
Budapest Főváľos YIII. keľület Józsefváľosi Onkoľm ányzatKépviselő-testületének
Yárosgazdźtlkodási és Pénziigyi Bizottsága o ť ,

/
Előteľjesĺő: Gazdálkodási Ügyosztály Ł_ : . .. . ' ' '\ ./. .sz. napiľend

ELOTERJESZTES

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság f0I6. szeptember 05-i ülésére

Táľgy: Tulajdonosihozzájáľulás a Budapest VIII. keľüIet, Leonardo da Vinci utca 50. számú
ingatlan kapubehajtó kialakításához

Előteľjesztő: dr. Galambos Eszter ugyosńá|yvezető
Készítette: Szabő Endre igyintézo
A napirendet nyilvános i'ilésen kell táľgyalni'
A döntés e l fo gadásáh o z e gy szertl szav azaÍÍobbs é g szüks é ge s
Melléklet:
1. Kéľelem
2. He|yszínrajz
3. Metszetrajz

Tiszte|t Városgazdálkodási és Pénziigyĺ Bĺzottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismertetése
A STOA Epítészműterem Kft. (cégsegyzékszám: 13 09 169811; székhely: 2000 Szentendre, Szobrász
úca I2.) megbizásából a TRI'AUT Kft. (cégsegyzékszám: 01 09 16358f; székhely: 1114 Budapest,
Villányi út 8. I' em. 3') elkészítette a Budapest VIII. keľület, Leonardo da Vinci utca 50. szám a|atti
ingatlanon tervezeÍt |akóhźn (Epíttető: LEo50 Bt. cégjeryzékszám:01 06 716932; székhely: 1106
Budapest, Gyakorló utca 4/G.) _ engedélyezési eljáráshoz szükséges - kapubehajtó útcsatlakozás ter-
vét, mely a|apjźn kérelmezik a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat (a továbbĹ
akban : Önkormányzat) tulaj don osi hozzźljárulását ( 1 . számű melléklet).

A Budapest VIII. kerülęt, Leonardo da Vinci utca 50. szám a|attta|áihatő, beépítetlen telken társashá-
zat terveznek építeni. Az engedélyezési tervek máľ bemutatásra keriiltek a VIII. kerületi Tervtanács-
nak' aki támogató véleméný adott ki (f5l20l6), valamint a teleptilésképi véleményben (f6-328ĺ2016
igyiratszámon) a polgármester a tervet engedélyezésľe javasolta.
A telek rendelkezik - a kozépső részen elhelyezkedő _ kapubehajtó litcsatlakozással. Atervezettka-
pubehajtó az épu|et alatt létesĺilő mé|ygarázshoz csatlakozik, a közterületi szakasza 2 m, szélessége 6
m. A meglévő utca buľkolatáhozés a behajtó két oldalán, a meglévő járda burko|atához süllyesztett
szegéllyel csatlakozik. Az úttesten töľténő csatlakozásnál a lekeľekítésben a süllyesztett szegé|ý a
járdźń határoló kiemelt szegé|y szintjéhez fokozatosan felemelik. (2' és3. számű melléklet).
A tervezett útcsatlakozás a Leonardo da Vinci utca egyirányú forgalmi ľendjét, parkolóhelyeket nem
érinti.
A kapubehajtó kiépítése, valamint a helyreállítások a _ Ytlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
250lf0l6. (III.21.) száműhatározatźnaljővźlhagyoťt - MOBILTERV 2000 Kft. á|ta|készitett, Leonar-
do da Vinci utca felrijítási tervének figyelembe vételével került teľvezésre.

Az építtető az űj épn|etben biztosítja az országos Településrendezési és Építési Követelményekľől
sző|ő f53l1997. (XII.fI.) Korm. rendeletben (OTEK) előín számú paľkolóhelyet.

oTÉK 1' számú mellékletének 30. pontja határozzamegazépítési telek fogalmát, ame|y rögziti,hogy
az ,,Építési te|ek az a telek'
a) amely beépítésre szánt terĺileten fekszik'
b) az építési szabályoknak megfeleloen kialakított,
c) a kozterüIetnek gépjórmii-közlekedésre aĺkalmas ľészérőĺ az adott közteľületre vonatkozó jogszabá-
lyi előírások szerint, vagy onálló he|yrajzi számon útként nyilvántaľtott magánűtrő| gépjármĺĺvel kaz-
vetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkĺ'il nlegkozeĺíthető, és
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d) amelynek a közteľtilettel vagy magántltta| közos határvonala legalább 3,00 m.''

il. A beteľjesztés indoka
Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatásköľe'

m. A dtintés cé|ja, pénziigyi hatása
Az épitési engedé|yezési eljárás részét képező iftcsat|akozási terv érinti a Leonardo da Vinci utcát
(hrsz:3627llf),ezértszükségesazOnkormányzathozzźtjárulása.

A döntésnek onkormányzatot érintő pénzügyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi köľnyezet

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi Önkoľmányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66l201f . (XII.l3.) önkoľmányzati
ľendelet 17. $ (l) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-tęstiilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabźůyzatáról szóló 36120|4.
(XI.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

Fentiek a|Ąźtn kérem az a|źtbbihattlrozati javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úry dönt, hory
1. tulajdonosi hozzájźru|ását adja a TRI'AUT Kft. (cégiegyzékszám: 0l 09 163582; székhely:

1114 Budapest, Villányi út 8. I. em' 3.) kérelmére, hogy a Budapest VIII' keľület, Leonarđo da
Vinci utca 50. szźlm alatti telken tervezętt|akőház építési engedé|yezése a jelen eljárásban be-
nyrlljtott terv szeľinti kapubehaj tó útcsatlakozással valósulj on me g.

Felelős: polgármester
Határidő. f016. szeptember 05'

2. ahatározat 1. pontja szerinti hozzájáru|źsźú az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel adja meg:

a. a tulajdonosi hozzćĘáru|źs a beruházőt (épftretót) nem mentesíti az építéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b' a tulajdonosihozzájźrulás a Leonardo da Vinci utca (hrsz: 36f7|lf) út és járdaszakaszá-
ra terjed ki,

c. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájźr
ľulást a vonatkozó rendelet (|911994. (V.31.) KHVM ľendelet) szerinti mellékletek csa-
tolásával a Budapest Fováros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági IJgyosn,á|y
Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul
be kell tartani,

d. kotelezi aberlházőt (építtetőt) a Leonaľdo da Vinci utcai részen a meglévő ritcsatlako-
zás megsz[intetése kapcsán a járdaszegély és járda helyreállítására, az új útcsatlakozás -
csapadékvíz elvezetését biĺosító -megfelelő minőségű kialakítására:

o a bontással érintett Leonardo da Vinci utca útpálya buľkolatát - szegély kĹ
építés után - az a|ttbbi rétegrenddel kell helyreá||ítani szerkezeti rétegen-
ként f0-20 cm átlapolással :

5 cm vtg. AC-l1 aszfa|t kopóréteg
5 cm vtg. AC-1l aszfa|t kötőréteg
f0 cm vtg. Ckt-4 stabilizásciós alapréteg
20 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq91%o (más anyaggal nem he-
lyettesíthető)

o a Leonardo da Vinci utca gépkocsi kapubehajtót - a szegé|y kia|akítását
kovetően - aza|ábbi rétegľenddel kell kiépíteni:
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5 cm vtg. AC-11 aszfa|t kopóréteg
5 cm vtg. AC-l1 aszfa|t kötőréteg
15 cm vtg. Ckt-4 stabilizásciós alapľéteg

15 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq9í%o (más anyaggal nem helyette-
síthető)

o a bontással érintett Leonardo da Vinci utca járdaburkolatát az a|t'ŕJbiréteg-
renddel kell helyreállítani szerkezeti rétegenk ént 20 -20 cm átlapolással :

3cm vtg. MA-4 öntött sétányaszfalt
l5 cm vtg. Ckt-4 stabilizásciós alapréteg
15 cm vtg. homokos kavics źgyazatTrq9íoÁ (más anyaggal nem he-
lyettesíthető)

Az e|v é gzett munkákra a b eruháző / kiv ite|ező 5 év garanc i áLt v á||aL,

az engedé|yes kĺiteles a munkák (helyľeállítás) elkészült&ó| a közterület tulajdonosát
íľásban értesíteni,

a tulajdonosihozzź|áru|ás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak ma-
ľadéktal an b etartásźx a|. a dönté s napj átó l szttmított 2 év ig érvényes.

polgáľmesteľ
2016. szeptembeľ 05.

Felelős:
Határidő:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles kĺjľét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjáľa
nem indokolt hiľdetőtáblán

Budapest, 2016. augusztus 30.

honlapon

Ł-
dr. Galtrambos Eszter

ugy-osztá'|yvezető
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Közmii és
Yizépítési
Teľvező iroda

Cím: 1114 Budapest
Villányi ilt8,v3.
TęVfax: (1)209_2779
Mobíl: 30-9l1.i563

Tárgl Budapest Y[II. Leonarđo đa Yinci utca
50. 

'IIRSZ.: 
362ó5' Táľsasház

.. gépkocsitároló építés' kapubehajtó terve
ÜĘintéző: IttzésMiklós
Tel.: 30-25+9353

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefváľos Polgáľmesteri Hjvatll . . ' . '|:]]:1r i'.]:j,li 'ii:Gazdálkodási iigyosztáIy
" !-_ _ " - -_ ,' i_"'_

1082 Budapest, Baľoss u.63-67. . 'n... ' '. 
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TULAJDoNoSI H oZZÁĺÁRUL,q's rÉnpLEM

Tisztelt Címzett!

Az Stoa Építészmiíteľem Kft. megbízásźhől az épittett, Leo 50 Bt. számáĺa a
Triaut Kft..8I0l20L6 tęrvszámon elkészítette a ,,Budapest VIE. Leonaľdo da Vinci
utca 50. ,HR'SZ.: 36f65, Táľsasház gépkocsitároló építés, kapubehajtó teľve''
egyesített tervdokumentációj át.

Mellékelten megkülđöm tźrgyi behajtó tęrvét. Kérem, hogy ez aIapján a
tulajdonosi hozzäjaru|ást kiadni szíveskedjen.

Budapest, 2016. július 19.

Köszönettel és tisztęletÍel:
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'"'sv' Budapest VIIL Leonardo da Vinci utca 50. ,HRSZ.: -16265
Táľsasház gépkocsitáľolÓ építés

kapubehajtÓ terve
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Jurábsik Gézáné

EGYESÍTETT TERV

Részlętes hely szinĺ ajz

Sddgi

szćkhcly' iľcdá:

l I l4 Budapťsl, vi||áo}i Úť 8'1l:i'

TÉyläx.(I)209-2?79. N{ohil: (30)9l I.l5ŕl3
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