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Tisztelt Y ár osgazdátlkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Tényállás és a dtintés tartalmának ľész|etes ismeľtetése

A Magdolna Rehabilitáció Kft' (cégegyzékszám: 0l 09 f84317; szék..Jrelry: 1038 Budapest, Dózsa
György u. 10-12. fszt. f.) megbizásźlból a WETTSTEIN & TARSA Bt. (cégiegyzékszám:01 06
514130, székhely: 106l Budapest, Andrássy ii 34.IIvŻ.) elkészítette a Budapest VIII. keri.ilet, Mag-
dolna utca 35. szám alatti ingatlanontęrvezetttársasház _ engedélyezési eljáráshoz szükséges _ kapu-
behajtó tftcsat|akozźls tervét, mely alapján kéľelmezik a Budapest Főváros VIII. kerĺ'ilet Józsefuárosi
onkormányzat (atovábbiakban: onkormányzat) tulajdonosihozzájárulását (1' számú melléklet)

A Budapest VIII' keľület, Magdolna utca 35. szttm a|atti,jelenleg beépítetlen telken 35 lakásos táľsas-
hźz épitését tervezik. A Magdolna utca ezen szakaszán aforga|mi ľend a Dankó utca felé egyirányű,
azingatlan előtt haladó aszfa|t buľkolatú forgalmi tipá|ya me|lett a páros oldalon nagykockakő buľko-
latu parkolósáv helyezkedik el. A jáľda aszfa|t burkolatu, a tervezett ingatlan előtt döntött szegély
felhajtó épült.
Tervezett kialakítás:
Az új éptilet ťoldszintjén kerül kialakításraa 20 ferőhelyes parkoló, melynek megközelítése szüksé-
gessé teszi a meglévő kapubehajtó szélesítését. A kapu tewezętt szélessége 3,4 m' A kapubehajtő asz-
falt burkolattal készül, de az e|tétő pályaszerkezetu járdátől stillyesztett szegéllyel vźiasztjźtk el, mely-
nek a lekerekítő ív Sugara - a kanyaľodás elősegítése érdekében _ a járda 1,8 m szé|ességéve| meg-
egyezó. A kapubehajtó útra való kapcsolása továbbra is a dtjntött szegé|y megtartásáva| tervezik (f .

számű melléklet)'
A tervezett tÍcsat|akozttsok a Magdolna utca egyiranyú forgalmi rendjét' parkolóhelyet' valamint a
v ize|v ezetést nem éľintik'

Az engedélyezési tervek már bemutatásľa kerültek
méný adott ki (43lf0l6), valamint a településképi
gármester a tervet engedé|yezésre javasolta.

il. A beteľjesztés indoka

a VIII. kerületi Tervtanácsnak, aki támogató véle-
véleménybe n (f6-4I3 l20 1 6 ügyirats zámon) a pol-

Az előteľjesztés tárgyában a döntés meghozata|a aTiszte|t Bizottság hatáskĺjre.
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ilI. A dtintés cé|ja, pénzügyi hatása
Az építési engedélyezési eljárás részétképezó,htcsat|akozási terv érinti azonkormányzattlilajdonában
álló Magdo|na utcát (hrsz:35396) ezért szükséges az Önkormányzathozzájtru|ása.

A döntésnek onkormány zatot érintő pénzugyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi kiiľnyezet

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi onkormányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól sző|ő 66lf012. (XII' 13.) önkormányzati
rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján alapul.

Fentiek a|apján kérem az a|ábbi határozati javaslat e|fogadását.

Határozatijavaslat

A Váľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy tulajdonosi hozzájáru|ását adja a
WETTSTEIN & TARSA Bt. (cégjegyzékszám:01 06 514l30, székhely: 1061 Budapest, Andľássy út
34.III/2.) kérelméľe, hogy a Budapest VIII. keľület, Magdolna utca 35. szźtm a|atti telken tervezett
ttrsashäz építési engedélyezése ajelen eljárásban benyújtott teľv szęľinti tÍcsat|akozással valósuljon
meg. A Bizottsághozzájźtru|źtsźú az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel adja meg:

a. jelen tulajdonosihozzźĄttrulás a beruhź,zőt (építtetőt) nem mentesiti az épitéshez szüksé-
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

b' aberuházőnak (építtetőnek) a közútkeze|ói és munkakezdési (burkolatbontási) honéĄá-
rulást a vonatkozó rendelet (|9l|994. (v.31.) KHVM ľendelet) szerinti mellékletek csa-
tolásával a Budapest Főváľos VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági lJgyosztá|y
Építésĺigyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul
be kell tartaĺi,

c. ahozzź$áru|ás a Budapest VIII. kerület, Magdolna utca (hľsz: 35396) érintett út- és jár-
daszakaszára terj ed ki,

d. kötelezi aberuházőt (építtetőt) a meglévő tÍcsat|akozás átépítése kapcsán a burkolatok
és szegélyek _ csapadékvíz e|vezetését biztosító - megfelelő minőségíĺ kialakítására,
melyľe beruhźnőlépíttető 5 év garanciźń vállal:

. a bontással érinteff Magdolna utca járda burkolatát _ szegé|y kiépítés llttn - az
a|źlbbi ľétegrenddel kell helyreźL||ítani szerkezeti rétegenként f0.20 cm átlapolással:

3 cm vtg' MA-4 öntĺitt aszfa|t(a jźtrdateles szélességében)
l5 cm vtg' C8/10-3f/F stabil'izátlt útalap
15cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazatTrq95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. a Magdolna utca gépkocsi kapubehajtőt - a szegé|y kialakítását kĺivetően - az
alábbi rétegrenddel kel| kiépíteni:

4,5 cm MAl1 öntött aszfa|t
l5 cm Clflls-3f-F 1N betonalap
15 cm fagyá||ő homokos kavics źryyazatTrq9í%o (más anyaggal nem helyette-
síthető)

e. az engedé|yes köteles a munkfü (helyreállítás) elkészültérő| a közteľület tulajdonosát
írásban éľtesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yezo szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjźtő| számitottf évig érvényes.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. december 05.
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A döntés vé grehaj tását v é gzó szerv ezeti e gys é g : G azdźiko dtts i Ü gyo sztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblan

Budapest, 20 16. november f9.
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I. szźtm'(l'mel1éklet

WETTSTEIH & TÁRsÄ
ľenvezó És szoloÁlraĺó eerÉrl rÁnsnsÁc
1061 EUDAPEsr vl.' łľonÁssY Úr gł. T: 331-4631
Mobil: +3630 995 59 14 E-mail:

Budapest V|ll. keľü|et Józsefuáros onkormányzata
Po|gármesteri Hivatal
GazdáIkodási Ügyosztá|y

Tárgy: Társasház ép. eng. terv
Bp. Vl|ĺ., Magdolna utca 35.

A Magdolna Rehabi|itációs Kft. (1038 Budapest, Dózsa György utca 10-12.)
megbízásából aCsongrádi János építész generá| tervezésében készÜl a Bp'
Vlll., Magdolna utca 35. Hrsz.: 35468 a|atti telken egy 35 ĺakásos társasház
építési engedélyezési terve.

Kérem, szĺveskedjenek a me||ékelt tervdokumentáció a|apján az építésĺ
engedélyezési e|járáshoz szÜkséges tulajdonosi hozzájáru|ást megadni.

Tiszte|ette|: 
l,iłĺ./zĺ; i
,.!/L.r( Łźż# '-'ł:--

Wettstein MikIós i
ok|. köz|ekedés€pítÓ mémök

KÉ'-Tlo1 2317

Budapest, 20,ĺ6.' november 23..
Me||éklet: 1 p|d. tervdokumentáció
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2. számu melléklet 1. oldal
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2. számu melléklet 2. oldal r\::i.\
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TeľVezett pá|yaszeÍkezet:

4.5 cm MA 11 aszfalt buÍko|at
15cm C12115-32-F1N b6ton alap
15 cm homokos kavics ágyazat


