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I. Tényá|lás és a döntés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

A Corvin Udvaľ Kft. (1065 Budapest' Révay utca 10.) megbízásából az ARCHIMON Kft. (1117 Bu-
dapest, Neumann János utca 1.) készíti a Budapest VIII. kerület Kisfaludy úca f3-f5. szám a|atti te|-
ken a Kisfaludy |akőház építési engedé|yezési tervét.

A geneľáltervező megbízása a|apján a WETTSTEIN & TÁRSA Bt. (1061 Budapest, Andľássy tÍ 34.)
elkészítette atewezett lakóépület építési engedélyezési eljárásához szükséges közlekedési a|átźtmasztő
munkaľészt, valamint a leendő gépkocsi behajtó útcsatlakozási teľvét, mely alapján kéľelmezik a Bu-
dapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi Önkoľmányzat (továbbiakban: Önkoľmányzat) tulajdonosi
hozzź!áru|ását ( 1' számű melléklet).

Atervezett 55 lakásos épület a Kisfaludy utca és aPráter utca északnyugati saľokte|ken, az ingatlan
teÍvezett gépkocsi behajtója a Kisfaludy utca felőli oldalon, az épu|et északi szé|én helyezkedik el' A
két szintű pincegarázsban 46 paľkolóhely keľül kialakitásra, az egyiđeju be- illetve kihajtás éľdekében
készül kétiráný forgalom sztlmára alkalmas 6 m szélességíĺ útcsatlakozású behajtő (f. szátmű mellék-
let).

A tervezett kapubehajtó erősített pályaszerkezette| készu|, az e|térő minőségrĺ burkolatok között (a
gyalogos járda és a behajtó között) süllyesztett szegé|ý építenek be. A döntött szegély mellett az út-
burkolatot a szükséges szélességben (min. 0,5 m) heýeállítják, valamint a megsüllyedt burkolat szin-
teket kiegyenlítő ľéteggel visszaállítják, biztosítva a szegé|ýőben a vízelvezetést, valamint az ilt víz-
nyelőkön áttörténő vízte|enítését (3. számű melléklet).

A tervezett útcsatlakozás a Kisfaludy utca egyiráný forgalmi ľendjét nem érinti, azingat|an megköze-
lítése a Nap utca felől, onnan távozás pedig a Práter utca felé lehetséges. Az ingat|an vonalában a pár-
huzamos paľkolás megmarad, melyet a kapubehajtónál - a forgalomtechnikai terv szerint * felfestett
jelzések szakítanak meg (4. számű melléklet). Az új épület építési sajátossága, valamint az egyirźtnyű
utcában a behajtások miatti várakozások elkertilése érdekében a kétirányú kapubejáró kialakítása in-
dokolt, a kanyarodási ívek biztosítása érdekében a parkolósáv ezen a szakaszon ľövidül.

Az Orszígos Településrendezési és Építési Követelményekľől sző|ő f53l1997. (XII.}),) Korm. rende-
let (OTEK) figyelembe vételével az új épületben 59 db személygépkocsi elhelyezéséről kell gondos-
kodni. Az építtető a létesítés során a pincegarázs kialakításáva|, és az önkormányzattal kötött _ a Jő- .fi,
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Zsefuáros területén az épittetők gépjármíj elhelyezési kötelezettségérő1 szőlő I5l20I1. (III.18.) önkoľ-
mźnyzati rendelet a|apján a kötelezettségpénzben történő megváltási - megállapodással eleget teszaz
előírásokn ak, további p énzugy i kötelezettség nem terheli.

A Rendelet célja, hogy biztosítsa az oTÉK-ban meghatározott, az építmények ľendeltetésszerti hasz-
nóIatához előírt parkolóhelyek létesítését, a kĺjzteriileti vźtrakozőhelyekre a Rendelet hatá|ya nem ter-
jed ki.

A köaiti közlekedésről szóló 1988. évi. I. törvény 39. $ (l) bekezdése rogzít, hogy,,Útcsat|akozás
létesítéséhez - a (f) bekezdésben foglaltak kivételével - a kazű kezeĺőjének hozzójórulása szü|rséges.,,
A (2) bekezdés értelmében: ,,Utcsatlakozás létesítéséhez az országos közút vagyonkezelőjének ahoz-
zájźru|ása sztikséges, ha az országos kozúthoz új, kereskedelmi egységhez kapcsolódó utat, vagy koz-
forgalom e|ó| e|zárt vagy el ĺem zttrt magánutat csatlakoztatnak.,, Ugyanezen $ (3) bekezdése szerint:

,,Az (I) és (2) bekezdés szerinti hozzájáru|ás megadása feltételhez - a (f) bekezdés szerinti esetben
csatlakozási díj megflzetéséhez is - kötött. A csatlakozási díj mértékét, illetve a mérték megál'|apitźsá-
nak elveit a miniszter ľendeletben źů|apitja meg.'' A csatlakozási díj mértékét az úti.igyi hatósági eljárá-
sok díjairól sző|ő 2611997 . (XIJ. 12.) KHVM ľendelet irja e|ó, amely rögziti, hogy az útcsatlakozást
érintő hatósági eljárások díja [1988. évi I. tv. 39. $ (2) és (3) bek.,4l. $ (2) bek'] 54.800,-Ft. Ezen
díjtétel azonban csak a Nemzeti Kozlekedési Hatóság által folýatott (országos kózifthoz történő csat-
lakozás) eljárásokľa vonatkozik.

A töľvény rogzíti, hogy a hozzźýáru|ás megadása feltételhez kötött. A feltételeket a jogszabályok tar-
ta|mazzák, mint például a közutak igazgatásäról szóló I9lI994. (v. 31.) KHVM rendelet, amelynek 7.

$ (1) bekezdése rögzíti, mely dokumentumokat kell az útcsatlakozás |étęsitési kéľelemhez csatolni,
vagyis mit vizsgál a kiizt;/" kezelője. Jogszabályi rendelkezések közĺjtt nem Szerepel olyan feltétel,
hogy aztÍcsat|akozásra tekintettel megszűnő váľakozóhely(ek) után kártalanítás vagy egyéb jogcímen
pénzťlzetési kĺjtelezettsége lenne az épttetőnek.

oTÉK l. számú mellékletének 30. pontja határozzamegazépítési telek fogalmtú, ame|y ľögzíti, hory
az ,,Építésite|ek az a telek,
a) amely beépítésre szánt teľületen fekszik'
b) az építési szabályoknak megfelelően kialakított,
c) a kozterületnek gépjármtÍ-közlekedésľe alkalmas ľészérőI az adott közteľületre vonatkozó jogszabá-
lyi előírások szeľint, vagy cinálló he|yrajzi számon útként nyilvántaľtott magźtntĺtrő| gépjárművel koz-
vetlenül, zoldfeltilet, illetve termőťold séľelme nélkĺil megk0zelíthető, és
d) amelynek a kĺjzterülettel vagy magánúttal kozös határvonala legalább 3,00 m.''

Az ĺjnkormányzat rendeletalkotási lehetőségének vizsgálata folymatban van, azonban egy esetlegesen
újonnan megalkotásra kerülő rendelet esetében nem lehetne a|ka|mazni a pénzťlzetési kötelezettséget
e|őir ő szab źłlyt vis szamenőleges hatállyal.

il. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztéstźrgyában a döntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatásköre.

ilI. A diintés célja' pénziigyi hatása

Az épitési engedélyezési eljárás részét képező útcsat|akozási terv érinti a Kisfaludy utcát (hľsz:
35660), ezért e|fogadźsához szükséges a tulajdonos Önkormányzathozzájáru|ása'

A tulajdonosi döntésnek onkormányzatot érintő pénzngyi hatása nincs.

Iv. JogszabáIyi köľnyezet

A Yárosgazdźllkodási és Pénztigyi Bizottság hatásköre Budapest Józsefuárosi onkormányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66ĺ20112. (KI.13.) önkoľmányzati
rendelet 17. $ (l) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi
onkormányzat Képviselőtestiilet és Szervei Szervezeti és Mrĺködési Szabá|yzatárő| sző|ő 3612014.
(XI.06.) önkormányzati rendelet ]. számű mellékleténęk 1.4.5. pontján alapul'



F enti ek a|apj án kérem az a|ábbi határ o zati j avas l at e lfo gadás át.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy tulajdonosi hozzájáru|ásźú adja _ az
ARCHIMON Kft. (1117 Budapest, Neumann János utca |.) megbizásából _ a WETTSTEIN & TÁR-
SA Bt. (1061 Budapest, Andrássy út 34.) részére, a Budapest VIII. keľület, Kisfaludy utca (hľsz:
35660) 23-25. szźlm a|atti ingatlanon teĺlezetttársashźtz építési engedélyezéséhezkészített kozlekedési
a|źńźtmasztő munkaľészh ez) aZ útcsatlakozási kiépítésének közterületi munkáiho z az a|á.ŕlbi feltételek-
kel és kikötésekke|:

a' jelen fulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az épitéshoz szüksĺ5
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a beruházónak (építtetőnek) a közritkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájá-
rulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (v.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csa-
tolásával a Rudapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági
Ügyosztály Építestgyi Irodájától előzetesen meg kel| kérni, és az abban foglaltakat má-
radéktalanul be kell tartani,

c. kötelezi akivite|ezőt a Kisfaludy utcai járda- és útszakasz bontási helyek teľv szeľinti
rétegľendben, a csapadékvíz e|vezetését biztosító kialakításban, megfelelő minőségben
töľténő helyreállítására,me|yre aberuháző és kivitelező közösen 5 év garanciátvźl||a|,

d. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültérő| a közterület tulajdonosát
írásban éľtesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájáľulás csak az engedélyező szeľvek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásával, a d<intés nap1átő| szźlmított f évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|6.mźtrcius 07.

A döntés vé grehaj tásá Í' v é gzó szerv ezeti e gysé g : G azdźúko dás i Ü gyo s ztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjáľa
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2016, mátrcius 01.
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Budapest V|I|. keľti|et Józsefuáros onkormányzata
Po|gáľmesteri Hivata|

Táľgy: Kisfaĺudy lakóház ép' eng. terv

Bp. Vĺ|l.' Kisfaludy utca 23-25. Hrsz.: 35658

A Corvin Udvar Kfi. (1065 Budapest, Révay utca 10.) megbĺzásából az
ARCH|MON Kft' (1117 Budapest, Neumann János u.1.) készíti a Bp. Vl|l.,
Kisfa|udy utca 23-25. alatti te|ken a Kisfaiudy lakoház építési engedélyezési
tervét' A generál tervező megbĺäa Társaságunkat, hogy az építészeti
engedé|yezési terv koz|ekedési a|átámasáo mr'lnkarészét e|készítse.

Kérem, szíveskedjenek a meĺléke|t tervdokumentácĺó a|apján az építési
engedéĺyezési e|járáshoz szÜkséges tu|ajdonosi hozzájáru|ást megadni.

Tisztelettel: i . 'ł j l/1 ,/
ĺ,1','ií,-F,ąí,i 1J l|lý. jĘn . 'Uż-

Wettstein Miklós
okĺ. ktz|ekedésépító mśmók

Rź-Tt012317

Budapest, 2016' február 1'
Mellék|et: 1 p|d. tenĺdokumentáció
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3. számumelléklet
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