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{ 1niľ9nqe1nyilvános ülésen kelt tĺáľgyalni.
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1. Kérelem

? Átekintő he|yszínrajz
: Pince szinti ilapraił
1 ÉpÍtési he|yszíirajz
5. Keresztszelvény

Tisztelt Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényá|lás és a dtintés taŕalmának részletes ismeľtetése
AzNI&|vI ARCHITEKTÉ}ł Kft. (cégjegyzékszám:ol 09 07-7590;székhely: 1118 Budapest, SzentAdalbeľt tér 16) megbízásábol - lii.řĺs*, u.ul. vĺe,,,oi.'.ig.: 

ĺ'i:ĺ"",aä*í;ŕ.'"ĺ'' 13 09 175363;. székhely: 203 0 Éľd, B éga utca r l j 
"il.e=ł",." u nffi",řřu. t".ul"t]cio.řďispĺn utca 6. szźlmalatti telken épülő lakóháztlj kapubeĹäj.ole,"'i,eJň.ä;;|sie;o 

ffiř,*j.ä,"i*ntásának terveit.amely a'apján az éPitesi 
""g"d;ú";;;i, aia.,49noł,".l.á*,äl"ti munkák elvěgzéséhe zk&e'mezik aľJ'1ffi'L1lää.Ił]:*TľÍJiíé'iłj'Fäó"l.""'aö#,|uto,abbĺutban: ó]'řo rmźnyzat)Ľulajdo-

A Budapest VIII. keľüIet, GyőrfĄz Istváĺ. utca az Ülloi ĺttal párhuzamosan fut, a Konyves Kálmánkörút és Rezső tér kö^zötti ö..'"toíJe.ibiztosítja. Á ôľo.ĺ.ö'y"1n,u1"u lato-pńeno, övezetbe sorolt,aközűtonkétirányűforgalmi ,""a iun,.u,J-".,äĺ"äřJ,ä"ä'u" 
ap.árhuzamos paľkolás megengedett.Az aszfa|t burkolatú tn csatornázon, ilä."t .""géii;i.;äřiom;l ellátott ĺz. sÁÄĺ,melléklet).A jelenleg beépítetlen telken 14 lakásos társasházatterveznekeľ.íte'ni (építtető:BAu-uP Geneľál Kft.10-89 Bp. Benyovszky Móric 

". 
4.1;;l"l*l"ďl.ŕpi*äĺu"ł,u;io ĺt"sJ łi.ła, azúj lakőépuletkisżolgálásáľa nem uikulma.. A #đé';iaguuJlra;.tol?řä'ĺä'"., kiemelt .""gďý"-ĺu"sen kiépítve, a

jźrdáthoz süIlyeszľve csatlakozik *"ingut'uin?, i.j;,d"ä ä u"Ĺł,#;#;'fiľkolatú, a behajtószélessége 2,O2 m, de az ingat|unon j".lä"s n1n9s tí.'ä"k".u, csak ideiglenes keľítés. A telekhatá-ron1,6 mszéles járdahtlzědil<,a1ariaesazútbuľkoi"tń;;[ 
?,1 ^szélés,szegéllyel határo|tztj|dsáv helyezkedik el. Ennek uonĺĺ* '.Ji:ľ!'lĺ j;.",ł9 !;.!l'.k"l;ä;la;;iř,;;^kerül, majd azrittest kiemelt szeeélyének kiépíiéseiřo"",o"" a zöldteľřleíf"ft,iĺte,at,.eredeti ana|oi szeľinti helyreál-ĺĘil':"'ffz*xľ*":n;f;;Ĺö,i.a'u""í;;i;;;;ŕä ftéstvégezna,, łłł",rult burkolaton aA Győrffu István utca 6' szá,m ataii ingatlan'kapubehajtó tftcsatlako.zásának elhelye zését, atervekszerinti kialakítást a parkoló e. u touJuĹi-szintek l.il'".#lr,"t"*ga indokolta, hiszen ĺgy alakítható kia füldszinten két lakás. 

}::yy:; Ílůa;"g"s közlekedé, ĺgy"kě.üll, 
"t; ;;;-;|;-ás és a környezőéptiletek által meshatĘz9tt tĺĺmegen-ü,emř" rcĚl."ä'ä?,f'Ĺ9u 

1*.", ffi"Juń adva na*,obb,jobb természetes ňeqvilágításlĺlakä'"i l.ĺ"l"l.*ű;._úi"d"ä"ll"n h;; Ĺň;;:;t; telekszélen kaphelye! úgy a parkolä nłňsznaŃó;;];'romlik, - "lonvt"í"n manővere"e. ,,,ĺuł pu*olóhelyet isveszítene aberuháző.de még "-"r;;;;;räá.."ilä ffi,ł)"żo,nető teljesíteni az oTEK-ban előírtgépjarmíi elhelyezési l.t',"l"i"n.J;ä É;;k". a szempontoŕut o..'"u"tve mind építészeti, mind gazda.
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ságossági szempontból a terv szerinti megoldás a legkedvezőbb (3. számű melléklet). Ezt a beépítési

és"a|apr"Ązimeio1dást aTervtantłcs is megfelelőnek találta, az épitési engedé|yezési tervet tźlmogatta.

e zełĺiĺzo16 
-ügyiratszámli településképí véleményben a polgármester a teľvet engedélyezésľe java-

solta.

Az Intelligens Utak Mérnökiroda Kft. által benyijtott kiviteli teľv szerint az új kapubehajtó útcsatla-

kozás a Győrfff István utca 8. szźtmű ingatlan ľôloli teletnatárľa keriil. A behajtó 3,5 m szélességű és

mindkét oldalán _f nsugarú lekerekítđ ívben ellrelyezett_ kiemelt szegéllyel csatlakozik aztÍtest-

hez. A kapubehajtó ľészeň _ az úttesttő| az ingatlanhatźrig- rij burkolatď ýlíte1ek ki, a felbontott

járdźĺn is ä ueľlajtonál alkalmazott erősített, gěpjárműforgalomnak megfelelő pályaszerkezette|. Az

úttest csatlako zásnźió,s m sávban új burkolat keš,ĺĺ|, umegfelelő vize|evezésu kialakítással. A kapu-

behajtó víztelenítése az útburkolat felé torténik, ahol a kiemélt szegé|y mentén vezetődik el a csapadék

a víznyelők felé (4. és 5. számú melléklet).

Az új kapubehajtó kialakításához sztikségessé válik a szelvénybe eső -38 cm törzsátmérőjű fa kivägá-

sa.

A Gazdálkodási Ügyoszt á|y akivźtgandó fára vonatkozóan kérte azELTE Fűvészkert és a Józsefuárosi

Gazdtikodttsi Kozpoft żrt. szakembeľeinek állásfoglalását. A fa fajtźtja bokrétafa (Aesculus

hippocastanum), a megá||apitźls szerint ez a faj sajnos nem alkalmas a városi zöldfelületek fásítasára, a

ď*g" klímaáĺlósága'és á fokozott növényĺéděhi igénye. miatt. A fa kivágása esetén a f8l20I4,

(V[.o1.) önkormányzati rendelete (a jőzsefvźĺrosi természeti köľnyezet védelméĺől) szerint kell eljárni'

Ä visszápótlás darabszámban az ossztörzsźńmérő másfélszeresét kitevő, legalább 8 cm átmérőjű, két.

szeľ iskolázott facsemeték eli'iltetésével történne. Az ültetendő fźtkfajtájaa vaľo9i köľülményekre job-

ban alkalmazható taxon szeľint, a Közteľületi Sorfák jegyzékében megtalálható, illetve a környéken

található fźi&ozilleszkedő ĺa;tát toztit kerül kijelölésre (pl. kőľis, hárs...). Tekintette|ana, hogy a

GyőľfĄz István utca ezen résiéĺcsak bokľétafaía|źůhatő, ězért az egységes utcakép érdekében _ vál-

lalva a fokozottabb ápolási igéný - azittenipótlás ezze| afajtźtva|töľténik'

A kapubehajtó vonalába eső fa kivágásáľa a Kéľelmező a fás száru novények védelméről szóló

346l2o08.(XII.30.) Korm. rendelet alapján fakivágási engedély iľánti kérelmet nýjt be a Józsefuárosi

Polgármesteľi Hivatalhoz.

A kére1emben éľintett Győrfff István utca (hrsz: 38504) az Önkormányzat niajdonában tú|, igy aka-

pubehajtó útcsatlakozás bontásáho z, |étesitsséhęz és a szelvényben álló fa kivágásálhoz szükséges a

tu l ui d on o s Ö nkormány zailnk hozzź|áru|źsa.

il. A beteľjesztés indoka

Az előterjes ztéstärgyźban a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

m. A diintés célja, pénzĺigyi hatása

A kivitelezések közteľtileti megind itt.sźů,loz szükséges a tulajdonos o$oľmá1ľzat tulajdonosi

hozzźĄáru|ása. A tulajdonosi döntésnek onkormányzatunkat érintő pénzügyi hatása nincs'

Iv. Jogszabályi köľnyezet

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsäg hatásköre a- Budapest Józsefr-árosi Önkormányzat

vagyonáľól e. u1,ugyon fe|etti tuňj-donosi jogo-k gyakorlásáról szőlő 66lf0I2. (xII.13.) onkormányzati

rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontjánj "áu*int 
a Buda.pest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi

Önkoľmány'ai lłépviselő-testÍilet és Szervei Szęrvezeti és Műkĺjdési Szabźúyzatźtró| sző|ő 3612014.

(xI.06.) önkormánýzati rendelet 7. mellékleténęk 1.4.5. pontján alapul'

Fentiek alapján kéľem az a|ábbihatározati javaslat elfogadását.
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Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzźýáĺulását adja Budapest
VIII. kerület' Győrfff István utca 6. szźtm a|atti ingatlan kapubehajtó útcsatlakozásának _ benýjtott
tervek szerinti _ bontásához, i||etve új kapubehajtó létesítéséhez, az építés köĺeriileti munkáihoz, az
alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás aberuházőt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez szüksé-
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a beruházónak (építtetőnek) a közútkeze|ói és munkakezdési (burkolatbontási) hozzźýźr
rulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szeľinti mellékletek csa-
tolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivata| Hatósági TJgyosztźiy
Építésügyi Irodffiól előzetesen meg kell kérni' és az abbaĺ foglaltakat maľadéktaĺanul
be kell tartani,

c. kötelezi a kivitelezőt/épittetót a GyőrĘ István utcaijárda- és útszakasz bontási helyek
megfe|elő minőségben tĺjľténő helyreállítĺására, me|yre a kivitelező/épiÍtetó közösen 5

év garanciátvá||a|,

o a bontással érintett Győrft István utca járda burkolatát az a|ábbi rétep-
renddel kell helyľeállítani szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

4 cm vtg. MA-8 öntött aszfa|t
15 cm vtg. Ckt-4 stabilizációs alapréteg
20 cm vtg. homokos kavics ägyazat

. a Győrfł István utca gépkocsi kapubehajtőtaza|ábbi rétegrenddel kell kĹ
építeni:

5 cm vtg. MC-l1 aszfa|t kopóréteg
15 cm vtg. C 72/15 beton útalap
20 cm vtg. homokos kavics ágyazat

. a Győrfł István utca zöldterület helyreállításakor a zöldterület részét ké-
pező, káľosodott (kiteľmelt, szennyezódótt illetve e|szállított) teľmőtalaj
pótlását - I. osztá|yí teľmőftld visszatöltésével _ kell e|végezni, flák 3 m-es
körzetében a kiteľmelt talajszelvény teljes mélységében (l m mélységig),
egyéb zöldtertileteken 20 cm mélységig,

a szelvénybe eső fa kivágása csak a fás szźtrű növények védelméről szóló
346/2008.(XII.30.) Koľm. ľendelet, valamint a józsefuárosi természeti köľnyezet védel-
méről sző|ő 28/2014' (VII.OI.) <ĺnkormányzati renđe|ete szerint a Polgáľmesteri Hiva-
ta|hoz benyújtott kérelem a|apjźn kapott fakivágási engedély bitokában kezdhető meg'
illetve az ebben előíľtak szerint kell a fapótlást e|végezni,

az engedé|yes köteles a munkfü (helyreállítás) elkészült&o| a köztertilet tulajdonosát
íľásban értesíteni,

jelen tulajdonosi hozzájáľulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásával, a döntés napjátő| számitott 1 évig éľvényes.

polgármester
2016. június 20.

Felelős:
Határidő:

*ĺ.-



A döntés végrehajtását végzó szerv ezęti egység: Gazdálkodási Ügyosĺály
A lakosság széIes köľét érintő dontések esetén javas|aÍaakozzététel módjára

nem indokolt

Budapest, 2016. június 14'

hirdetőtáblán

dr. Gälambos Eszter
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I. száműmelléklet

Exrnĺrľmams &$ľ)''lm
MérBökiroda Kf t.

Budapest Főváros VIII. keľĺileÍ
Józsefváros Önkoľmányzat
Gazdálkodrísĺ tiryosztáły

1082 Budapest,

Baross u. 63-67.

CímzeÍt: Szabó Endľe

ji":.ł;ĺji.illt.,i {}.'ĺł.:'.;::;lii:'l;;;:;:.,' łżłi|:|Żjł,i'|5?''ł,t1 iÁ!''!á,.ś?i.
y'.ł'.;;.i1:.,;1ĺ;;|!:'11i; :Ł
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|^-.* .. -.' .'''' .'.'''',..-.-j.' \ ":j.'-.''''''...::;-:í*.. ....ĺ
i ji{l..iÍl]e.l , i {}ł:ltĄiy: i 
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ii t , (r,'t^.-ł,- .i z^' i

l. \.,4:\í-..=) Ý'.'i'''''..-.' .- .'*^y-l

Tulaidonosi hozzáiárulás kéľése

Építési tevékenységgel érintett ingaúlanok helyrajzi számaz

Budapest, VIII. kęrtilęt, hľsz.: 38506/9 (Győrffy Istv{ĺn utcą 6.)

Budapest, VIII. kerĹilet' Győďý Istvan utcą hrsz.: 38504

ÄzMegbíző neve, címe:

M&M Aĺchitektész Méľnöki Iĺođa Kft.
l 1 1 1 Budapest Budďoki út l0/C

Az ügrben meghatalmazással eljáľ:
Intelligens Utak Ménrökiroda Kft.

2030 Érd, Béga utca 1 1.

e-mail: info@iutak.hu
Tęlefon: +36-30-645-601 i

Beadotf dokumentácĺó:
Egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentació l pld.

M&M Architektész Mémöki koda Kft' ĺi'rltal megbízott Iĺteiligens Utak Mémi'kiľođa Kft.
nevében a]uiírott Ambrus Dávid tulajdonosi hozzájarulast szęrętnénk kémi onöktól a

,pudapest WII. kerüIet, Győrffy utca 6. szám előtt új kapubehajtó tervezlźse és a meglévő
kapubehajtó elbontúsa', targyú, IU 23.04ĺ2t15 ten'számon ęlkészítętt tęľvdokumęntáció
a|apjan az ęlbontaĺđó és a tervęzett kapubehajtóra vonaÍkozólag.

Az ęlbontandó és a tervezett kapubehajtó egyarźnt. a Győrffu István utcához {hrsz.: 38504)
csatlakozit ami az Önkormanyzat tulajdonában van.

Budapest' 2016. május 10.

lntelligens Utak Mémökiroda Kff.
tig1wezetö

Cím: 2030 Erd, Béga utca 11.

Cégiegyzékszam : 1 3 -íJ9.1.7 53 63
inÍb@iutak.hu

+36-30-645-60 I 1
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2. szźmtmelléklet
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3. szálm melléklet
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Új kapubehajtÓ építése

5. szĺímri melléklet

KapubebajtÓ A-A metszet
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Meglévó kapubehajtÓ elbontása

Mcglévő kapubehajtő elbontísa szegélyépítéssel
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Jlfuđa B.B metszet
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