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Tiszte|t Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése
A Speciál Zrt. 0o5I Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ttt If . vl5o3.) megbizźlsából a Guzmics+Kiss ÉpĹ
tésziroda Kft' (1132 Budapest, Visegľádi u. 80/a.) készíti a Budapest VIII. kerület, Nap utca |6' szám
al atti te lken terv ezett |akőhäz ép íté s i enge délry ezés i tervét.

A geneľáltervező megbizása a|apján a Fejér Európa Kft. (8000 Székesfehéľvźr,Koronázó téľ 1') elké-
szitette a tervezett lakóépület építési eĺgedé|yezési eljárásához szĺikséges közlekedési létesítmények
munkarészt, valamint a kapubejáró útcsatlakozás módosító tervét, mely alapján kérelmezik a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat (tovźbbiakban: onkoľmányzat) tulajdonosihozzźtjá.
rulását (I. számt melléklet).

Atervezett 20 lakásos tźrsasház a Nap utca 16. szám a|atti,jelenleg beépítetelen telken épül. A telek
utcafronti szélessége 10,98 m, melyet az,űj épu|etteljesen elfoglal' Az épületben pinceszint nem épül,
így a ft)ldszinti teremgarźvsban a telek adottságai miatt 10 db parkoló féľ el és a manőveľezéshez for-
dítókorong beépítése szükséges' A telekhez tartoző meglévő kapubejáľó a Nap utca 14. szám feloli
ingatlanhatáron helyezkedik el, ami nem felel meg az új éptilet kialakításnak, ezért a telek kozepe felé
f,f m eltolással annak átépítése szükséges. A kapubehajtó szélessége továbbľa is 3,95 m marad (2.

számű melléklet).

Atervezett kapubehajtó źúépitésnéla meglévő kockaköveket szedik fel és aljzat kiépítés után újrarak-
ják azt. A magassági kialakítást a meglévo útburkolathoz, a járdához és a tervezeÍt épülethez töľténő

csatlakozás szerint alakítják ki. A meglévő és tervezett burkolatok kereszt és hosszesései biztosítják a
csapadékvíz gyors lefolyástú (3. számű melléklet).

A tervezett útcsatlakozás a Nap utca egyirányű forgalmi ľendjét nem éľinti, az ingatl'an megközelítése

a Kisfaludy utca felől, onnan tźtvozás a Vajdahunyad utca felé lehetséges. Az ingatlan vonalában a
páľhuzamos parkolás megmarad, melyet a kapubehajtónál felfestett jelzések szakítanak meg.

Az lij épület építési sajátossága mialt a meglévő tltcsat|akozźls, kapubejáró f ,f m-re| kerül áthelyezésľe
azingat|an kozépső része irányába, a kikanyarodási ív biĺosítása érdekében a parkolósáv is ilyen mér-

tékben rövidül.

Azországos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló f53l1997. (XII.20.) Korm. rende-

let (oTÉK; firyelembevételével az lij épületben 20 db személygépkocsi elhelyezésérő| kell gondos-
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kodni. Az épitteto a létesítés során a ftjldszinti teremgarázs kialakításáva|, és az önkormányzattal kö-
tött _ a Jőzsefvźlros területén az épittetók gépjáľmÍĺ elhelyezési kötelezettségéról szóló 15l201I.
(III.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) alapján akote|ezettség pénzben történő
megváltási - megállapodással eleget tesz az előíľásoknak, további pénzugyi kötelezettség azonban
nem terheli. A Rendelet célja, hogy biztosítsa az oTÉK-ban meghattrozott, az építmények rendelte-
tésszeľű hasznáIatához eĺőírt parkolóhelyek létesítését, a kozterületi várakozóhelyekľe a Rendelet
hatźůya nem teľjed ki.

A köZuti kozlekedésről szóló 1988. évi. I. törvény 39. s (1) bekezdése rogzít, hogy,,Útcsat|akozás
létesítéséhez - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kazű kezelőjének hozzájárulása szülrs,lges.,,
A (2) bekezdés értelmében: ,,Utcsatlakozás létesítéséhez az országos közút vagyonkezelőjének a hoz-
zájźru|ása szükséges, haazorsztlgos kozúthoz új, kereskedelmi egységhez kapcsolódó utat, vagy köz-
foľgalom e|ó| e|zárt vagy el nem zárt magánutat csatlakoztatnak.'' Ugyanezen $ (3) bekezdése szerint:
,,Az (I) és (2) bekezdés szerinti hozzájárulás megadása feltételhez - a (f) bekezdés szerinti esetben
csatlakozási díj megťlzetéséhez is - kotött. A csatlakozási díj mértékét, illetve a mérték megá|lapitásá-
nak elveit a miniszter rendeletben á||apitja meg.'' A csatlakozási díj mértékét azúttigyi hatósági e|járźr
sok díjairól szó|ő 2611997. (xII. 12.) KIIVM rendelet írja e|ő, amely rögzíti,hogy az útcsatlakozást
érintő hatósági eljárások díja u988. évi I. w' 39. $ (2) és (3) bek.,41. $ (2) bek'] 54.800,-Ft. Ezen
díjtétel azonban csak a Nemzeti Kozlekedési Hatóság źńta| fo|ytatott (országos kĺjzúthoz történő csat-
lakozás) elj árásokľa vonatkozik.

A törvény rögziti, hogy a hozzájfuu|ás megadása fe|téte|hez kötött. A feltételeket a jogszabályok tar-
ta|mazzák, mint például a közutak igazgatásáről szóló I9l|994, (V' 31.) KHVM ľendelet, amelynek 7.

$ (1) bekezdése rögzíti, mely dokumentumokat kell az űtcsat|akozás létesítési kérelemhez csatolni,
vagyis mit vizsgál a kozilt keze|ője. Jogszabá|yi rendelkezések között nem szerepel olyan feltétel,
hogy az ticsat|akozźtsra tekintettel megszűnő válrakozőhely(ek) után káľtalanítás vagy egyébjogcímen
pénzťlzetési kötelezettsége lenne az épttetőnek.

oTÉK | ' szźtmű mellékletének 30. pontja hattrozza meg az építési telek fogalm tĺt, ame|y rcgziti,hogy
az ,,Építésite|ek aza telek,
a) amely beépítésľe szánt területen fekszik,
b) az építési szabályoknak megfelelően kialakított,
c) a kozterületnek gépjármiÍ-közlekedésľe alkalmas részéről az adott k<jzterületre vonatkozó jogszabá-
lyi előírások szerint, vagy önálló he|yrajzi számon útként nyilvántartott magánútról gépjármíÍvel koz-
vetlenül, zöldfelület, illetve teľmőťold sérelme nélkül megkazelíthető, és
d) amelynek a közterülettel vagy magániÍta| közös határvonala legalább 3,00 m.''

Az onkormányzat rendeletalkotási lehetőségének vizsgá|ata folymatban van, azonban egy esetlegesen
újonnan megalkotásra keri'ilő rendelet esetében nem lehetne a|ka|mazni a pénzfizetési kötelezettséget
e|óir ő szab ályt v i sszamenóleges hatźńlry al.

il. A beteľjesztés indoka
Az előterjesztéstárgyźlban a dcintés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatásköľe.

ilI. A dtintés céIja' pénzügyi hatása
Az építési engedé|yezési eljárás részétképező tÍcsat|akozási terv érinti a Nap utcát (hrsz:3564412),
ezért e|fo gadásáho z sztiks é ge s a tu laj dono s Önko rmány zat ho zzáj áru|ása.

A tulajdonosi dĺjntésnek onkoľmányzatot érintő pénziigyi hatása nincs.

rv. Jogszabályi köľnyezet
A Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköľe Budapest Józsefuárosi onkormányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66lf012. (Xil.13.) onkormányzati
rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
Önkormányzat Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatárő| sző|ő 3612014.
(XI.06.) önkormányzati rendelet 7 ' számű mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

ń

ľ, /
r,1 ĺ

U\]



F entiek a|apj án kérem az a|źtbbi határ ozati j avas lat elfo gad ás át.

Határozatijavaslat

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság ťlgy dönt, hogy tulajdonosihozzź|árulását adja a Speciál
Zrt. Q051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky tft 12' V/503.) részére, a Budapest VIII. keľület' Nap utca
(Ílĺsz:35644lf) 16' szám a|atti ingatlanon tervezetÍtátrsasház építési engedélyezéséhezkészített közle-
kedési létesítmények munkarészhez, az útcsatlakozás átépítésének közteľületi munkáihoz) az alábbi
feltételekkel és kikotésekkel:

a. jelen tulajdonosihozzájáľulás aberuhź.zőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szüksé-
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. aberuhtuőnak (építtetőnek) a kĺizútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájá-
ľulást a vonatkozó rendelet (|9lI994. (v.3l.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csa-
tolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály
Építési'igyi Irodájától előzetesen meg kell kérni' és az abban foglaltakat maradéktalanul
be kell tartani,

c. kötelezi a kivitelezőt a Nap utcaijárda- és útszakasz bontási helyek terv szerinti réteg-
rendben, a csapadékvíz e|vezetését biztosító kialakításban' megfelelő minőségben törté-
nő helyreállitźsára, melyľe aberuhźvő és kivitelező közosen 5 év garanciá.ĺvźů1ra|,

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

e' jelen tulajdonosihozzájaľulás csak az engedé|yezo Szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a dtintés napjától számitott 2 évig érvényes.

polgármester
f0I6.máľcius 07.

A dönté s v é gr ehajtásćt v é gző szerv ezeti e gysé g : G azdá|ko dás i U gyo s ztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára

Felelős:
Határidő:

nem indokolt

Budapest, 2016. mttrcius 01. ^ .1 l ^ í)'hł' "^rŁaJL"!-\ ć,íĄ-
dľ. }łlncz Adrienn

hirdetótáblán honlapon
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Geszłer Szilvia

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Telefon: 459-2228
E.mail: geszlersz@jozsefu aros.hu

Gazdáĺkodási Ügyosztá ły

Szabó Endre

1082 Budapest, Baross u.53-67.
I ełeĺon: 459-155f
E-ma ĺ|: sza boen@,iozsefuaros.hu

Táĺgy: közútk eze|ői hozzájáru |ási kére |em

Táľgy: tulajdonosi hozzájáru|ási kére|em
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Tisztelt Geszler Szilvia !

Tĺszte|t Szabó Endre]

Ezúton szeretném kérvényezni hozzájáru|ásukat a 1082 Budapest, Nap u.1.6. szám a|att ta|á|ható

3562o hrsz. telek sullyesztett szegé|yének áthelyezéséhez, igazodva a tervezett |akóépÜlet

ga rázsbejáratá nak eIhe Iyezkedéséhez.

Csatolom a rneg|évő á||apot geodéziai feimérését és a tervezett épü|et he|yszínrajzát'

Anrennyĺben továbbĺ ĺnformációĺa van szĺikségiik a hozzájárulás kiadásához. kérem tájékoztassanak.

Kőszönette|;

Buda pest, 2C15.november-10.

'! c73 i łp,ĺ' 
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Szoly

46209327666
E-mail: janos.szolyka @gmail.com
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