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1. Kéľelem
f. He|yszínrajz(3 lap)

Tisztelt VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

A Futureal Development Holding Ingatlanforga|maző Kft' (cégiegyzékszám:0l 09 903759; székhely:
1082 Budapest, Futó utca 47-53. vII. em.) megbizása a|apján a MoBILTERV 2000 Kft.
(cégsegyzékszám: 01 09 67f374; székhely: 1112 Budapest, Zólyomi ilt 44/a. fsz. f .) elkészítette a
Budapest VIII. keľület, Leonardo da Vinci utca útburkolat felújítás kiviteli tervét, ame|yhez kéľik a
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)
tulaj dono si hozzźý árulźtsát ( 1 . számű me l l éklet).

A Budapest VIII. kerület, Leonaľdo da Vinci utca burkolatfelújítás tervezete az a|ábbiakattarta|mazza
(2. számű melléklet):

o Az utca forgalmi rendje nem változik, továbbra is egyiľáný foľgalmú marad az,íj||ĺiitrtiÍźL-
nyába.

o A jáľművek járdákľatorténő felállása, illetve azÚtcabal oldalán (páros oldalon) történő meg-
állás tiltásra kerül.

o A mintegy 128 m hosszti, 5,5 m szélességű Tömő utca jelenlegi nagykockakő buľkolat helyé-
be 3,5 m forgalmi sávszélességu, aszfa|t burkolatu pályaszeľkezet épi|, melýez csatlakozik -
a Leonaľdo da Vinci utca 43 . számtl épületek előtt 6l m hosszúságban _ a 2,0 m széles, süly-
lyesztett betonszegély |ehatáro|ású beton térkőburkolatu parkolósáv. A meglévő kapubehajtók
erősített szerkezette| készülnek, a felhajtó részük narykockakő burkolatú lesz.

o A Leonardo da Vinci utca Ülloi ĺtĺ jelzőlámpás csomópontba egy jármű osztźůyoző tervezeÍt,
de az 5,5 m rittest szélesség miatt a két foľgalmi sáv kijelölésére nincs lehetőség. A jelenleg itt
kialakított 2 db, mozgáskoľlátozottaknak kizfuő|agosan fenntartott parkolóhelyet a Leonardo
da Vinci utca 45. számű épiilet előtt meglévő és maradó koncentrált rakodóhelyheztervezik
źthe|yezni. Ezźital a je|ző|ámpa előtti osztá|yozőjobb oldalán megállási tilalom rendelhető el,
illetve a járdára való felállás pollerek kihelyezésével megakadá|yozhatő.
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. A gyalogosforgalom továbbľa is az 7,4-1,9 m széles' felújított aszfa|t burkolatú járdákon tör-
ténik. A kiemelt szegélyek 9-15 cm közötti mérettĺek lesznek, a gyalogos átvezetéseknél max.
2 cm fellépő magasságú szegélyeket építenek.

. A kapubehajtókhoz, valamint a Leonardo da Vinci utca 43.ĺa épület előtti felszíni tuzcsaphoz
va|ő hozztfférést taľtós kivitelű burkolati jelekkel biĺosítják.

o AzÜllői ĺt és a Tömő utca kozötti szakaszon lévő, szegély menti 8 db kisméretíiviznye|ő a
helyén marad, de a régi ľácsokat lecserélik, melyeket az utcai meglévő 4 db aknafedlappal
együtt az űj pźůyszinthez igazitanak, Az utcában meglévó éptileteknél az esóviz csatornák
ejtővezetékeinek csatornára kötése már megoldott, így többlet csapadékvíz elvezetéssel nem
kell számolni.

A Leonardo da Vinci utca és Tömő utca csomópontban a parkolósáv elején atervező nem javasolja a
paľkolásgátló fi.il kialakítását, mivel

. egyrészt ez jelentős vízęIvezetési pľoblémát okozna a paľkolásgátló ftil mentén, aminek a
megoldásához szükség lenne a már felújított Tömő utcai járdaburkolat íves részének, valamint
a Nagy Templom utca felé egy szakaszának a visszabontásáľa és új lejtésekkel való kiépítésé-
Ío,

o másrészt forgalombiztonsági szempontból a Tömő utcából való bekanyarodásnál a fül okozta
ívtörés zavarő |ehęt.

A kérelemben és a dokumentációban ľészletezett Budapest VIII. kerület' Leonardo da Vinci utca (hrsz:

3627llf) lit- és járdas zakasza az onkormányzat tlilajdonában źů|, igy az engedé|yezéshez szükséges a
tu laj dono s onkormány zat hozzáj źtru|ás a.

II. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyttban a döntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatásk<jre.

ilI. A dłintés céIja' pénzügyi hatása

A közteľiileti kivitelezési munkálatok megkezdéséhez sziikséges a tulajdonos onkormányzat
hozzźtjźru|ása. A tulajdonosi döntésnek onkormányzatunkat érintó pénzügyihatásanincs.

Iv. Jogszabályĺ ktiľnyezet

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi onkormányzat
vagyonárő| és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66l20If. (KI.13.) önkoľmányzati
rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján' valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
Önkormányzat Képviselőtestület és Szeľvei Szeľvezeti és Működési Szabźiyzatárő| sző|ő 36/20|4.
(xI.06.) önkoľmányzati rendelet 7. mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

Fentiek a|apjźn kérem az a|źtbbihatźrozati javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy tulajdonosihozzájáru|ását adja _ a Futu-
real Development Holding Ingatlanforga|maző Kft' (cégjegyzékszźtm: 0| 09 9037 59; székhely: 1082
Budapest, Futó utca 47-53. VII. em') megbizása a|apján _ a MOBILTERV 2000 Kft. (cégjegyzék-
szám: 01 09 672374; székhely: l112 Budapest,Ző|yomiirt44la.fsz.f.)á|ta|készítettBudapestVIII.
keriilet, Leonardo da Vinci utca (hľsz: 36f71/2) útburkolat felújítás kiviteli tervéhez az a|ttbbi feltéte-
lekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosihozzájárulás a beľuhźnőt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez sztiksé-
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. aberuházőnak (építtetőnek) a kozútkeze|oi és munkakezdési (burkolatbontási) hozzźĘá-
rulást a vonatkozó rendelet (|911994, (V.31') KřTVM rendelet) szeľinti mellékletek csa-
tolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály



Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abbanfoglaltakat maradéktalanul
be kell tartani,

kötelezi aberuházót (építtetőt) az építés idején a bontással éľintett szakaszokon a buľko-
latok ideiglenes he|yreál|ítására, melynek a bizonságos közlekedésre alkalmas állapotát
a végleges helyľeállításig fenn kell tartania,

kötelezi akivite|ezőt a tervekben foglalt pályaszerkezetek és felszíni csapadék vize|ve-
zetések lit- és térburkolatoknak megfelelő kivitelezésére. melyre abęrvhźnő és kivitęlę-
ző közösen 5 év gaľanciátvźi|a|,

az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéro| a közterület tulajdonosát
írásban éľtesíteni,

f. jelen tulajdonosihozzź$áľulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásával, a dcintés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. március 21.

A dĺjntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdá|kodźtsi Ügyosztály

A lakosság széles köľét érintő döntések eseténjavaslata aközzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 20|6. mźtrcius 1 6.
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I. szźtmllmelléklet

Đudapest, 2016' máľcius 2,
Tárgy:Vĺl|. keĺ. Leonardo utca
burkoĺat fe|újítás U||ői út - TÓmő utca
között.

Budapest Főváros Vlll' ker{jlet
.józseťľáľos on koľmányzata
Po|gáľmesteľi Hivata|

.ä.isztclt Cĺml

A Corvin Projekt kereiében elkészij|t a tárgy szerĺnti útburkolat fe|ĺ3jítási {erv'

A iervezett munkát a Mobi|teĺv 2000 Kfi megbĺzotijaként engedé|yeztetem.

Fent,iek a|apján csaloltan átadom a kivĺte|i tervet azza|, hogy kérem, szĺveskedjenek
tulajdonosi hozzájárulásukat soron kívü| megadni.

Rĺle||ek|et: ,1 pldTsz: í-16-8 KT.

Üdvozlettel;

i,Í---- C-.-.;t
Kovéĺné Gonda Zsuísa
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Kovérné Gonda Zsuzsa
Vĺillaĺkozó, rnórnok

1133. Budapest, Ronyva u.6.
Telefon: (1) 320-31.99
Mobil: (2o) 9--47q-7oo

E-mail : gondazsu@yahoo.com
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