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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľész|etes ismertetése
A Budapest VIII. kerĺilet, Bacsó Béla utca 3. szám alatti ingatlanon új társasház épu| (Építtető: BB3
Prpeľ|y Kft. 01 09 276975 1 136 Budapest, Raoul Wallenberg u' 7 ' fsz.). Atervező Symbister Tervezó-
iroda Kft. (cégsegyzékszám: 01 06 784968; székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán u.10.) megbízá-
sából a Pannon Engeneering Méľnoki Iroda Kft. (cégsegyzékszám: 13 09 I4f974; székhely: 2040 Bu-
daörs, Vorĺjskő u. 10') az építési engedé|yezési eljáľáshoz sztikséges kapubejáró tĺŕtcsat|akozási tervét
elkészítette, a benyújtott teńek a|ap1án kérelmezi a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi Ön-
kormźnyzat (a továbbiakban: onkormźnyzat) tulajdonosi hozzájźru|átsát (1. szálmű melléklet).
Az ingat|an a Népszínházutcátő| -20 m-re helyezkedik e|, aztÍpźiya -5,30 m széles, melyből a jobb
oldalon 2,0 m széIes a parkolósáv. A csapadékyiz elvezetés a mindkét oldali kiemelt szegé|y melletti
víznyelőkön át torténik. Az ingat|anjelenleg a gyalogos- és gépjármű forgalmat kiszolgáló kapuval
rendelkezik, a behajtáshoz a kiemelt szegé|y és az útburkolat kĺjzött aszfa|trámpát építettek ki.

A tervezett kapubehajtó az ingat|an ftildszintjén tervezętt 16 féľőhelyes parkoló haszná|atźthoz szüksé-
ges' A kapubehajtó kiépítéséhez a kiemelt szegé|ý és a járda buľkolatot elbontják, az űj fe|hajtőt
nagykockakő burkolatból alakítják ki. A kapubehajtó burkolatát _ a gyalogosok figyelmének felhívása
éľdekében _ vöľös színrĺ beton térkővel építik meg, melyet süllyesztett szegéllyel határolnak, amit a
könnyebb befordulás érdekében a kiemelt szegé|yhez ívesen csatlakoztatnak (f . szźtmű melléklet).
Atervezętt útcsatlakozás parkolóhely kieséssel nem jár.

Az engedé|yezési tervek már bemutatásra kerültek a VIII. kerületi Teľvtanácsnak, aki támogató véle-
méný adott ki (I6/f0I6), valamint a településképi véleményben (f6-f45l20I6 ugyiratszźmon) a pol-
gármester a tervet engedé|yezésre javasolta'

il. A beteľjesztés indoka
Az előteľjesztéstárgyában a döntés meghozata|a a Tisaelt Bizottság hatáskore.

ilI. A dtintés célja, pénziigyi hatása
Az építési engedé|yezési eljárás részét képező útcsatlakozási terv érinti az önkormányzati tulajdonú
Bacsó Béla utcát (hrsz: 3484fl2), ezért az engedé|yezéshez szükséges a tulajdonos onkormányzat
hozzájźru|ása.

A tu l aj dono s i dönté snek on kormány zatot ér intó p énzijgy i hatása nin cs.
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Iv. Jogszłbá|yi kiiľnyezet
A Városgazdálkodási és PénzĺJ;gyi Bizottság hatáskĺjre Budapest Józsefuárosi onkormányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľól sző|ő 6612012' (xI.13.) önkormányzati
rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján alapul'

Fentiek a|apjánkérem az a|ábbi hattrozati javaslat elfogadását.

Hatáľozatijavaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzź!árulását adja _ az
Symbister Tervezőiroda Kft. (cégegyzékszám: 01 06 784968; székhely: 1096 Budapest, Thaly Kál-
mán u.10.) megbizásából _ a Pannon Engeneeľing Mérnöki Iroda Kft. (cégsegyzékszám: |3 09

142974 székhely: 2040 Budaörs, Vöröskő u. 10.) részére, a Budapest VIII. keľület, Bacsó Béla utca 3.

szźtm a|atti ingatlanon tewezett tźrsasház építési engedé|yezéséhezkészitett kapubehajtő terveihez, az
útcsatlakozás kiépítésénęk köaerületi munkáihoz, az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás aberuházőt (építtetőt) nem mentesĹti az épitéshez szüksé-
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól'

b. a tulajdonosihozzájánilás a Bacsó Béla utca (brsz: 34842lf) il/"- és járdaszakaszárater.
jed ki,

c. aberuházőnak (építtetőnek) a kozútkeze|ói és munkakezdési (burkolatbontási) hozzź|źr
rulást a vonatkozó rendelet (19lI994' (V.3l.) KÍryM rendelet) szeľinti mellékletek csa-

tolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági IJgyosztźt|y

Építésügyi Irodájától elózetesen meg kell kéľni' és az abban foglaltakat maradéktalanul
be kell tartani,

d. kötelezi aberuházőt (építtetőt) az rij útcsatlakozások kiépítése kapcsán az,űttest, a járda-

szegély és járda helyľeállítására, a csapadékviz elvezetését biĺosító, megfelelő minősé-
gii kialakítására, melyľe aberuháző (építtető) 5 év gaľanciźúvá||a|,
o A Bacsó Béla utca kapubehajtó buľkolatát az a|ábbi rétegrenddel kell kiépíteni:

8 cm vtg. beton térkő burkolat
3 cmZ 0/4 homok ágyazat
15 cm vtg. CI2|I5 beton alap
20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem he-

lyettesíthető)
o A bontással éľintett Bacsó Béla utca járda burkolatát _ szegé|y kiépítés után _ az a|áb-

i-j"trľ;"''T'.lTlľä.'l'.':äi;ä"ä"fJ:ä:111ä*"J"íI',,'.".TŕJľľ'ľ3i.'.
15 cm vtg. C8/10-3flF stabi|izált útalap
15cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazatTrq95Yo (más anyaggal nem he-
lyettesíthető)

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát
írásban éľtesíteni'

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a dĺintés napjtltő| számitott2 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 05.
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A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ata akozzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 20 1 6. novęmber f9'
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1. számú melléklet

oN ENGÍNEERING MÉnr.ľÔKI IRoĐA KFT
2048 BUDÁtRs, vÖRosró u, to.

wwv.pt,.LU.HU
T,Ą.RGY:

Tulajdoaoď bazzejáľ:riJás kérése Budapest
VIII. keĺ. Bacsó Béla u. 3. í34843 btsz.)

ÜGYINTÉZó: HIvÁTKozÁsi szÁM'
Kiss Csaba
+36209322875

TERVSZÁM:
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tátsashĄą
cÍMzE:.T|
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Tisztelt Ügyosztályvezető Ásszony!

^ 
tź"sy'tetvet a tátszshźn építészeti tervđt késátő Symbistet Teľve zőkoáa (1 096 Budapest Thaly

I( u. 10) megbizásábó|.készítettfü el. Áz építtető eĺgeđélyes a BB3 Ptopeľty xĺt 1rr*Budapesq Raoul 'Y/allenbeĺg u. 7). Koiug hogy nrlajdonosi hozzájíniÁsukai a -"lict"ltteľvdokuaeatáđó alapjáĺ tnegadai szíveskedienek.

Budaörs' 2016. aovembet 14.

Köszönettel:

Me]léklet: 1 pld teľvdokumentáció
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2. számu melléklet 1. oldal

34844

Bacsó Béĺą utca

JeImagyarázat

meglév szggéĺy, burko|atszél

tervezett sz6gé|y, burko|atszél

ffi brvgzettvôľ.is szÍnii térkô buÍko|at

KapubejárÓ rész|etrajz
M 1:50
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symbistor Ígry6zńiÍoda

10S Budapesl Tnaly K u. 10.

Budapest, Vlll. kerulet
Ba6Ó Bé|a ut 3. |akÓépijlet

KapubgláíÓ épÍtése
Rész|etes he|yszínEiz*'"'1'ľ'-ĺ.^
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2. szźlmu melléklet 2. o|đal

lo 60'l

B.B
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járda kapubejáro járda

2. számu melléklet 1. oldal

8 cm beton buĺkoIÓkö

3 cnZ0IĄ ágyazóĺéteg

15 cm C1215 beton a|apréteg

20 cm homokos kavics fagyvéd& és javÍtÓréteg

18 cm nagykockakő

3 cm ágyazÓ habarcs

min.20 cm C12í5 beton alapréteg

15 cm homokos kavics védő- és javĺtÓréteg

sLi||yesztett szegé|y: 15 x 25 x 40 cm egy. szegé|ykő

c20 ?ýKF2.2A.F2-MSZ 4798.,l :2004 betonba ra kva
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symbistfi Toryozölmda
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'' Budapost, Vlll. ksrul6t
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KapubejárÓ épĺtése
MinhkeÍec7tŚ7aIVánvAk
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