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Tisztelt Y ár osgazdálkodási és Pénzü gyi Bĺzottság !

L Tényállás és a döntés tarta|mának ľészletes ismeľtetése
Az ART-MASTER sľÚoló Kft. (cégjegyzékszźtm.. o| 09 7I437f; szék,he|y: 1224 Budapest, Tátra
utca 47.) megbizźsából a TRI.AUT Kft. (cégjegyzékszám: 0l 09 I6358f; székhely: 1114 Budapest,
Villányi út 8' I. em.3.) elkészítette aBudapestVIII. keľtilet, Rökk Szi|árd utca4.szźtma|atti ingatla-
non teľvezett|akőhźz _ engedélyezési eljáráshoz szükséges _ kapubehajtó útcsatlakozás tervét, mely
a|apjźn kérelmezik a Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefuárosi onkoľmányzat (a továbbiakban:
onkormányzat) tulajdon osi hozzájárulását ( l . szźtmű melléklet)'

A Budapest VIII. kertilet, Rökk Sziláľd atca 4. szám a|att ta|á|hatő,jelen|eg beépítetlen telken társas-
házat ter,leznek építeni. A telek jelenleg az ingat|an középső részén 5,49 m szélességű kapubehajtó
ticsat|akozźlssal rendelkęzik. A tervezett kapubehajtó a Gutenberg tér irźnyźtba eső telekhatáľon kerül
kialakításľa, aho| az épület mé|ygarázsźlhoz csatlakozik (2. szźlmű melléklet).
Az engedélyezési teľvek már bemutatásľa keri.iltek a VIII. kerületi TerWanácsnak, aki támogató véle-
méný adott ki, valamint a településképi véleményben (f6-334lf0I6ligyiratszámon) a polgáľmesteľ a
teľvet engedély ezésre j avaso lta.

Az új kapubehajtó tervezett szélessége az ingat|an hatiĺron 5,8 m. A meglévő utca burkolatához és a
behajtó két oldalán, a meglévő jáľda buľko|atźlhoz süllyesztett szegéllyel csatlakozik. Az littesten tör-
ténő csatlakoztsnźů a lekerekítésben a süllyesáett szegé|5,t a jfuđźú hatáľoló kiemelt szegé|y szintjéhez
fokozatosan felemelik. A kialakított kanyaľodási ívek miatt az úttesten kb. 7 m hosszúságban kertilné-
nek felfestésre a kapubehajtást biztosító jelzések (3' és 4. számű melléklet).
Atervezett útcsatlakozás a Rökk Szilárd utca kétiráný forgalmi rendjét nem érinti. Az ingatlan vona-
|źtban a párhuzamos parkolás félig jźrdára felállással megmaľad, a jelenleg meglévő útcsatlakozás
megszÍintetésével a parkolósáv az új kapubehajtóig folyamatos lesz.

il. A beteľjesztés indoka
Az előterjesztéstárgyźtban a dĺjntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatáskĺjľe.

III. A döntés célja' pénzügyi hatása
Az épitési engedé|yezési eljáľás részét képező útcsatlakozási terv érinti a Rökk Sziláľd utcát (hrsz:

3 6 6 8 l ), ezért szüksé ges az onkormány zat hozzáj áru|ása.

A döntésnek Önkormányzatot érintő pénzugyi hatása nincs.

Ą ,.S...."' napirend



Iv. Jogszabályi kiiľnyezet

A Városgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi Önkoľmányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáról sző|ő 66/f0I2. (KI.13.) önkoľmányzati
rendelet 17. $ (l) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi
Önkormányzat Képviselő-testi'ilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabźůyzatáró| sző|ő 36lfo14.
(xI.06.) önkormányzati ľendelet 7. mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

Fentiek a|apjźtn kérem az a|ttbbihatározati javaslat elfogadását.

Hatńrozatijavas|at

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. tulajdonosi hozzájáru|ását adja a TRIAUT Kft. (cégjegyzékszźtm:01 09 I6358f; székhely:

1114 Budapest, Villányi út 8. I' em. 3.) kérelmére, hogy a Budapest VIII. keľület, Rökk SzĹ
lárd utca (hrsz: 36681) 4. szźtm alatti telken teÍvęzettllakőhán építési engedé|yezése a jelen el-
járásban benyújtott terv szerinti _ f . számű ingatlan felőli telekhatáron létesített _ útcsatlako-
zássa| valósuljon meg.

Felelós: polgármester
Határidő. 2016. július 04.

2. ahatározat 1. pontja szeľinti hozzájáru|źlsát az a|źłbbi feltételekkel és kikötésekkel adja meg:

a' a tulajdonosi hozztýáru|ás a beruházót (épittetot) nem mentesíti az épitéshez szükséges
egyéb sza|r'hatősági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

b. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzt!á-
ľulást a vonatkozó rendelet (|9lI994. (v.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csa-
tolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály
Építésĺigyi Irodájától előzetesen meg kell kéľni, és az abban foglaltakat maradéktalanul
be kell tartani,

c. kötelezi a beruházőt (építtetőt) a Rĺjkk Szilárd utcai részen a meglévő ritcsatlakozás
megszüntetése kapcsán a járdaszegély és jáľda helyreá||itźsára, az új útcsatlakozás _
csapadékvíz elvezetését biztosító _megfelelő minőségiĺ kialakításáľa:

r a bontással érintett Rökk Szilárd utca tftpźůya burkolatát _ szegé|y kiépítés
után - az a|źtbbi rétegrenddel kel| helyreti|ítani szerkezeti rétegenként 20-
20 cm átlapolással:

5 cm vtg. AC-ll aszfa|t kopóľéteg
5 cm vtg. AC-l1 aszfa|t kötóréteg
f0 cm vtg. Ckt-4 stabilizásciós alapréteg
20 cm vtg. homokos kavics ágyazat

o a Rökk Szilárd utca gépkocsi kapubehajtőt _ a szegé|y kialakítását követő-
en _ az alábbi rétegľenddel kell kiépíteni:

5 cm vtg. AC-l1 aszfa|t kopóľéteg
5 cm vtg. AC-l1 aszfa|t kötőréteg
15 cm vtg. Ckt-4 stabilizásciós alapréteg
15 cm vtg. homokos kavics źryyazat

o a bontással érintett Rcjkk Szilárd utca járda burkolatát az a|ź.ŕbi rétegrend-
del kell heýeállítani szerkezetirétegenként 20-20 cm átlapolással:

3cm vtg. MA-4 öntött sétányaszfa|t
15 cm vtg. Ckt-4 stabilizásciós a|apréteg
15 cm vtg. homokos kavics źłgyazat

Aze|végzettmunkákľa aberuháző/kivitelező (építtető) 5 év garanciátváI|a|,

đ. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a ktiztertilet tulajdonosát
írásban értesíteni'



e. a tulajdonosihozzájáru|ás csak azengedé|yezo szervek, szakhatóságok előírásainak ma-
radéktalan betaĺtźsáva|, a döntés napjától számított 2 évig érvényes.

polgáľmester
2016. július 04'

Felelős:
Határidő:

A döntés végrehaj tását v égzo szew ezeti e gység: GazdáIkodás i Ü gyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjáľa
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2016. június 28.

honlapon

dr. Mlambos Eszter
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I. szźlm,(lmelléklet

THlrrÚľ'-ľ"
Közľrii és
Vízépítési
Tervező iroda

Cím: 1114 Budapest
Villĺányi tlt8.v3.
TeVfax: (1) 209 -2779
Mobil: 30-911-1563

Tárgy: Mélygarĺázskapubehajtótenre,Budapest
VIIr. kerĺilet - 1085 Budapest Riikk
Szilárĺ| utca 4., hľsz.: 36688,

.. kapubehajtó teľve
Ugyintéző: IttzésMiklós
Tel.: 30-254-9353

u^.uiľ'::. ľÍ::ľ. VIil.'kerůilet Józsefváľos Polgá.-ffifl.ts-ľĺ,t'-vaáakł?tlryaĺruł+"łn#ŇľĺołiaŁ*
Gazdátkodási Ügyosztáty .\iĺł.ř}ĺti }ii*'t

l.082 Budapest, Baľoss u. 63-67.

TULAJDoNoSI H?ZZÁJÁRULÁs rÉRELEM

Tisztelt Cimzettt

Az Art.Master Stúdió Kft. megbízásából a Tríaut Kft.. 803/2016 tervszámon
elkészítette a,,Budapest v[I. keľ. Riĺkk Sziláľd utca 4., HRSZ.: 36688'' kapubehajtó
eryesített tervdokumentaciój át.

Taľgyi tervr e köziftkezęIői hozzájálrulást kértiink, kérelmtinkkel kapcsolatban 08-
41412016 számű levelĺikbęn hiánypótlast írtak ki melyben a tulajdonosihozzájźlła|ás
megkérését íÍták elő.

Mellékelten megktildöm tźltgyi behajtó tervét' Kéľem, hogy ez a|apjźn a
tulajdonosíhozzźtjéw|ástkiadniszíveskedjen.

Budapest, 2016. junius 8.

Köszönettel és tisztelettel :
. - l //'--/:łt:/ --'.,,.'

Jurácsik GézarÉ,/
ugyvezető
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3. számilmelléklet
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4. szźtm 'melléklet
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