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Budapest Főváľos VIII. keľül et Jőzsefvtrosi Önkorm ányzat Képviselő-testiiletének

Viírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Előterj eszt ő : G azdálkodási Ügyo sztá|y .....s2. napirend

ELŐTERJESZTES

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 20l,7.július 10-i ülésére

Táľgy:Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Salétľom atca 4. szálm z|atti
ingatlan kapubehajtójának építéséhez

Előteľjesztő: dr. Hencz Adrienn ugyosztźiyvezető
Készítette: Szabó Endre ugyintézó
A napirendet nyilvános ülésen kelltárgyalni.
A dönté s elfo gadás ah o z e gy szerll szav azaÍtobb s é g s ztiks é ge s

Melléklet:
1. Kéręlem
2. Helyszínĺaj z (f olđa|)

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest VIII. keľület, Salétľom utca 4. szám a|atti ingatlanon új, többfunkciós (iľoda /
lakás / bemutatóterem) épület létesül. Az épittető RE-NET Kft. (cégjegyzékszám: 01 09
705006; székhely: l061 Budapest, Paulay Ede utca 55.) megbízásábő| a VIAPLAN 2001 Bt.
(cégegyzékszám:01 06 743510: székhely: 1145 Budapest, Bosnyáku. Ila.) e|készítette az
építési eĺgeďé|yezési eljaľáshoz szfüséges kapubehajtó útcsatlakozásí teľvét és a benyújtott
tervek a|apjan kérelmezi a Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsęfuárosi Önkormányzat (a to-
vábbiakban: onkormányzat) tulajdonosi hozzájaru|ását (1' számú melléklet).

A Salétľom utca 4, szám aIatti ingatlan jelenleg nem beépített és nem rendelkezik kiépített
kapubehajtóval. A kapubehajtő az ingatlan pince szintjén tervezętĹ 16 féľőhelyes parkoló
hasznáIatźú,ĺoz szükséges, melyet autólift a|ka|mazásáva| szoIgálnak ki. A kapubehajtőt az
ingatlan Józsefutca felé eső telekhatáľán tervezik kialakítani.
A kapubehajtó kiépítéséhez a meglévő kiemelt szegéIý és a jźrda burkolatot elbontják, illetve
teljes szélességben megerősítelt páIyaszetkezette| átépítik. A kapubehajtó burkolata beton
térkővel készül, melyet süllyesztett szegéllyel hatarolnak, ezt a kĺinnyebb befordulás érdeké-
ben a kiemel t sze gé|yhez íve s en csatIako ztatj ák (2 . sztlmu mell ékl et).

Az egyírányú forgalmi rendtĺ Salétrom utcában mindkét oldalon párhuzamos parkolási rend
van, a -2,95 m szélességű folyópálya miatt a fttkanyarodások bińosításźra az ingat|an előtti

-9,3 m szakaszoĺ a parkolósávot felfestéssel meg kell szakítani.

Az eĺgedélyezési tervek máľ bemutatásra keľtiltek a VIII. kerületi Tervtanácsnak, ame|y tá-
mogató véleméný adott ki (2Il20I7), valamint az26-30812017 ugyiratszámon kiađott telepü-
l é skép i vél emény a teľv engeďé|y ezé sére vonatko zó j avas |aÍot tartalmazza.

il. A beterjesztés indoka
Az előterjesztés tźĺrgyában a döntés meghozata|a aTiszte|t Bizottság hatásköľe.
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ilL A dtintés célja' pénzügyi hatása
Az építési engedéLyezési eljáľás részét képező útcsatlakozási terv érínti az önkorrnźnyzati
tulajdonú Salétrom utcát (hĺsz: 3489I), ezért az eĺgedéIyezéshez sziikséges a tulajdonos
onkormarry zat ho zzźlj źruIása.

A tulajdonosi döntésnek onkoľmanyzatot érintő pénzngyi hatása nincs.

Iv. JogszabáIyi kiirnyezet 
..

A Varosgazdálkodási és PénztigyiBizottság hatásköľe Budapest Jőzsefvárosi onkormányzat
vagyonaľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaľól szóló 66120T2. (X[.13.)
<inkormányzatircĺđeIet 17. $ (1) bekezdés e) pontján alapul.

Fentiekalapjánkéremazalábbihatźrozatí javaslatelfogadását.

Hztározati javaslat

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájźlruIźlsźú adja a
VIAPLAN 2001 Bt. (cégsegyzékszám: 01 06 743510; székhely: 1145 Budapest, Bosnyák u'
1/a.) kérelméľe, hogy a Budapest VIII. kerĹilet, Salétrom utca 4. szźtm a|atti ingatlanon
tervezętt épület építési engedélyezése a jelen eljĺírásban benyújtoĺ terv szeľinti új
útcsatlakozásokkal valósuljon meg. A Bizottság hozzájźrulźtsźń az alábbi feltételekkel és

kikötésekkel adia meg:

a. jelen tulajdonosi hozzźtjźlruIás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szfüséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzttjtlrulás a Salétrom utca (hľsz: 34891) érintett út- és jźrdasza.
kasztra terjed ki,

c. a beruhźzónak (építtetőnek) a koziÍkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájáruIást a vonatkozó rendelet (I9l1994. (V.31.) KřrVM renđelet) szeľinti
mellékletek csatolásával a Buđapest Főváros VIII. kerület Polgármesteľi Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iľodájától előzętesen meg kell kérni, és az ab-
ban foglaltakat maradéktalanul be kęll tartani,

d. kötelezi abervházőt (építtetőt) a Salétľom utcában az,űj,űtcsatlakozás _ csapa-
đékvíz elvezetését biaosító _ megfelelő minőségű kialakítására, melyľe beruhá-
zőlépittetó 5 év garanciátvá||al:

o a kapubehajtó útcsatlakozást _ a szegé|y kiépítése után - az alź.ůbi ľétegľend-
del kell kialakítani:

8 cm vtg. bęton térkő buľkolat
3 cm vtg. ágyaző homokľéteg
15 cm vtg. Ckt-T2 a|apréteg
30 cm vtg.FZKA0/32fagyvédő réteg

A tęrvezett felhajtó rámpa mentén a sérült aszfa|t útburkolatot lega|ább 30 cm
szélességben, 4 cm MAl1 öntött aszfaltta| kell helyreállítani.

e. az eĺgedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészüItéróI a közterĹilet tulaido-
nosát írásban értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájárulźls csak az engeđéIyező szeruek, szakhatóságok elő-
írásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjátőI számított2 évig éľvényes.



Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2017.július 10.

A dtintés vé grehaj tás źt v é gző szerv ezeti e gysé g : Gazdálkodási Ü gyo sztály

A lakosság széles köľét éľintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjáľa
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Buđapest, 2017 .július 04.
t/// / ,2.
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đr. Hencz Adrienn
ĺjgyosńáLyvezető
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I. száműmelléklet

Budapest Főváros VIII. kerü]et
Önkormányzata
Gazdálkodási Üryosztály
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T árg5l: Kapubehajtó építés kéľelem
Budapest VIII' kertilet Salétrom utca 4,

hrsz.:34896

Tisztelt Cím!

Kérem, a mellékelt dokumentácĺó alapján a kapubehajtó létesÍtéséhez tulajdonosi

hozzájáru|ásukat megadnĺ szíveskedjenek,

Kérelmező:

RÉ -N ET Kft., t]Lz B u da p est, Barackfa utca 22 -3 8 / 6..

Ügyben eljáró tervező:

V]APLAN 2001 BT - Szabó Zsolt

1.145 Budapest, Bosnyák vtcaIfa.

Szabó Zsolt
VIAPLAN2OOl
+36302747886
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