
Budapest Fővá ľos VIII. ke rü let Józsefváľosĺ Onkoľ mäny zat Képvĺselő-testĺiletének
Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Előterjesző: Gazdálkodási Ügyosztály Ą, napirend

ELŐTERJEsZTÉs

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. augusztus29-i ülésére

Táľgy: Tulajdonosihozzájárulás a Budapest VIIr. keľület, Homok utca 5. számú ingatlan kapu.
behajtó létesítéséhez

Elóterjesĺő: dr. Galambos Eszter igyosnźiyvezetó
Készítette: Szabó Endre íigyintézó
A napiľendet nyilvános ülésen kell targyalni.
A dönté s el fo gadás áh oz e gy szeru szav azattobb s é g szüksé ge s
Mel|éklet:
1. Kérelem
2. Atnézetihe|yszitajz
3. He|yszínrajz
4. Sze|vényrajz

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényál|ás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
Az épittető oCToDoMUS Ingatlanfejlesztő Kft. (cégegyzékszám: 01 09 281827; székhely: 1097
Budapest, Illatos út 9.) megbizásźbó| a Nagy és Táľsa Mérnökiroda Bt. (cégjegyzékszźtm: 01 06
4|77|0; székhely: 1028 Budapest, Kisasszony u' 39.) elkészítette a Budapest VIII. kerület, Homok
utca 5. szźlm a|atti ingatlanon (hrsz: 35093) tervezett társashráz - engedélyezési eljáráshoz szükséges -
kapubehajtó útcsatlakozás tervét, mely alapján kérelmezik a Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvá-
ľosi onkormányzat(a továbbiakban: onkormźnyzat) tulajdonosi hozzájźru|źlsát (1. szźtműmelléklet).

A tervezési terület a Budapest VIII. kerület, Homok utca, melyet a Bauer Sándor utca és Kis Fuvaros
utca hatáľol. Az aszfa|t burkolatu utca egyiľányi, melyet mindkét oldalon kiemelt szegéllyel kiépített
aszfalt burkolatu jáľda kísér. Az rittesten kiépített viznye|ők biĺosítják a teľĺilet vize|vezetését. A Ho-
mok utca 5' szám a|att ta|álható, jelenleg beépítetlen telken társasházat terveznek építeni. A telek je-
lenleg az ingat|an középső részén kialakított kapubehajtó útcsatlakozással ľendelkezik. (f . számri mel-
léklet).

A tewezett kapubehajtó a Bauer Sándor utca iráĺyába eső telekhatáron kerül kiépítésre, ahol az épi|et
ftjldszinti részén kialakított garázslloz csatlakozik.
Atervezett útcsatlakozás a Homok utca egyirányú forgalmi rendjét nem érinti, az ingat|an megközelĹ
tése a Bauer Sándor utca felő|, onnan tźxozás a Kis Fuvaľos utca felé lehetséges. A Homok utca páros
oldalánapźĺrhuzamosparkolásváůtozat|anulmegmarad.
Az új kapubehajtó tervezett szélessége az iĺgat|anhattľon 3,75 m. A meglévő kieme|t járdaszegé|ý a
kanyaľodási ívnek megfelelően átépitik, azutca és a járda buľkolaĺához kapcsolódőaĺ_ az ingatlan
előtti teljes jáľdafelületen - új aszfaltbuľkolatot építenek ki (3. és 4. szźtmű melléklet).
Az engedélyezési tervek már bemutatásra kerültek a VIII. kerületi Tervtanácsnak, aki támogató véle-
méný adott ki (38/f016), valamint a településképi véleményben (26-501/20|6ligyiratszámon) a pol-
gáľmester a teľvet engedé|yezésľe javasolta.

Az építtetőnęk azors.zágos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.)
Korm. rendelet (OTEK) ťlgyelembevételével az új épületben 29 db parkolóhely elhelyezéséről kell
gondoskodni. A teľvezett kia|akítással 26 parkolóhely keľĺil kialakítźsra (a Yttrosgazdźtlkodási és
Pénzügyi Bizottság 8|6/2016. (VIJI. f2.) számű határozata a|apján 3db gépjĺáľmii-elhelyezési k<itele-
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OTEK I. számű mellékletének 30. pontja határozzamęgaZ építési telek fogalmát, ame|y rogzíti,hogy
az,,Epítési te|ek az a telek,
a) amely beépítésre szánt teľületen fekszik,
b) az építési szabályoknak megfelelően kialakított,
c) a közterületnek gépjórmű-közlekedésre alkalmas részéről azadott közteľületre vonatkozó jogszabá-
lyi előírások szerint, vagy önálló he|yrajzi számon útként nyilvántartott magánútról gépjárművel koz-
vetlenüI, zöldfelület, illetve termőftjld séľelme nélkül megkt;zelíthető, és
d) amelynek a közterülettelvagy magźntita| közös határvonala legalább 3,00 m.''

lI. A beteľjesztés ĺndoka
Az előterjesztéstárgyában a dĺintés meghozatalaaTísnę|tBizottsághatásköľe.

ilI. A dtintés célja' pénzĺigyi hatása
Az építési engedé|yezési eljárás részétképezó útcsatlakozási teľv érinti azonkoľmányzat tulajdonában
álló Homok utcát (hrsz: 35096), ezért szükséges azonkormányzathozzájźru|ésa,
A döntésnek Önkormányzatot érinto pénnlgyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi környezet

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság hatáskoľe a Budapest Józsefuárosi onkormányzat
vagyonáról és avagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáról szóló 6612012' (XI.13.) <inkormányzati
rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefurárosi
onkoľmányzat Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatáról szóló 3612014.
(XI.06.) önkoľmányzati ľendelet 7' mellékletének 1.4'5. pontján alapul.

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

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tu|ajdonosi hozzájárulását adja a Nagy és
Társa Méľnökiľoda Bt. (cégjegyzékszám:01 06 417710; székhely: l028 Budapest, Kisasszony u. 39.)
kérelmére, hory a Budapest VIII' keľiilet, Homok utca (hľsz: 35096) 5. szám alatti telken ter\rezett
tźrsasház építési engedé|yezése a jelen eljáľásban benýjtott terv szerinti _ Homok utca 7 . számú in-
gat|an felőli telekhatáron létesített - útcsatlakozássa| valósuljon meg. A Bizottság hozzźĄttruIását az
alábbi feltételekkel és kikötésekkel adja meg:

a, jelen tulajdonosihozzájáľulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez szüksé-
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

b. aberuházőnak (építtetőnek) a közutkeze|oi és munkakezdési (burkolatbontási) hozzź!źt.
rulást a vonatkozó ľendelet (|9lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csa-
tolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály
Építésügyi Irodźjátő| előzetesen meg kell kéľni' és az abban foglaltakat maradéktalanul
be kell tartani,

c. kötelezi aberuhézőt (építtetőt) a Homok utcai részęn a meglévő útcsatlakozás megszün-
tetése kapcsźtn a jźrdaszegély és járda helyreállitására, azt$ tftcsat|akozás - csapadékvíz
elvezetését biztosító -mesfelelő minősésű kia|akítására:

o a bontással éľintett Homok utca úęálya burkolatát - szegély kiépítés után _
az a|źbbi rétegľenddel kell helyreá||ítani szerkezeti rétegenként 20-20 cm
át|apolással:

4 cm vtg. ACl1 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
7 cmvtg. ACl1 jelű hengeľelt aszfa|tbeton kötőréteg
20 cm vtg. C8/10-32/F stabi|izźtlt útalap
20 cm vtg. fagyálló homokos kavics źqyazatTrq95oÁ (más anyaggal
nem helyettesíthető)

. a Homok utca gépkocsi kapubehajtót _ a szegé|y kialakítását követően - az
alábbi ľétegrenddel kell kiépíteni:

3 cm vtg. MAl1 aszfa|t kopóréteg
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f0 cm vtg. C8/10-32/F stabi|izált litalap
20 cm vtg. fagyźů|ó homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyaggal
nem helyettesíthető)

Aze|végzett munkáka aberuhźl'ó (építtető) 5 év garanciátvä||a|,

d. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát
írásban értesíteni'

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjátő| szálmitott 2 évig érvényes.

polgáľmester
2016. aususztusf9.

Felelős:
Határidő:

A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Gazdźikodási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén j avaslata a kozzététel mődjźra
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 20 16. augusztls 23.
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ÉpĺĺÉsĺ ENGEDÉLYEzÉsl rrnvÉHez

KoZLEKEDÉS| ALÁTÁMASZTÖ MUNKARÉSZ

Tisáe|t Gímzett!

Me|lékelten megküĺdjĺlk a tárgyi |étesítményre vonatkozó útépítési engedé|yezési tervet.

KérjĹlk, hogy a tervdokumentációra a tu|ajdonosi hozzájárutást megadni szíveskedjenek.

Az iigyben va|ó eljárásukat előre is köszonjÍjk!

Budapest, 2016-07-26
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2. számumelléklet
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3. számu melléklet
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1. ERŐs[TETr A sZFALT BURKoLAT
- 3 cM VrG. MA4 tNTÖn.AszFALT BURKoLAT

.20 CM WG. C8 BETONALAP

.20 cM VTG. HoMoKos KAVlcs ÁGYAZAT
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