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A napirendet nyilvános tilésen kell tárgyalni.

A döntés elfo gadásáh oz e gy szer a szav azaÍtöbbsé g szüksé ge s

Melléklet:
1. Kérelem
f' Atnézetirujz
3. He|yszínrajz
4. Minta szelvény

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság!

L Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A BudapestVIII. kertilet , Sżźnados iÍ 26. szźľn alatti telken tźrsashźnat építenek. A tewező TER'64''

iiía. Éňi"'"",i ŕft. @égJegyzékszám: 01 09 7f7f35; székhely: 1026 Budapest, Hiĺvösvölgyi út 33.

I. em. 1.) megbizásźhol ftň-comp Méľnöki Iroda Kft. (cégjeryzékszźtm:0109.563947 lff5; szék-

he|y: I2ź5 Bilđapest, Zrinyi utca 13.) az épitési engedé'|yezési eljáráshoz szükséges kapubejarók út-

csatlakozási tervét elĹészítátte, a benyĹrjtott tervek ulupien kére|mezi a Budapest Főváros VIII. keľtilet

;ä;n';;i onkoľmányzat (a továĹbiakban: Önkoľmányzat) a|ajdonosi hozzájárulását (1. számú

melléklet)'
A Százados út - Ciprus utca sarkán található _ jelenleg beépítetlen - telek a Cipľus utcai szomszédos

épület telekhataľán iendelkezik kapubehajtóv a| (2. szźtmű melléklet).

A teruęzett épütetben két szinten történne gépjármiĺ elhelyezés: a ftjldszinti teremgarźusban 30 db

p"*"lo gepeś rcĺtlot alakítanak ki Százađoš ĺi ĺ"loli bejáróval, illetve a pinceszinten 18 férőhelyes

paľkoló ře'ail''" Ciprus utca felől, a meglévő behajtó helyén.

Az útcsatlakozások kiép itéséhez ezen a ľészeken ä kiemelt szegélyt elbontják, illetve a kanyarodási

ívnek megfeleloen módosítják, majd a kapubehajtóknál felfestett jelzéseket alkalmaznak. A tervezett

útcsatlakozá sok a Szźnados ĺt és đp.u, uica kétiiányu forgalmi rendjét nem érinti, a saroktelket hatá-

roló mindkét úttesten, az ingat|anni| pź,,h,,u^os parkolás megmarad (a területen még nincs felfestett

paľkolósáv, illewe ťlzetett parkoló).
A telek kerítésének lebontäsával, illewe az építésitevékenység soľán sérĹilő jáľda teljes terjedelmében

ielújításra kertil, a jelenlegi aszfált burkolat ńelyett beton térkő kiépítése tervezett, a jelenlegi szegély.

kövek felhasználásaval. Äciprus utcai járdábiĺ lévő két faveremnél keľti szegély határolást építenek

ki (3. számú melléklet).

A tervezettbehajtók 4,5 m szélesek, az ithoz két sor dontött szegéllyel megépített, 60 cm széles fel-

hajtóval csatlakoznak. A behajtók beton térkő burkolatuak, azifthozkét sor döntött szegéllyel megépĹ

teň, 60 cm széles felhajtóval csatlakoznak (4. számú melléklet).

Az épiĺtető az Országos Teleptilésrendezési és Építési Követelményekről szóló 
'25'3ĺL997. 

(xII.20.)

Korm. rendelet (oTďŕ) figyeiembevételével az ĺj épuletben személygépkocsi elhelyezési kdtelezett-

ségének eleget tesz.

n. A beterjesztés indoka
Az előterjes ztés-tźrgyában a döntés meghozata|a a Tisztelt BizoÍtsźry hatásköre.

,.2.r."2. napirend
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ilI. A döntés célja' pénziigyi hatása
Az épitési engedé|yezési eljárás részétképező iltcsat|akozátsi terv érinti a Százados utat (hľsz: 38860),
valamint a Ciprus utcát (hrsz: 38866), ezért az engedé|yezéshez szükséges a tulajdonos onkoľmźnyzat
hozzájáľu|ása.

A fulajdonosi döntésnek onkoľmányzatot érintó pénnlgyihatása nincs.

w. Jogszabályi ktiľnyezet
A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásráľól szóló bbl2ÚIz' (KI.13.) önkoľmányzati
rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján alapul.

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

Hztározati javaslat

A,Yárosgazdálko,dási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáľulását adja - az
TER''64'' stúdió Epítészeti Kft. (cégiegyzékszźtm:0I09 727f35; székhely: 1026 Budapest, Hűvösvöl-
gyi út 33. I. em. I.) megbizźlsából _ a Via-Comp Mémöki Iroda Kft. (cégegyzékszám: 01 09 563947
I2f5; szé|<hely: If25 Budapest, Zrínyi utca 13.) részére, a Budapest VIII. keriilet, Sztnados t,t 26.
szźtm a|atĹi ingatlanon tewezett|akőház építési engedé|yezéséhez készített közúti kapcsolati terveihez,
illetve az útcsatlakozás kiépítésének közterÍileti munkáIhoz, az a|źtbbi feltételekkel és kikötésekkel:

a' jelen tulajdonosihozzź!źlrulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez sziiksé-
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosi hozzájźlru|ás az a|źbbi önkoľmányzati tulajdonú út- és járdaszakaszokľa
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c. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzźĄá-

rulást a vonatkozó rendelet (I9l1994. (v.3l.) KHVM ľendelet) szerinti mellékletek csa-
tolásával a Budapest Főváros VIII. kertilet Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály
Építésiiryi Irodájától előzetesen meg kell kérni' és az abban foglaltakat maradéktalanul
be kell tartani,

d. kötelezi aberuházót (építtetőt) az új útcsatlakozások kiépítése kapcsán az,űttest, a järda-
szegé|y és járda helyreállításźlra, a csapadékviz elvezetését biztosító, megfelelő minősé-
gtĺ kialakításáľa, me|yre aberuhźnő (építtető) 5 év gaľanciźfivá||a|,

. oA Százados tĺt és Ciprus utca kapubehajtó buľkolatát aza|źtbbi rétegrenddel kell kĹ
építeni:

6 cm vtg. beton térkő
3 cmZH2lS zűzott homok źryyazat
20 cmvtg. Ckt-4 cementstabi|izáciős a|ap
10 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazatTrq91%o (más anyaggal nem he.
lyettesíthető)

o ASzńzados út és Cipľus utca jálrda burkolatát az a|ábbi ľétegrenddel kell átépíteni:
6 cm vtg. beton térkő
3 cmZ|Łl5 zilzotthomok ágyazat
15 cm vtg. Ckt-4 cementstabi|izáciős a|ap
15 cm vtg. fagyá||ó homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem he-
lyettesíthető)

e. az engedé|yes kĺjteles a munkák (helyľeállítás) elkészültérő| a közterület tulajdonosát
írásban étesíteni.
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f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yezo szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától szźlmitott 2 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 30.

A döntés végrehajtását végzo szewezeti egység: Gazdáikodźtsi Ügyosztály

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára
nem indokolt

Budapest, 207 6' május 24.

hiľdetőtáblán

ugyosztźiyvezető

KÉszÍrnrrp: GezpÄĺKoDÁsI ÜcyoszrÁry
LpÍRr..ł: Sze'só ENDRE
PÉNzÜcyI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZoLÁS:
JocI KoNľRoI-I-: t"lfuĄ.
Ellpl.łoRlzľp:

JóvÁHn.cyľ,ą.:
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1. szĺĺmú melléklet
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JłZlBudapest, Zrínyĺ r.1tca .ta' Íe|i: !07.1.eo0'.oolźo-oe a,sĺs.ĺ
E-mai|:\ĺła€€ffi p@{.onlłĺ't'*hg.Ýisný'ei"iloĺrä@v:iatowpk&:fiťł

Tisztelt dľ' Galambos Eszteľ Él$rosztáýezető.heřyetfes Úľhiilry!

A teľvet az épüleĺ teľvezóje, a TÉR 64 Süiđió Épftészeti Kft. megbízrásábol készítetttik.
A Százados út 26. FĺRSZ:38863ĺ?. telken a meglévő épiileteket elbontották, a telken táĺsas-
hazépaĺ.

1 $*ry!'ĺ' 30 feľőhelyes'ftitdszinti geľéľ:sa aSzázadas ritľóI, a 18 féľőhelyes pinceszinti par.
koló a Ciprus utcaľól nyílik'
Az elbontott éptiletegyiittesnek a Ciprus utcai olđďon, a tewezettel megegyező hely,en volt
egy megiévő kocsibehajtój a. ASzázađos ť}ti behajtó új létesítesü.
A terv a két behajtó és az éptilet előtti jáĺda felt$í1tséłĹtalta|mazza'

Kérjĺik' hogy a mellékelt tervľe a fiíajdono sihozzźljarulásukat megadni szíveskeđjenek!
Az tlgtr,b'en való e$áłĺsukat előre is köszöąjiik!

Tisztelęttęl:

Budapest, 20| 6. ápri|is f7 .

Tárry; BuđapestFőváros VIII. lĺeriitet Saĺzados rlit 26.
Táľsasház épÍtése.
Kocsĺbehajtók terve
Tulaj donosĺ hozzájáruIás kéľelem

Melléklet: l pld. terv.
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Mé|y- ěĚ Magasópftési Tęľtlęzö |(Ř.
í225 Budapď,Zĺ|nyi utoa ?3.iE

ffia-*ome
Méĺnökilroda Kfr.

Tel: 06 í 207 1288; +362Ú/33 88 757; e.ĺĺai|:

2. szttmt melléklet

Budapest, VIn. kerälet
Százados űú26.- Táľsasház építése

Kocsĺbehajtó teľve
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Budapest, 2016. április 14.

Visnyei llona okl. építómémöt vezeto tewezó
KE-TMMK:01-5125
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3. szźtĺÍlmelléklet
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terv zett kieme|t sz6gáIy.....ś |ervezett sĹillyesztett szegé|y
..-----------l- tervezett kert'i szegé|yH+:+ tervezett dontôlt szegé|y

\,/ ,Ą tervezettforga|mi ĺrááyák
+.ĺll,í4 tsľVezettmagasság
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tervezott bBton térkó kocsibehajtÓ erósĺtett a|apoal

tervezeit beton térkó járda

tervezett szintbehglyezendó Víznye|ó

teN,ezett szegélysÜ||yesztés

meg|éVő kieme|t sz6géiy
meg|éVó kert| szegé|y
meg|évő birtokhatár
meg|évó épÜ|at

Ę meg|évŐ magasság
; o meg|évö víznye|ó
9 meg|éVŐ fa

6 - meg|évó elekÍromos osz|op
o meglévócsatomam tárgyak
. meglévó VÍzműtárgyák
tr meg|éVő távkoz|és mÚtargyak

Százados ut

B

(ss47)

Budapest' VI||'' Százados tlt 26'
Társasház építése

Kocsibehajtó egyesÍtett terve
TeBÉ

Utépítés
HeIyszínrajz |'

i rul6z.B t M.P:.Entj
12l2015.i U-í | M=í:250

TÉRüKĹ i

székheIy :

1225. Budapest
zľInyi ute 13.

'|evíat 2o7:|2o0

,,, *-::--



Százados tjti kocsi behajtÓ
A.A METSZET

8.30 m
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4. szćtmiĺmelléklet

Pá|yaszerkezetek:

o 6 cm semmehock hu|lámkö (vagy vele egyenéľtékÚ) beton térkő

3 cm 2/5 mm z zott homok ágyazat
20 cm ckt hidrauIikus kÖtóanyagga| stabiIizá|t a|ap
1 0 cm fagyá||T homokos kavics ágyazat

@ Kieme|t szegđy - bontott hasĺtott és beton
c 25130 xF2 t.etongerendán, hézago|va

Ciprus utcai kocsibehajtÓ
B.B METSZET

8.25 m

MA 1 1 ÖntÖtt aszÍaĺt csat|akozás

1.80 m

9-12 cmvá|tozÓ

MA 1 1 őntÖtt asďalt csat|akozás

negiévó asáa|t tbtÍko|ai

megIéVő szegé|yen sárga folyamatos burkolatje| festés

w

meglé\,ó aszfalt járda

6 cm Sernmehock hu||ámkó (Vagy ve|e egyenérték0) beton térkó

3 cmzs mm z zott homok ágyazat
15 cm cK hidrau|ikus kÖtőanyaggaI stabilizált aIap
'ĺ5 cm fagyá||Ó homokos kavics ágyazat

DÖntÖtt szegé|y'
c 25130 xFz betongerendán, hézago|Va

A)
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meg|évŐ szegéIyen sárga folyamatos buľko|atje| festés

megiévó äszĺaitjárcä




