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Tĺsztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Az Alkotás 2000 Kft. (1026 Budapest, Radna u. 2.), mint Beruhrázó a Budapest VIII' kerület,Kőfaragő
utca 13. _ Bľódy Sándor utca 44'kozott átmenő foghíj-telkentársasházat kíván építeni. A tervezétt
lakóépület építési engedélyezési eljaľásrához szükséges a leendő útcsatlakozás tervének csatolása, ezéľt
aBeruháző a Hevesi és Trírsa Epítész Studió Kft. építési engedé|yezési tervei alapján kérelmezi a ka-
pubehajtó kialakításáhozaze|őzetes (elvi) tulajdonosi hozzźýáru|ást (1. számú melléklet).

Jelen állapot szeľint aKófaragó utca 13. szám a|atti ingat|an ľendelkezik kapubehajtóva|' aZ}I}-ben
végzett útfelújítás során a téľkő burkolat ehhez igazodva kerĹilt kialakításľa . Az utca és a járda azonos
szintben került kiépítésre, a járdát pollerek, a parkolósávot kis- és nagykockakő buľkolatu térk<ivek
határolják (2. számű melléklet).

A tervek szerint a|akóhá.z szint alatti személygépkocsi táľolóval (mé|ygaréns) létesiil, ennek megköze-
Iíthetősége miatt kerül áthelyezésre a Kőfaragó utcában a kapubehajtó (3. számú melléklet). A beálló
személygépkocsik felvonó segítségével jutnak a pinceszintre, a kapubehajtó helyét az a|ka|mazott
autólift beépítési lehetősége határozza meg, ezze| az e|he|yezéssel oldható meg legoptimálisabban a
pincében a meľőleges és párhuzamos parkolás (4. száműmelléklet).

A kapubehajtó kiépítése szükségessé teszi egy darab fa áttiltetését. Az áthe|yezendő faveľem tervezett
kialakítása, valamint a behajtó lekerekítő ívei a korábbi méretekkel megegyezően illeszkedni fognak a
meglévő utcaképhez (5. számú melléklet).
A Kőfaľagó utca felújítása207f-ben tcjrtént, az 5 éves burkolatbontási tilalom |ejźrtaelőtti munkavég-
zésre csak kivételesen indokolt esetben keľtilhet soľ.
Tájékoztatom a Tisĺelt Bizottságot, hogy a jelen tulajdonosi hozzájárulás az építési engedély megadá-
sához szükséges, a konkrét kiviteli tervek alapján a köztertileti munkák megkezdése előtt tulajdonosi
és közútkez e|ői hozzźýáru lás beszerzése vál ik szĺiksége ssé.

n. A beteľjesztés índoka

Az előteľjesztéstźlrgyźhan a dcjntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatásköľe.

ilI. A döntés célja, pénziigyi hatása

Az épitési engedélyezési eljárás részét képezo útcsatlakozásl terv érinti a Kőfaragó utcát (hrsz.:
36473), ezért e|fogadásához szükséges a tulajdonos onkormányzat tulajdonosihozzájárulása.



A tulajdonosi döntésnek onkormányzatot érinto pénzügyi hatása nincs.

w. Jogszabályi ktiľnyezet

A Bizottság döntése a Budapest Józsefuárosi onkormányzatvagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakoľlásáról szóló 66/20|f. (xII.13.) önkormányzati rendelet 17. $ (l) bekezdés e) pontjrán
alapul.

Fentiek a|apján kérem a Tiszelt Bizottságot, hogy a tulajdonosi hozzźĘźtnilásra vonatkozó döntését
meghozni szíveskedjen.

FIatározatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy tulajdonosihozzájárulását adja az Alkotás
2000 Kft. kérelmére ahhoz, hogya tsudapest Vlll. keľület, Kolarago utca (hrsz: ,3647,3) 

13. szám alatti
(hrsz.: 36483) ingatlanon tervezeÍttársasház építési engedé|yezése egy kapubehajtó litcsatlakozás új
helyen torténő kia|akításával valósuljon meg. A Bizottság ahozzź!áru|ásátt az alábbi kikötésekkel adja
meg:

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

b. a konkrét kiviteli tervek alapján a köztęľületi munkák megkezdése előtt tulajdonosi és
kozttkeze|őihozzźĘáru|ásbeszerzéseszükséges,

c. az tÍcsat|akozás áthelyezése miatt szükségessé vźůő díszfa áttelepítéséľe a mindenkori
éľvényben lévő fakivágási engedélyezési eljáľást kell alkalmazsli, az abban előíľtak sze-
ľint kell eljĺárni, valamint együttmĺĺködni a kerületi zöldfeltiletek üzemeltetójével,

d. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yezó szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásával, a dontés napjától szźtmitoÍt f évig érvényes.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2015. december 07.

A döntés végľehajtását végző szewezeti egység: Gazdáikodási Ügyosztály

A lakosság széles köľét érintő döntések eseténjavas|ataakozzététel módjáľa
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2015. december 03.
dr. Hencz Adrienn
ugyosztá|yvezetó
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Budapest Fĺjváro-s VIlĺ. keĺĹilet
Józsefvaros onkornrányzat
i082 Eudapest, Baĺoss utca ó3-67'

Gazdálkodási Ĺlgyosztály

rÉRrreM

đľ. I{ęncz AdľÍenn
Ugy'osztĺĺl3'vęzető Asszon y részére

Tĺíĺgy: Bp. VIII. Kőťaĺagĺi uĺca 13 kapubehajtó

Aluiíľoĺak a Bľódy Sandor utca 44-Kőfaĺagó utca 13. sľsz. 3ó.483 ) átnrenő foghĺjĺetken,nríni Ber.uházik táľsasházat kívánułk építeni.
A teľł'eeett éprilst iakóépiilet' amelyrrek szintaiattí szeľné|ygépkocsi ĺráľolójához sziikségeskapubehajtó.
Az utca egyirányú, M! *. tervezésnétr Íigyelembet'etĺĺink , ĺehéz teheľfoľgalom az épiiletiizemeltetéséhez nem sziikséees.
Az utca buľkolata térki| apaľĺ<oló állrĺsok aiatt peđig kis-és nagy kockakó.Aztlj kapubehajtóiroz a buľkolat átĺakása szĺĺkiegešes 

"gy 
au.ŕĺ.*i'"tii fa átiiitetése.Előzetesen megtuđtuk, hogy az ađott útszakäs,,u fúiąi lu*olatĺ"ntasí tilalon' vanéľĺ'éĺryben, amit temrészeÍęsen ťisztęleĺben taĺtunk.

Tęrveink szeľint az éptiletet 2016-2aL7-ben ľĺ1aĺri.ll\ megépíteni és akkor az építéshezsziĺkséges közĹenileÍ hasmálatiengedélyekeĺ ,oeg kíwáqiú käriii.
.Ąz építésí engedéI}'ezési eljánís részeĹént eziion szeietrénk Ĺe*i u kapubehajtóhoz és akisnréľet{í ťaónbe$ezéséhez kĺjzútkezelői és tłilajdonosi ĺo"'a;,ĺ,ol,x'l.aĺ

.|iszteietteĺ:

.Alkotás 200Ü KÍt.
Ĺigyvezető

Budapest 20I5. november If .

Melłéklęt
Burkolatten'ek
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3. szźm melléklet



4. száműmelléklet



5. számumelléklet
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