges beál-
lású taxiállomást) beállás engedélyezett. Az Apáthy István utca és Tömő utca kĺjzött a jármti-
vek szegéllyel párhuzamos várakozási helye továbbľa is a páratlan (obb) oldalon lesz kiala-
kítva. A parkolósávok beton térkőburkolatot és süllyesztett nagykockakő |ehatáro|ást kapnak.

. A gépkocsi behajtóknál a burkolatok - a vfuhatő naryobb igénybevételľe méľetezve _ erősített
szerkezettel készülnek (f6';36. és 40. sz ingatlannál).

o A meglévő, mozgássérültek részérekizálrő|agosan fenntartott - f db ferde beállású - parkoló-
helyek az eredeti helytikön maradnak, a kapcsolódő járdaszakaszon a szegé|ý süllyesztik.

o A kiépített parkolósávok végein paľkolásgátló ,,fülek'' keľi'ilnek kialakításľa. A parkolósávok
|ezárása kiemelt szegéllyel töľténik, elhelyezésük, kialakításuk nem akadá|y,ozzák a csapadék
víznyelőkbe jutását, kapcsolatuk a gyalogosátvezetéseknél illeszkednek a szegélysüllyesztésű
járdákhoz.



r A gyalogosfoľgalom - közilt keresztezéseinél a kieme|t szegé|yt 2 cm magasságira süllyesz-
tik, valamint a vakok, illetve gyengén|źtők ľészére 60 cm sávban btitykös taktilis jelzők<jveket
építenek a burkolatba.

o A metľoállomás közelében meglévő 10 db keľékpár táĺo|ásźtra kialakított támaszok a helyükön
maradnak, az rittestre hajtrás érdekében szegélysüllyesztést alakítanak ki.

o A csapadékvizeket a kiemelt szegé|y menti kisméretíi viznye|ők vezetik le a meglévő csator-
nahźiőzatban meglévő, helyén maľadó 11 db víznye|őhoz (melyből 1 db oldalbetlmlésií) 1 db
új víztyelő épül a Bókay Jáncls utca 53. szám előtt, melyeĹ a csalorna meglévő tisztítóaknájára
kötnek. A meglévő vízryelőket szintbe helyezik és új víznyelő rácsokat építenek be.

A kiemelt szegélyek magassága 9-15 cm koz<jtt vá|tozik. A szegélysüllyesztések előtti járdák rámpáit
kifuttatják, a szegé|y mentén a|kalmazott hosszesésssel biĺosítják amegbízhatő vizte|enítést (3' szá-
mú melléklet).

A kérelemben és a dokumentációban részletezett Szigony utca (hrsz: 36180 és 36199),va|amint az
éľintett Tömő utca (hrsz: 3616flf) és Apáthy István utca (hľsz: 36182) út- és járdaszakasza a Budapest
Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában áů|, igy az engedé|yezéshez szükséges a tulajdonos
onkormány zat hozzáj áru|tsa'

u. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztéstárgyźtban a d<intés meghozata|a aTisnek Bizottság hatásköre'

m. A döntés célja, pénzügyi hatása

A kivitelezések közterületi meginditásához szükséges a tulajdonos onkormányzat tulajdonosi
hozzájárulrźsa.

A tu|ajdonosi dontésnek az onkoľmányzatot érintó pénnjgyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi köľnyezet

A Bizottság hatasköre a Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakor|ásáró| sző|ó 66lf0|2. (XI.I3 .) önkormányzati rendelet 17. $ ( 1) bekezdés e)
pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzatKépviselő-testi'ilet és
Szervei Szervezeti és Mrĺködési Szabźiyzatárő| sző|ő 36/20|4. (xI.06.) önkoľmányzati ľendelet 7.
mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

Fentiek alapján kérem a Tiszelt Bizottságot, hogy a tulajdonosi hozztýáru|ásľa vonatkozó döntését
meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottstry úgy dönt, hogy tulajdonosihozzź|árulását adja_ a Futu-
ľeal Development Holding Ingatlanforga|maző Kft. megbízása a|apján - a MoBILTERV 2000 Kft.
részére a Budapest VIII. kerület Corvin Sétĺány Pľogram IV. üteméhez kapcsolódőan, a Szigony utca
(hrsz: 36180 és 36199) Ülloĺ ĺt és Tĺjmő utca (hrsz: 36|6212) közötti szakasz felújításának kiviteli
tervéhez, a kĺjzterĺileti munkák elvégzéséhez, az a|źtbbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosihozzźĄárulás a beruhźnőt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez szüksé-
ges eg;ĺéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzájáru|ás kiteľjed a csatlakozó Apáthy István utca (hĺsz: 36182) érintett
területére is'

c. a beruhĺázónak (építtetőnek) a közútkeze|ói és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájá-
rulást a vonatkozó rendelet (|9/1994. (V.31.) KIIVM rendelet) szerinti mellékletek csa-
tolásával a Budapest Fóváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály
Építésügyi IÍodájátőt előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul
be kell tartani,



d. kötelezi aberuházőt (építtetőt) az épÍtés idején a bontással érintett szakaszokon a buľko-
latok ideiglenes helyreál|itásźtra, melynek a biztonságos közlekedésre alkalmas á||apotźú

a végleges helyreállításig fenn kell taľtania,

e. kĺjtelezi a kivitelezőt a tervekben foglalt pályaszerkezetek, fe|szini csapadék vize|veze-
tések, út- és térburkolatok megfelelő megfelelő minőségben történő kivitelezésére,
melyre aberuháző és kivitelező közösen 5 év garanciátvźů|a|,

f. az engedé|yes köteles a munkák (heýeállítás) elkészültéró| a köztertilet tulajdonosát
íľásban értesíteni'

g. jelen tulajdonosihozzźtjarulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásźlva|, a döntés napjától szźmitoÍt 1 évig érvényes.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. december 07.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdá|kodási Ügyosztály

A lakosság széles körét éľintő döntések eseténjavas|ataakozzététel módjára
nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon 

/ /// -,/
Budapest,2Ol5. decembeľ 01. /,, /ŕ-'1- /-1

dr. Hencz Adrienn
ugyosztźůyvezetó
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ŕtz engedéĺyezśsseĺ xapcsoĺatos íeiaĺlaiokat a teľľaző megbízottjaként én végzem.

řentĺek aiapjän csatolĺan átadom a dokuľĺientácíót 2 példányban azza|, hogy kárem'

szĺveskec;enek iĺ.llajJoncsi és kczútkezeĺői hazľá.iáruiásukat megadni.
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2. szám, melléklęt 1. oldal



2. számumelléklet 2. olda|
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2. számumelléklet 4. oldal
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