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Tisztelt Yáľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
A Budapesti M3 metróvonal rekonstľukciója soriĺn az á|Iomások felújítása kapcsiín fontos
szempon az akadźiymentes közlekedés feltételeinek biztosítása. Ennek érdekében tĺibb helyen
liftet építenek be, mely létesítmények kialakításához azonbanjelentős felszíni beavatkozások
is szfüségesek.

A Budapesti Ktjzlekedési Kcizpont Zrt. (továbbiakban: BKK) (cégsegyzékszám:Ol 10 046840
1075; székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) megbizásából a FOMTERV
Mérnĺiki tervezó Zrt. (cégsegyzékszám: 01 10 04556I; székhely: 1024 Budapest, Lovoház
utca37.) elkészítette a a Corvin-negyed metróállomtsnáI a_ Kisfaludy utca Üllői úti torkola-
táhaĺ _ létesülő liftek, valamint az ahhoz kapcsolódó szegéIy és járdafeltilet módosítási, va-
lamint azUIIó| úti gyalogos-átkelőhely kia|akítás terveit, me|yhez kérik a Budapest Fővaros
VIII. kerület Jőzsefvárosi onkormányzat (továbbiakban: onkoľmányzat) tulajdonosi hozzájá-
rulását (1. számri melléklet).

A tervezési terĹilet a Budapest VIII. keriilet, Üllői út - Kisfaludy utcai csomópontja melletti
szakasza, a Kisfaludy utcai keľesztezőđéstől a metróállomás felé indulva mintegy 85 m hosz-
szúságú terület, amely azullĺĺtltiltpáIyájáját, szegé|yét,kozépszigetét és a paĺos oldali járda-
felületét érinti. Az Üllői iÍ ezen szakasza alatt a 3-as metróvonal muttngyához - felsziĺltíĺI
töľténő építéssel - új liftek létesülnek, ez&t ítt a felszín elbontásra keľül. A liftek elhelyezhe-
tősége érdekében ezeÍLaszakaszonajfudaszélesítésę indokolt, emiatt azitpéiyavonalvezeté-
se kisméĺtékben e|huzźsa kerül, amí a középen elhelyezkeđő e|vá|asztó sáv bontását és új
szíget kiépítését teszi szĹikségessé. AziĄ sziget vonalában létesiil azi$ gya|ogátkelőhely is.
AzU||ői út forgalmi terhelési osztáIya szerinti teherbírási követelmények biztosítása érdeké-
ben az iftpá|ya egy tésze teljes pályaszerkezeti vastagságban elbontásra kerül, más részeken
csak aszfalt maľással-szőnyegezéssel tcirténik a felületek helyreál|itása. Mindkét kivitelezési
mód szerinti útépítési munka érinti' illetve kiterjed a Kisfaludy utca területére Q. számú mel-
léklet).
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A kérelemben és a dokumentáciőban részletezeIt Kisfaludy utca (hľsz: 36387) az onkor-
mányzat tulajdonában áII, így az utépitési tervek engedéIyezéséhez sztikséges a tulajdonos
onkorman y zat hozzźlj źrulása.

il. A beteľjesztés indoka
Az előterjesztéstátgyában a döntés meghozatala a Tisztęlt Bizottság hatásköre.

ilI. A dtintés célja' pénziigyi hatása
AziÍépitési engedélyezésí eLjnás részét teľv érinti a Kisfaludy utcát (hľsz: 36387)' ezért e|fo-
gađźstĺhoz szfüséges a tulajdonos onkormáĺyzat hozzźljźru\źlsa. A fulajdonosi döntésnek
Önkormányzatot érintő pénzngyi hatása nincs.

IY. JogszabályÍ kiirnyezet
A Városgazdálkođási és Pénzugyi Bizottság hatáskĺjre a Budapest Józsefuárosi
onkoľmányzat vagyonĺĺról és a Vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6612012.
(XII.13.) önkormányzati ľendelet 17. s (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Fővaľos
VIII. keľület Józsefuarosi onkoľmányzat Képviselő-testület és Szervei Szervezetí és
Műk<'dési SzabáIyzatźrő| szőIő 3612014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének
1.4.5. pontján alapul.

Fentiekalapjźnkéremazalźhbihatźtrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Vráľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájarulását adja
Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (cégegyzékszźtm:Ol 10 046840 1075; szé|<hely: 1075
Budapest, Rumbach Sebestyén utca |9-2I.) megbizásábo| aFOMTERV Méľnöki tervezó Zrt.
(cégsegyzékszám: 01 10 04556I; székhely: 1024 Budapest' Lövőhźzutca37.) részére' a Bu-
dapest VIII. keľület, Kisfaludy utca (hĺsz: 36387) _ M3 metróvonal rekonstrukciója kapcsán
készített_ útépítési tewéhez az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás a beruhĺŁót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szfüséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyekbeszerzése alól,

b. a benlhazőnak (építtetőnek) a közutkęzelői és munkakezdési (buľkolatbontási)
hozzájarulźtst a vonatkozó ľendelet (19l|994. (V.31.) KHVM rendelet) szeľinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgáľmesteri Hivatal
Hatósági ŰgyosztáIy Építésiigyi lrodĄatő| előzetesen meg kell kéľni, és az ab.
ban foglaltakat maradéktalanul be kell tartaĺi,

c. az eĺgedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészü|térol aközteľĹilet tulajdo-
nosát írásban értesíteni,

d. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engeđé|yezo szervek, szakhatóságok elő-
írásainak maľadéktalarlbetartásával, a döntés napjátő| száĺrńtott2 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. maľcius 21.
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A dcinté s vé grehaj tás át v é gzo szerv ezeti e gys é g : G azđáIko dási Ü gyo sztáty
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javaslata a kózzététe| mődjara

nem indokolt hiľdetőtáblĺín

Budapest, 20|6. március 16.
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Tárgy: Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciója -
gya tog os-átke ĺ'őhety

Tulajdonosi és kezelői hozzájárutás megkérése

Tisztelt Címzett!

A FőMTERV Zrt' a BKKZrt. megbĺzáséban készíti a tárgyi tfus
A Budapesti M3 metróvonaI rekonstrukciója során az á[[omások te|.újításra kerÜ[nek,

va[amint egyes he|'yeken tiÍtek kerü[nek beépítésre az akadálymentesítés
biztosítására' A tervezett létesítményekhez kapcsotódóan felszíni beavatkozások is
--:"1,-A^^^^t.54u 
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a coruil-negyed metróáttornásnál. is létesÜt lift a Kisfa|.udy utca Ütiői útitorkctatánál',
ame[y miatt szegéty és járdafetÜ|'et módosítása, va[amint gya|.ogos-átkel'őhely

tétesítése szÜkséges.

A tervezett létesítményekné[ az al.ábbĺ terÜletek érintettek:

- Kistatudy uica: Hr5z: 3ó387

A me[téke|.t tervek atapján

- a gyatogátkető tétesítési engedélyezési etjárás indításához;

. azútépĺtésitervdokumentációkra

kérjük tulajdonosi és kezetői hozzájárutásuk megadását.

A hozzájáru|.ás megadásáná|. kérjtjk a fent Íe[soro[t engedélyezési e[járások

nevesítését'
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Megjegyzés
A terven szerep|ö magasságok
BALTI alapszintre vonatkoznakl

Je|en terv a szakági tervekke| és a
kozmĹigenp|annal egyÜtt kezelendó!
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