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Budapest Fővaros VIII. kertilet Józsefuarosi onkormanyzat Képviselő-testületénęk
Varosgazdálkodási és PénzĹigý Bizottsága q ą

-5 .:. f..'..s2. napirend
ELOTERJESZTÉS --pÁ:-

a Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2016. augusztus 29.i ĺiléséľe J v J

Táľgy: Javaslat aSzeszgyáľ utca meghosszabbításával kapcsolatos tulajdonosi döntések
meghozataláľa

Előte{esztő: Femezelý Gergely DLA főépítész
Készítętte: Ivaný Gyöngyvérirodavezető,Vaľosépítészeti Iľoda
A napiľendet nýlt ülésen kell tłáľľyalni.
A dontés elfogadásĺĺho z eq y cze,, ći,' szav azattobbség szĹikséges.
Melléklet: 1. sz. melléklet: Budapest VI[. keľület, Visi Imre u. _ Kőris u. útépítés, csapadékvíz

elvezetés engedélyezési terv
2. sz. me||éklet: Budapest Fővaros Kormányhivatala V. kerületi Hivatďa Közlekedés-
hatósági osztá|y végzése az engedélyezési e|jáĺás megindításaľól, valamint a hiany-
pótlásľól

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés taľta|mának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuĺárosi onkormányzat (a továbbiakban: onkoľmanyzat)
Képviselő.testtilete a I20l20I5. (V.14.) szálĺŕlhatérozatában úgy dontött, hogy elfogadja a Dió 8

Ingatlanfejlesztő- és hasznosító Kft. (székhelye: 1044 Budapest, Ipaľi paľk utca 9.; cégsegyzékszá-
ma: Cg. 0l-09-865002; adőszźma: 13625823-2-4I; képviseli: Gonczi Imľe ügyvezeto, atovábbiak-
ban: Dió 8 Kft.) _ Szeszgyáĺ utca meghosszabbításĺának (3590412 hrsz.) kiépítésére vonatkozó -
közérdektĺ kötelezettségvállalrísát. A Dió 8 Kft. a szomszédos,35904/3 he|yrajzi szĺímú telek tulaj-
donosa, akj az ingat|arlán lakóépület fejlesztését tervezi, ezért érdękelt az ttt megépítésébęn. A felek
kozött az egyittmuködési szerzóđés 2015. június 30-ĺán megkötésre került.

A Vĺĺrosgazdálkodási és PénzĹigý Bizottság zDIs.június 29-i ülésén, a684/20I5. sz.határozatának
2. pontjanak a.-h. alpontjaiban meghatározott feltételekkel - a Dió 8 Kft.-vęl kotött szerződésre te-

kintettel - 1 év időtartanra tulajdonosi hozzäjáru|źlsát adta a35904l2heLyrajzi számt ingatlan in-
gyenes (elengedett díjazásu) közteľülęt-hasnlá|attúloz, az ideíg|enes biľtoklásźůloz a Szeszgyźr utca
meghosszabbítás kiépítése előkészítési munkáinak elvégzése érdekében.

A20l5. november 26-án jogerőre emelkedett bontási és építési engedély a1apjźna35904/2 helyraj-
zi számű telken álló raktĺáľépület szakasz lebontasa 20|5. december 10-én megtöľtént. A telken je-
lenleg a Kőris utca felől álló kb. lm magas fa|szakasz csak keľítésként szolgál a telek (leendő mun-
katerĹilet) lehatĺárolásaľa.

A Vĺáľosgazdálkodĺĺsi és Pénzügyi Bizottság 42/2016. (I.18.) szźnrÍlhatáĺozatával a 684/2015. (VI.
29.) száműhatfuozatźnakŁ. c, pontját módosította,íw abalesetveszély elkerülése érdekében a Jó-
zsefuarosi Gazdálkodasi Központ Zrt. (atovábbiakban: JGK Zrt.) a35904/2 hľsz.-ú közterĹĺletet a
35904lI llrsz. a|atti ingatlan és a Visi Imľe utca felől legfeljebb két hónap időtartamra mobilkeľítés-
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sel elkeríthette. A kozmufe|tárás nem tórtént meg' a mobilkeńtést a JGK Zrt.2016. április 29-éĺ
elbontotta.

A Dió8 Kft. a Somogy Építőipari Kft.-t (székhelye: 8825 Pat, 224!tĺsz.; cég1egyzékszáma: Cg.20-
09-070634; adőszálma: ff70369l-f-20; képviseli: Kozáry Andrrĺs ügyvezető) bizÍameg a kivitele-
zési munkák elvégzésével, aki a Hunterra-Bau Kft.-t (székhelye: 7436 Ujvźlrfalvą Dózsa Gyorgy
utca 43.; cégsegyzékszźmla: Cg.t4-09-308634; ađőszźtma: 14526992-2-14, képviseli: Babinszki
Agnes Judit ügyvezetó) bíńameg az út engedélyezési terveinek elkészítésével. A terveket e|ozete-
sen többször egyeztették a Varosépítészeti koda munkatáľsaival, majd 2016. május 30-an az e|ké-
szült engedélyezési terveket beadtak az illetékes Budapest Fővaros Koľmĺĺnyhivatď V. keľülęti
Hivatala Kozlekedéshatósági osztá|yra (továbbiakban Hatóság). Az eIoteqęsztés mellékletét képe-
ző eĺgeďé|yezési terv 2O1'6.június 6-an keľült benyújtasra az onkormźnyzathoz (a teljes tervdo-
kumentáció a Varosépítészeti Irodában megtekinthető). A Hatóság az engedé|yezési eljarást20|6.
augusztus 8-an indította meg, egyuttal |<tírta a hián1pótlást is. Ebben többek között kéľi a tulajdo-
nosi és aközűtkęzelóihozzźtjáľulást is a tervhez benyujtanĺ' Az eljfuäs megindítasaľól és a hiány-
pótlásról sző|ő végzés 201ó. augusztus 22-én érkezett az onkormtnyzathoz. A hianypótlási hataľ-
idó:2016. augusztus 31. napja.

il. A beteľjesztés indoka
A melléktet szerinti úttervek engedélyezéséhez szükséges az Ónkormányzat, mint a 359O4/2hely-
rajziszálműtelektulajdonosánakahozzájáruIźsa.

ilI. A diintés célja' pénzĺigyi hatása

A döntés cé|ja a Szeszgyźr utca meghosszabbításának útépítési engedélyezési tervęihez való fulaj-
donosi hozzájáru|ás.

A jelen döntés péĺlzilgy fedezetet nem igénye|, az tlt megépülése után önkormźnyzatí kezelésbe
kerĹil, ekkortól a fenntaľtiís kĺiltségeivel kell maj d számolni.

Iv. Jogszabályikiiľnyezet

Budapest Józsefvaľosi onkormłĺnyzatvagyonĺĺról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 66/20L2. (XII.13.) önkoľmanyzati ľendelet 17. $ (1) bekezdésének e) pontján, valamint a
Budapest Főváľos VIII. kęľület Józsefuaľosi onkormrányzat Képviselő-testület és Szeľvei Szewezę-
ti és MűkodésíSzabźlyzatańIsző|ő36/2014. (xI.06.) <inkormányzati rendęlet 7. mellékletének
1.4.5. pontján alapul aYárosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság hatásköre.

Az utak építésének, forgďomba helyezésének és megsziintetésének engedélyezéséről szóló
93/201,2. (V. 10.) Korm. ľendelet 5.$ (2) és (3) bekezdései alapján:

,,Az épittetőĺek az érintett út teľĹilete összes tulajdonosiának nýlatkozatźlt is be kell szerenlíe,ha a
k<izforgalom előlel nem zźrtmagźntlt építésének, építési engedélýől való eltéľésnek, a forgďom
részére vďó átadasának, megszĹintetésének engedélyezése irĺánti kéľelmet nem a tulajdonos, több
tulajdonos esetében nem az összes fulajdonos teľjesztette elő.''

,,Az utkezelo hozzájźn;/ló nýlatkoz atát az építtető köteles beszerezni az eĺgedé|y iľanti kéręlęm
benýjtĺĺsa elott az e ľęndelęt szerinti engedélyezési e1jarásokban.''

Fentiek a|apjźnkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosihozzäjźlrulásra vonatkozó döntését
meghozri szíveskedj en.
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[Iĺ'rÁnozłTI JAvAsLAT

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság úgy dĺint, hogy

1. tulajdonosi hozzźljáru|źsźtt adja a Budapest VIII. kerület, Szeszgyár utca (hľsz.: (35904/2))
Visi Imre utca (hĺsz.: (35945) és Kőris utca (hľsz.: (35961) közötti szakasza, vďamint a
kapcsolódó útcsatlakozások megépitéséhez ahatźtrozat mellékletét képező tervek szerint a
Dió 8 Ingatlanfejlesztó- és hasanosító Kft.-nek (székhelye: 1044 Budapest, Ipari park utca
9.; cégegyzékszáma: Cg. 01-09-865002; adőszźlma: |3625823-2-41; képviseli: Gonczi Imľe
ügyvezető, a továbbiakban: beľuhĺázó (építtető)) az alźbbí feltételekkel és kikötésekkel:

a. abęnlhtao (építtető) vá||a|ja, hogy a fulajdonát képezo 3590413 helyrajzi szĺámú tel-
ken felépítendő éptilet elkészĹiltéig a Szeszgyár utca érintett szakaszźn az ideiglenes
kozv iIágitást ki építi,

b. aberuháző (építtető) vá||alja,hogy azúttest teherbírása a tervek szerinti 7,5t-s lesz,

c. jelen tulajdonosi hozzájáľulás abervházőt (építtetőQ nem mentesíti az építéshez szük-
séges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

d. abenhźzonak (építtetőnek) a kozutkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)hozzá-
jarulást a vonatkozó kozutak igazgatź.sźről szóló l9l|994. (V.31.) KHVM ľendelet
szerinti mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Polgármesteri Hiva-
tal Hatósági Ügyosztály Építésügý Irodájától előzetesen meg kell kémi, és az abbarl
foglaltakat maľadéktalanul bę kęll taľtania,

e. kötelezi a kivitelezőt a tervben szeľeplő jaĺda- és útszakasz előirt rétegrendben és mé-
retben, teljes szélességében megfelelő minőségben töľténő elkészítésére, melyre a be-
rvhaző és kivitelező kozosen 5 év gaľanciź./'vźiIaL,

f. az eĺgedé|y köteles munkfü elkészültéľől a közteľĹilet tulajdonosát írásban értesíteni
kell,

g. jelen tulajdonosi hozzájĺárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásai-
nak maradéktďan betartásával, a döntés ĺapjźltő| számított 1 évig éľvényes.

Felelős: polgiĺrmester

Hatáľidő: 2016. augusztus 29.

2. a Budapest VIII. keľĹilęt, Szeszgyár utca (hĺsz: (3590412)) Visi Imre utca (hrsz: (359a5)) és
Kőris utca (hľsz: (35961)) kozötti szakaszźlt annak forgalomba helyezése után iizemeltetésrę
źúveszi.

Felelős: polgáľmesteľ

Hatáľidő: 2016. augusztus 29.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Vrírosépítészetikod4 Gazdálkodasi Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő d<intések esetén az előterjesztés előkészítojénekjavaslata akozzété-
telmódjĺáľa: honlapon

Budapest, 2016. augusztus 26.
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MINTAKERE SZTSZELVÉNYEK

3

homokos kav

homokos kavics ágyazaton

;ii

homokos kav

@ - 2o,o-23,ocm vtg. nagykockakóburkolat

- 5,0-8,0 cm vtg. beton ĺgyazat
_ 20,0 cm vtg. Ckt áEyazat

- 20,0 cm vtg. homokos kavics
védcĺréteg

HUNTERRA-BAU KFT.
7436 Úi,afona, Dőzsa Gy. u. 43.

K. Bohorquez S

Budapest VIII. kerĹilet Visi Inrľe u. - Kciľls l"t.
ritépítés, csapadékvíz elvezetés engedélyezéSi terve

MintakereSZtsZelvény :,.ĺsf t.''.
omogy E'pitolpaľ| Kľt'
8ĺ]25 Pat' |]rsl,':f24

20 I 5. aug.
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KoRMÁNYHIVATALA
v. rrRÜ LE.Il ľ| l VA'l-At.A

KtZĺ.EK r;DÉsltn ľÓsÁ<; l osZ.l.Á |.Y

Ügyiratszám: BP.05/09/06341201 6
Ügyintézo: Schmauder JTzsef
Telefon: +36 (1) 465-3894
E-mail: Schmauder. Jozsef@O5kh. bfkh. gov. hu

Tárgy: Budapest Vll|. kerÜ|et Visi |mre utca Kőris
utca kÖzÖtti útszakasz építési
engedé|yezési e|járása
Értesítés e|járás az megindĺtásárl|

J( )./-Sl1i.\./i'Rĺ)si (.t \ Ę:'}l:. 11 '.1'. \ ), ': l

!)()i (:..ili "ll.! I :: ''.' .''i \' r.,n,
ŕĺ:Zĺrl!',i' lJ..'() \l

VEGZES

t. Éńesítés eliárás meqindĺtásáró|

A közigazgatási hatÓsági e|járás és szo|gá|tatás á|ta|ános szabályaĺrl| szÓ|Ö 2004. éVi cXL. tÖrvény
(továbbiakban: Ket.) 29. s (3) bekezdés b) pontja a|apján értesĺtem, hogy a D|l 8 Kft. (1044 Budapest
|pari Park utca 9.) kére|mére 2016. augusztus 8-án' a fenti iktatószámon kÔzigazgatási hatrsági e|járás
indu|t a Budapest l.Ąll. kerljlet l/isi lmre utca l(óris utca kÖzötti ťltszakasz építésĺ engedélyezése Ügyében.

Ügyintézó neve: Schmauder JTzsef Hivata|i e|éľhetősége: (1 ) a65-3894

Ügyĺntézési határidó: a ktzúti koz|ekedésrol szl|l í988. évi l. tÖrvény (továbbiakban: Kkt.) 29. s (7)

bekezdése alapján 45 nap, ame|ybe nem számĺtanak be|e a Ket. 33. s (3) bekezdésben rész|etezett
cselekmények.

Az érintett hatásterü|eten |evő ingatlanok tu|ajdonosai, i||ető|eg az ingat|an-nyi|vántartásba bejegyzett
jogszerű haszná|li az eljárás során írásban és szÓban nyi|atkozatot tehetnek

Érintett hatásterü|eĺ a tervezési szakaszon az épĺtés terü|etéVe| ktzvet|enÜ| határos ingatlanok,
továbbá ame|yek kapubehajtrja kÖzvetlenÜl az építéssel éľintett terü|ethez csat|akozik.

Az Ügy irataiba az érintett ügyfe|ek az e|járás bárme|y szakaszában betekĺnthetnek a Budapest Főváros
Kormányhivata|a V. kerÜleti Hĺvatala Ktz|ekedéshatTságiosztályán, 1138 Budapest, X||l. kerĹ]|etVáci út
,|74' ugyÍé|togadásĺ időben (Hétfő _ CsütÖrtÖk: 800 - 1630, Péntek: 8m _ 14oo), a fent megje|o|t

ügyintézöveI e|Őzetesen egyeztetett időpontban'

A Ket. 69. $ (1) bekezdése érte|mében nem |ehet betekinteni:
r a dontés tervezetébe,
. az olyan iratba, ame|ybo| kÖvetkeztetés vonható |e annak a szemé|ynek a ki|étere, akire

vonatkozTan a hatÓság a természetes szemé|yazonosítl adatok és a lakcĺm zárt keze|ését
rendelte el,

. fe|használói vagy megismerési engedé|y hiányában a minösÍtett adatot tarta|mazi ĺratba,

. az egyéb védett adatot tarta|mazó iľatba, ha azt az érintett adat véde|mét szabá|yozl tÖrvény

kizárja, vagy ha a védett adat megismerésének hiánya nem akadá|yozza az iratbetekintésre
jogosult személyt törvényben bĺztosĺtott jogai gyakor|ásában.

||38 8udapest, Veci ĺt |74' . ľím: 1869 Budapest PÍ.284. - Te|ďon. -36 (|) 465.3874

E.mail: l|dvardy.Janos@05kh.bíkh.govhu - ľ|onIap: wrvw.kormanyfi ivata|.hu
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212. oldal

A benyújtott útépÍtési engedélykérelem az utak építésének' forga|omba he|yezésének és
megszÜntetésének engedé|yezéséro| szr|o 93/2012. (V. 10.) Kormányrende|et 5., 7 és 11' $-a a|apján
hiányos ezért határidő megadásávaI hiánypot|ásĺ fe|szllĺtást bocsátottunk ki'

A Kkt. 29lB. s (1) bekezdése a|apján a kére|em és me||ékleteĺ, valamint a hiánypótlás csak papir
alapon nyújthatr be.

Fe|kérem a Budapest Főváros Vll|. Keriitet onkormányzat Potgármesterl Hivatalát' hogy Ket. 80. $
(3) és (4) bekezdése érte|mében a közzétételről gondoskodjon és a terü|et |akosságát a he|yben
szokásos módon tájékoztassa.

Végzésem e|Ien öná|ll fe||ebbezésnek nincs he|ye. Jogorvos|atta| csak az Ügy érdemében hozott |. fokú
határozat' ennek hiányában az e|járást megszüntető végzés e||en benyújtott fe||ebbezésben |ehet é|ni.

INDoKoLÁs

A D|T s Kfi. (1044 Budapest |pari Park utca 9' kére|mére 2016. augusztus 8-án, a fenti iktatÓszámon
kozigazgatási hatÓságĺ e|járás indu|t a Budapest VllI. kerület Visi lmre utca KŐris utca kÖzÖtti ťltszakasz
építési en gedé|yezési e|já rásának lefo|ytatását kérte

Az e|járás megindÍtásáró| szllÓ értesítést Kkt. 29lB. $ (2) bekezdés b) pontjában fog|a|taknak
megfe|e|Ően, a Ket. 29. s (7) bekezdései alapján, a Ket' 29. S (5) és a 33. $ (3) bekezdése szerinti
tartalommaladtam ki.

A 9312012. (V. í0.) Kormányrendelet 14. $ (2) bekezdés a|apján a hatástert]|eten élő Ügyfe|ekke| az
engedélyezési e|járásban hozott döntés hirdetményi úton kÖzÖ|hetó, ezért a végzés részÜkre ttrténő
megkĹi|désétől e|tekĺntettem, a kÖzzététe|re az engedé|yest is fe|kértem, il|etve kihirdetem a
magyaroszág.hu hon|apon,a hatlság hirdetótábláján és a BFKH hon|apján' a Ket. 28/A.$ (3) bekezdése
a|apján fe|hÍvtam az ügyÍe|ek Íigyelmét a kapcsoĺattartásra szolgáll elér.hetóslgekról

Az engedé|yezési e|járást hatóságom a közúti ktz|ekedésrő| szl|l 1988. évi |. ttrvény, az utak
épÍtésének' forgalomba he|yezésének és megszüntetésének engedélyezéséról szó|o 9312012. (V.10.)
Kormányrendeĺet, valamĺnt a közigazgatási hatlsági e|járás és szo|gá|tatás á|ta|ános szabáĺyairl| szTlÓ
2004. évi CXL. ttrvény e|óĺrásai a|apján foĺytatja |e.

A végzésemme| szembeni jogorvos|at lehetoségéró| a Ket. 96. $ alapján a 98. $ elĺíírásait figyelembe
véve adtam tájékoztatást.

lntézkedésem a Nemzeti Köz|ekedési HatTságrÓ| szó|T 263/2006.(X||.20') Korm rende|et 4.s (4)
bekezdés a) pont aa) a|pontjában és a b) pont ba) a|pontjában biztosÍtott hatáskoromben e|járva a
hivatkozott jogszabályok aIapján ttrtént.

Budapest, 2016. augusztus 12.

KIADMÁNY HITEtÉÜt:

2016. augusztus 12.
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vezető főtanácsos

1082 Bp. Baross u.63-67.
1082 Bp. Baross u.63-67.
1044 Bp.|parĺ Park u. 9.
7436 Ujvárfa|va Dlzsa Gy. 43.
Heĺyben
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Kapiák:

1.

2.
3.
4.

Budapest V|ĺl. keru|et tnkormányzata
Budapest V|||. keľÜ|et tnkormányzata (kifüggesztéshez)
DIO 8 Kft.
Hunter-Bau Kft. (tervezo)
Irattár
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Ü gyiratszám : BP-05/09/063-5/201 6
Ügyintézo: Schmauder Jozsef
Te|efoĺr: +36 (1) 465-3894
E-lnai|: sch maudeľ.jozsef@O5kh.bfkh. gov. lru

1.áľgy: Budapest V|||. keru|et Visi Inrle utca
Koris utca kozrttĺ ütszakasz épitési
engedé|yezési e|jáľása

Függő hatályti határozat

Jelen határozatomhoz akkor kapcsotódnak joghatások, ha 2016. oktober 8-ig az iigy érdemében
nem döntök, vä9Y az eliáľást nem szĺ'intetem meg.

A DlT 8 Kft' (1044 Budapest lpari Park utca 9.) kérelmére 2016. augusztus 8-átl, a Budapest V|||. keru|et

Vĺsi |mre utca Koris utca közotti útszakasz épitésének engedé|yezése táľgyábarl illdult közigazgatási
hatlsági e|járásban fĹiggő hatá|yú határozatot hozok:

_ A kére|mező jogosu|t az á|ta|a 2016. augusztus 8-án benyújtott kére|mében megje|o|t, a
Budapest Vl||. keľütet Visi |mre utca Koris utca ktzottĺ útszakasz lnegépítéséľe az egyéb
jogszabá|yĺ és mtiszaki e|oírások figye|embe véte|e és betartása me||ett, amennyiben a fenti
határidőig az ügy érdemében nein dontoii, vagy (äz e|járást nein szüllietelT meg'

- |ntézkedem a beĺizetett 37.800.- Ft útÜgyi hatlsági e|járási díj és egyéb befizetett dĺjnak a
kére|mező részére torténő visszafizetését i||etően. amennyiben a fenti hatáľidőig az ugy
érdemében nem dÖntok' vagy aZ e|járást nem szüntetem meg.

A kérelmében fog|a|t tevékenység gyakor|ására akkoľ vá|ik jogosulttá, ha je|en dtintésem jogerőre
emelkedĺk, me|yľő| külön éńesítést küldök. Je|en döntés jogerőľe emelkedése a megkiildott
értesítéssel igazo|ható.

Ezen határozat idegen terii|etek igénybevéte|ére nem jogosít'

Jelen határozat e||en 2016. október 8. napját kovető naptó|, i||etve a kézhezvéte|t ktvető naptTl számított
15 napon be|ü|, a hatóságomhoz benyÚjtott, de a Budapest Főváros Kormányhivata|a Műszaki
Engedé|yezési és Fogyasztlvédelmi Főosztáĺy Útugyi osztá|ynak (1033 Budapest, Moza.k utca 5.)

címzett fe|ĺebbezésnek van he|ye.

A felĺebbezést 2 pe|dányban - papír alapon - ke|| benyújtani. A fel|ebbezési díj összege az útügyi

hatÓsági e|járási díj 50%-a - 18.900.- Ft - melyet a Magyar Á||amkĺncstárná| vezetett MNB 10032000-

00289926-00000000 számú ''Nemzeti Ktz|ekedési HatÓság ', eĺnevezésťj számĺára ke|| befizetni, vagy
átuta|ni. A fe|adóvevény máso|atát, vagy az átuta|ás megtorténtének igazo|ását a fel|ebbezéshez csato|ni

kell.

Felkérem a Budapest Főváros Vlll' Kert]let Önkorľnányzat Polgármesteri Hivatalát, hogy a klzigazgatási
hatlságÍ eljárás és szolgáltatás á|talános szabályairól sziló 2004. évi CXL' ÍÖruény. 80' s (3) és (4)

bekezdése értelmében a kozzétételrol gondoskodjon, a terijlet lakosságát a helyben szokásos mldoll
tájékoztassa és a kifüggesztést igazoll iratot osztályunkllak küIdje meg'

lĺ38 üudapest, Vĺci ĺt l74. - [ĺm: l36ĺ| Budapest PÍ. 284' - Ttleĺon: -36 (l) itB5.387,t

[.mai|; Üdvaľdy'Jaĺosi-;;05kh.bĺkh.qov'hu . Ilonlap: r..r',l.l-koľman1.hivata|.hu
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lNDoKoLÁs

A DIl8 Kft. (1044 Budapest lpariPark utca 9.)kére|mére 2016. augusztus 8-án. a BudapestVll|' kerü|et
Visi Imre utca Koris utca kozotti Útszakasz építésének engedélyezési eljárásának |efo|ytatását kérte

A kÖzigazgatási hatlsági e|járás és szo|gá|tatás álta|ános szabá|yaĺrÓ| szó|ó 2004. évi CXL' tÖrvény (a

továbbĺakban: Ket.) 71lA.s (1) bekezdése a|apján a kére|emre indu|t e|járásban - a 71lA.$ (6)

bekezdésében fog|a|t esetek kivéte|ével- a hatÓság a kére|em beérkezésétő| számÍtott nyo|c napon be|ü|

fÜggő hatá|yú dontést hoz.

Ügyintézési határido: a kozúti kÖz|ekedésrő| szó|o 1988' évi |' törvény (továbbiakban: Kkt.) 29. s (7)

bekezdése a|apján 45 nap, ame|ybe nem számítanak be|e a Ket' 33. s (3)

bekezdésben rész|etezett cseIekmények.

A fentiekre tekintette| a rendelkezo részben fogla|tak szerint dÖntottem.

A kozúti kÖz|ekedésrő|szÓ|l 19BB. évi |. törvény 29/B. s (1)bekezdése a|apján a kérelem és mel|ék|etei,

így a fe||ebbezés csak papír alapon nyujthatr be.

Határozatomat a Ket.71's (1) bekezdése,71lA. s (1)-(2) és (4) bekezdése, valamint a 72.$ (1)

bekezdése a|apján hoztam meg.

A jogorvoslat |ehetóségét a Ket. 71lA.s (5)' 98. $-a, 99. s (1)' 106. $ (3) bekezdései a|apján biztosĺtottam.

A fel|ebbezési e|járás dijátaz ritÜgyi hatrsági e|járások dĺjaĺrÓ| szó|ó 26/1997. (x||.12') KHVM rende|et

szerint határoztam meg.

Hatásktrtmet és i||etékességemet a Nemzeti KÖz|ekedési Hatrságró| sző|l26312006. (X||. 20.) Korm.
rende|et 4. s 4) bekezdés a/ pont aa) és b,) pont ba) a|pontjai biztosítják'

Budapest, 2016. augusztus 12.

KIADMÁNY HITEtÉtit:

2016. augusztus ĺ2. 
*řl

Kapiák:

ąt.
2.
3.
4.

Budapest V|l|. kerü|et Önkormányzata
Dto I Kfr.
Hunter-Bau Kft. (tervező)
Irattár

1082 Bp. Baross u.63-67.
1044 Bp.lpari Park u. 9.
7436 Újvárfa|va Dózsa Gy. 43.
Helyben
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Ügyiratszáłn: BP-05/09/063-6/2010 Tárgy: Budapest Vll|. kerüłet Visi |nlľe tltca Kolis
Ügyintéző: Schmauder József utca kozotti útszakasz épĺtesi
Telefon: +36 (1) 465-3894 engedé|yezési e|járása
E-mai|: Schmauder.Jozsef@05kh. bÍkh.gov' hu

|liánypot|ás

Meĺ|ék|et: kére|enr a száĺn|ázáshoz

vÉczÉs

A D|Ö 8 Kft. (1044 Budapest Ipaľi Park utca 9.) kérełmére 2016. atlgusztus 8-án, a fenti iktatoszámon

közigazgatási hatlsági e|járás indult a Budapest V|l|. keľu|et Visi Ilnre utca Kőrĺs utca kÖzotĺi útszakasz
epÍtési engedé|yezése ügyében.

Megál|apĺtottuk' hogy a tárgyi tlgyben benyÚjtott útepitési engec,|é|ykérelem az utak épĺtésének,
ŕorga|omba he|yezésének es megszütltetésének engedé|yezéséro| szóĺó 9312012' (V. 10.)

Kormányrende|et5.,7. és 11' $-a a|apján hĺányos,

Kérjuk, hogy a 2611997' (X||. 12.) KHVM rendelet 1' sz. mel|ék|ete szerinti Útügyi hatosági dĺjat

átutatássaĺte|jesíteni és azezt ĺgazoÍl bankĺ bizony|atot Hatóságunknak megkü|deni szÍveskedjenek.

E|járási dĺj osszege: 37 800..rt
Szám|aszám: 1 0023002.00299592-00000000
Kedvezményezett. Budapest Főváros Kormányhivata|a
Kozlemény: BP-05/09/533-5/2016, Budapesŕ V||ĺ. keru|et Visi Imre utca KÖrĺs utca koztttĺ

útszakasz engedé|yezési eljárása

Befĺzetési határidő.: a kézhezvételtll számĺtott 5 nap, amelynek meghosszabbÍtására nincs ĺehetoség'

Szám|át kizárl|ag a befizetést ktvetó 3 napon be|Ül kitt|tve visszajutiatott, me|lékletként csato|t adattap
aÍapján ál| modunkban kiá||íttatni.

Kéríük. hogy az alábbi iratokat szíveskedienek benvúitanĺ a kére|em e|bírá|ásához:

1. A me|ĺéke|t tervdokumentációk fe|soro|ása,
2. MegbÍzllevé| az építtetőtő| a |ebonyo|ítT részéľe,
3. Az érintett fo|drész|etek hĺteles tu|ajdoni |ap másolata a hatáskor eldöntéséhez
4. A ktrnyezeti hatásvizsgá|ati és az egységes ktrnyezethaszná|ati engedélyezési e|járásróĺ szóli

314|2005. (X||.25.) Korm. rende|et ,ĺ3. számú mel|ék|ete szerinti adat|ap kĺtöĺtve.

5' 10 péĺdány mtjszakitervdokumentáció a 9312012' (V'10.) Korm. rende|et 1. me||ék|et2. pontban

feľsorolt tartaĺomrnaĺ szakhatTságok és a szakkérdésben nyi|atkozT szervezetek részére
6. Foldhivatal á|taĺ záradekolt nyiĺvántartási térképmáso|at,
7. Az érintett kÖzmtjszolgá|tatÓk és kozosségi kÖzlekedési szoĺgá|tatók, Útkezeĺok, vagyonkeze|ok,

az ismert ugyfe|ek név- és címjegyzéke,

ĺ|38 Budapeĺ, llĺeci ĺit l74. - Cím: |3B9 Budapest Pí' 2B4. . TeIeĺon.'36 {ĺ) itti5.38?ir

t.nlail: [ldvaľdy.Janosíé.05kh'bĺkh'g0!.hu - l|onIap: wnr.łormanyhivata|,hu
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8. A teruezo nyi|atkozata aľrÖ|, hogy a teľVefett llrűszaki ľnegolclás ĺrrtłĺ.;fĺl|ĺ:l ;l jogszĺl|ráĺyokl]a|(.

műszaki e|oĺräsoknak es az á|talános éľvĺ!nyü SZa|(l11aĺ kovc'teĺlłri:liyektrek'
9' Keze|oi - uzen.leltetoi lehatáro|ási teľv az éľintettek pecsétjeve|' ĺllĺjĺľásával ł.r |riĺe|ĺ;s itlĺ:;aĺlatr.

nyilVántaľtási térképen
10. Tulajdonosi nyilatkozat,
11. Kozútkeze|oi nyi|atkozat,
12. Érintett kozosségi köz|ekedési szotgá|tato nyi|atkozata.
13. A csapadékvíz befogadoját Üzeme|teto Íogadó-nyi|at|ĺozata (a szik|<asz-tl áľok |eenclĺ:

keze|őjéllek nyi|atkozata),
14. Fovárosi Vĺzművek Zrt. kozmtiľlyilatkozata,
15. FoGÁZ FÖldgáze|osz{ási KÍt. kozrnűnyi|atkozata,
16. ELMU-H drzafi Kft. kozműnyi|atkozata,
17. Fovárosi Csatornázási Mtivek Zľt. koanĹinyi|atkozata'
í8. Érintett távkoz|ési szołgá|tatók kÖztnĹinyi|atkozata,
,ĺ9. Budapesti Dĺsz. és Kozvi|ágítási Kft. nyi|atkozata,
20. FÖTÁV Budapesti Távhőszo|gá|tató Zrt. kozműnyilatkozata,
21. MoL Nyrt. kozľnunyi|atkozata,
22. F Gsz Fo|dgázszá|lítr ZŔ. kozmtinyi|atkozata,
23. Swarco Traffic Hungária Kft., vagy Nokia Siemens Netwoľks "|ľaffiCoM Kft' koznliitlyi|atkozata az

érintettség fü9gvényélren'
24. Egyesített kozműhe|yszinrajz eredetiegyeztetési pecsétekke| (máso|at nem fogadhatl e|),

25. Eredetiforga|omtechnikai kezelői (Budapest Kozút) hozzájáľulássa|e||átott, vég|eges kÖz|ekedesi
ľendet tartałmazo foroa|omtechnikai terv.

Hiánvpótlási hatáľidő:. 2016. augusztus3Í.

A i.e}soro|t hiányok tájékoztatr je|iegűek, a hiányok prt|ását követĺjeĺl még fe|meĺülľietnek pontosĺtásľa
szoruIT két.dések.

Tájékoztatjuk, hogy a fe|sorolt hiányok egyidejĹi te|jes ktrű pot|ásáig az ügyintézési határidő szünete|.

Amennyiben a megadott határidőĺg a fent fe|sololtakat nem potolnák az etjaľást ľnegszüntetem,
a közigazgatási hatósélgi eĺjárás és szolgáltatás általál1os szabályairól szóló 2004, évi CXL.
torvény (továbbiakban: Ret') 31. s G) bekezdése alapján,

Végzésem e||en tnálĺó fe|lebbezésnek nincs he|ye' Jogorvoslatta| csak az Ĺlgy érdemeben hozoti l. fokú
határozat, ennek hiányában aze|1árást megszüntető végzés e||en benyújtott fe||ebbezésben Iehet éĺní.

lNDoKoLÁs

A D|l B Kft. (1044 Budapest Ipari Park utca 9') kére|mében a Budapest Vlll. kerü|et Visi lmre utca Koris
utca kÖzotti útszakasz építésĺ engedé|yezésie|járásának |efolytatását kérte'

A kére|em átvizsgátása során megá|lapĺtottuk, hogy az a93t2012. (V. 10.) Koľm. rendelet 5., 7' és 11' $-
ban e|őírtakat, a benyújtott iratok aĺapján az ügy érdemben nem bĺrálható e|, ezért a kére|mezot a Ket.

37. s (3) bekezdése érte|mében határidő megadásávaI hiánypót|ásra szolítottam fel.

Az eljárás megindĺtásáro| szT|o értesítést Kkt. 29lB. $ (2) bekezdés b) pontjában fog|a|taknak

megfe|e|ően, a Ket' 29. s g} bekezdései a|apján, a Ket. 29, $ {5) és a 33. $ (3) bekezdése szerinti
tartaÍomma|adtam ki'

^ 
9312012. (V. 10.) Kormányrendeĺet 14. $ (2) bekezdés alapján, a hatásterÜleten é|ő ugyfelekke| az

engedé|yezési e|jáľásban hozott dontés hirdetményĺ úton kozö|heto, ezéń a végzés részükre torténŐ

megkiildésétőĺ eltekintettem, a kozzététe|re az engedé|yest is fe|kértem, i|ĺetve kihirdetem a
magyaroszág'hu hon|apon,a hatóság hirdetőtábĺáján és a BFKH hontapján, a Ket. 28/A.s (3) bekezdése
alapján fe|hívtam az ügyfe|ek figye|mét a kapcsoĺattartásľa szo|gá|ó e|érhetőségekro|

42"{'
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Az engedé|yezési eĺjárást hatÓságom a kÖzúti koz|ekedósro| szó|T 1988. évi l. ttrvény' az utak

építésének, forga|omba he|yezésének és megszÜntetésének engedé|yezéséro| szÓ|ó 93|2012, (V'10.)
Kormányrendelet, va|amint a kÖzigazgatási hatlsági e|járás és szo|gá|tatás á|ta|ános szabá|yairlI szTĺT
2oo4. evi CXL. tÖrvény e|őĺrásaiaĺapján fo|ytatja le.

A végzésemme| szembeni jogorvos|at |ehetoségérö| a Ket' 96. S a|apján a 98. $ eloírásait figye|embe
véve adtam tájékoztatást.

Intézkedésem a Nemzeti KÖz|ekedési HatlságrT| szlll 263/2006.(Xl|.20.) Korm rende|et 4.s (4)

bekezdés a/ pont aa,) a|pontjában és a b/ pont ba,) a|pontjában biztosĺtott hatáskÖrömben e|járva a
hivatkozott jogszabá|yok alapján ttrtént'

Budapest, 20'16. augusztus 12.

dr' Nag.y.,Jĺlié
nĺvatp ĺvęzéę 1ĺe g b ĺ z á s á bd :

KIADMÁNY tIITELÉÜt:

20ĺó. augusztus l2.

---il\'
:-_-#

A döntésről értesülnek:

1. BudapestV|||. kerü|et tnkormányzata 1082 Bp. Baross u.63-67'
2. DĺT 8 Kft. 1044 Bp.lpari Park u' 9'
3. Hunter-Bau Kft' (tervez<i) 7436 Újvárfa|va Dózsa Gy.43.
4. lrattár Helyben
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KÉRELEM
ä BFKH V' KerĹileti HivataIa Közlekeclóshatósägi osztá|y

titti gyi hatósá g i eljá rás i dij szám|ázásá|roz

1. A kére|mező:

BeÍizeto neve:

Befizelo cinle:

Postázási név (ha e|lér):

Postázási cíln (ha eÍtél):

Képviselci neve:

TeIefonszánl:

E-lnail:

Befizetc' adószáma:

Befizető balrkszáln|aszálna :

2' A hatóságĺeJÍárás iogcíme:

Ügy tárgya (kertilet és cím): Budapest Vl||. keru|et Visi lmre utca Koľis utca kozÖtÍi Qtszakasz
építési enqedé|vezési e|járása

Ügyĺľatszám:

3' Fgyéb kÖzĺendö:

BP-05/09/963120:10

4' Meqfizetett úttiqvĺ hatósáqi eliárási díi összeqe: 37.800'. foľint

Kére|mező a|áiľása

Kelt:

Vonatkozó jogszabá|y:

Az útLigyihatóságie|járások dĺjaiľólszi|ó 2611997' (X||.12.) K|..|VM ľende|et,

Melléklet: beÍizetési bizonv|at másoIata

Ąv/,?


