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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
A Kettőegészkettő Kft. (cégjegyzékszám:01 09 889605; székhely: l1|2 Budapest, Érdi út l0.2. ép.)
megbizásából aZAHORA Kft. (cégjegyzékszám:13 09 110895; székhely: fI6| Csomźtd,Zahorau9.\
elkészítette a Budapest VIII' kertilet, Hoľváth Mihály tér 15. szźtm a|atti ingatlanon tervezett lakóépü.
let kütső közúti kapcsolatai útépítési és foľgalomtechnikai engedé|yezési teľveit, mely alapján kérel-
mezik a Budapest Fováľos VIII. kertilet Józsefuárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
tu I aj dono s i hozzáj trul.źlsát ( 1 . számű mel lékl et).

A tervezési terĺilet a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 15. szám a|atĺi,jelenleg beépítetlen
ingatlan, mely a Józsefutcáig terjed ki. A tervezett lakóépület esetében a szükséges parkolók két szin-
ten, a füldszinten és mélygarázsban keriilnek kiépítésre. A bejárat mindkét szintre a Horváth Mihály
téľ felől, akijárat a József utca felé torténik.

Tervezett kialakítás:
A Horváth Mihály téren az ingatlan középső részén meglévő kapubehajtó ritcsatlakozás helyett új be-
hajtók létestilnek a 16' szám felőli ingatlan határon. Tekintettel arra, hogy a 16. szám alatti épületnek
is ezen arészén van kialakítva a kapubehajtója, igy atewezett két behajtó is ennek meghosszabbításźL-
val kerül kiépítésre, a meglévő elemeknek megfelelően, a meglévő zárőkő áthelyezésével. A meglévő
behajtónál arttmparészt elbontják, a kiemelt szegé|yt helyreállítják. Azűj behajtónál a járdabuľkolatot
6,75 m hosszúságban' illetve teljes szélességben megerősített pályaszeľkezette| áńépitik.

Atervezettmé|ygarázs kihajtója aJőzsef utcában az épület 27. szám felőli szélénél helyezkedik el. A
járdaburkolatot 6,7 m hosszúságban, illetve teljes szélességben megerősített pályaszerkezette| źLtépítik,

a felhajtó rźlmpát 40 cm szélességben döntott szegélykőből alakítják ki, valamint a kiemelt szegélý
hasított kőbő| egészítik ki (2. és 3. számú mellékletek).

A Horváth Mihály téľ l 5. szźmű ingatlan előtt merőleges parkolási rend van, ezért az űj és meglévő
(elbontandó) behajtók e|őtt a burkolati jelek megszüntetendők, illetve módosítandók, valamint a par-
kolásra vonatkozó je|zotáb|a áthe|yezése szükséges. Az új kapubehajtóba eső paľkolójegykiadó auto-
mata áthelyezendő a|5-l6' számű ingatlanok telekhatárához, afa| mellé.
A József utcában az lij kapubehajtó kiépítésévelapárhuzamos parkoló l0 m-rel rövidtil, ennek megfe-
lelően kell a burkolati jeleket módosítani (4, számű melléklet)'



Az engedélyezési tervek már bemutatásľa kerültek a VIII. kerületi Tervtanácsnak, aki támogató véIe-
méný adott ki (5lf017), valamint a településképi véleményben (26-35120|7 ugyiratszámon) a polgár-
mester a tęrv et engedélyezésľe j avasolta

il. A beteľjesztés indoka J*.

Az előterjesńéstźrgyában a döntés meghozata|a a TisztěltBizottsághatásktjre.

ilI. A döntés cé|ja' pénziigyi hatása
Az építési engedé|yezési eljárás részétképező útcsatlakozásiterv érinti azonkormányzat tulajdonában
álló Horváth Mihály teret (hrsz.: 35f38l3) és József utcát (hrsz.:35l50lf) ezért szükséges az
Önkormányzathozzájáru|ása. ,:.j

A döntésnek onkormányzatot érintő pénzugi hatása ilincs.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi onkormányzat
vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66l20|f. (XII.l3.) önkormányzati
rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi
Önkormányzat Képviselő-testĺ'ilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatfuő| sző|ő 36lf014.
(XI.06.) önkormányzati ľendelet 7. mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

Fentiek a|apján kérem az a|źtbbihatározati javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ását adja a
ZAHORA Kft. (cégiegyzékszźtm: 13 09 110895; 2|6I Csomád, Zahora u 9.) kérelmére, hogy a Buda-
pest VIII. kerület, Horváth Mihály téľ 15. szám a|atĹi telken tervezetttársasház építési engedélyezése a
jelen eljárásban benyújtott teľv szerinti - Horváth Mihály téren és a József utcában létesített - új lit.
csatlakozásokkal valósuljon meg. A Bizottság hozzźĘárulrélstú az alábbi feltételekkel és kikötésekkel
adja meg:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesítiazépítéshez szüksé-
ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

b. aberuházónak (építtetónek) a közútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzźýá-
rulást a vonatkozó rendelet (I9l1994. (V.31.) KHVM ľendelet) szerinti mellékletek csa-
tolásáva| a Budapest Főváros VIII. kerület Po|gármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály
Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul
be kell tartani,

c. ahozzt$árulás a Budapest VIII. keľület, Hoľváth Mihály téľ (hľsz': 3523813) és József
utca (hrsz.: 35I50l2) út- és járdaszakaszfuaterjed ki,

d. kötelezi a beraházőt (építtetőt) a Horváth Mihály téľen a meglévő iltcsat|akozás meg-
szÍintetése kapcsán ajźrdaszegély ésjárda helyreállítására, az új útcsatlakozások - csa-
padékviz elvezetését biztosító _ megfelelő minőségrĺ kialakítására, melyľe beruhá-
zólépitÍető 5 év gaľanciźúvá||a|:

. A Horváth Mihály tér és József utca gépkocsi kapubehajtókat _ a szegé|y kiépítése
után _ az a|ábbi rétegrenddel kell kialakítani :

- 4 cm vtg. MAl l
15 cm vtg. CIŻ/L5-3}-FI betonalap

_ 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazatTrq9í%o (más anyaggal nem he-
lyettesíthető)

o A Horváth Mihály tér jźrda burkolatát - a meglévo kapubehajtó elbontását követően,
a szegé|y kiépítés után _ az a|ábbi rétegrenddel kell helyreá||ítani szerkezeti rétegen-
ként 20-f0 cm átlapolással :

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg (a jáľda teljes szélességé-
ben)
15 cm vtg.C12l15-32-Fl betonalap



15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazatTrq95oÁ (más anyaggal nem he-
lyettesíthető)

AtervezetĹrtlmpa, szegély mentén 30 cm szélességben sérült aszfa|t útburkolatot 4 cm
MAl1 öntött aszfa|tta| kell helyreállítani.

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészĺiltéró| a közterüIet tulajdonosát
írásban értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a dontés napjátől számított 2 évig érvényes.

polgármester
f07]. március 13.

Felelős:
Határidő:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdá|kodźlsi Ügyosztály

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjáľa
nem indokolt

Budapest, 207,7. március 10.
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|. száműmelléklet

Budapest Főváľos VIII. ker.
Józsefváľosi Önkoľmányzat
Polgáľmesteri Hivatala
GazdáIkodási Üryosztáty
LétesítményĺizemeltetésÍ Iľoda
1082 Budapest' Baross utęa 63-67.

dľ. Galambos Eszteľ iigyosztáiyvezető ľészére
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Táľev: tulajdonggi |7ozzáJźlIuiás řánti kéľelem

A Kettőegészkettő Kft. (1i12 Buđapest, Érdi tit 10.2'ep.) megbízásábőlelkészítettiik a Budapest VIII.
keľĺilet lloľváth Mihály téľ 15. sz. a|att építendő lakóépület kiitső közłiti kapcsotatai ĺiĺpĺtosi es
foľgalomtechnikai engedélyezési teľvet (tervszám: 3,19 /2aŰ).

Kérjĺik, hogy a mellékęlt dokumęntáció alapjrán tulajdonosi hozzäjőrulźsukat megađni szíveskedjenek.

Budapest, 2017. janaár 23.
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Mikhós Zsolt
iłglvezető ígazgató
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Horváih MĺhÓiy téri kcpubehcjtő rr'etszete

3, sztmímelléklet

j 4 cm MAĺ1
i15 ci C12fi5-32-Fl b.tonolcp
| 20 cm fo9)6116 homokos kovlcs

Jőzseí ..l.icoi kopuk!hojtő rnetszete

e|ôre9y6Ított kói6ňPo
cza / 25 - 32-F 1 bct* g.réniévol
20 cm ío9y6l|5 homokos kcvics

diintőtt 9ze9ély sÜĺl'!sf tett Útsfegé|ÉÖ!
c20 / 25- 32-F 1 bEton géŕend6vcI
2c cm íog'6i|6 homokos kovics

15 cm Cl2,/15-32-i1 betonoloD
2c cm fo9yő;l6 homokog kavlcs
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