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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

L Tényállás és a diintés tarta|mának részletes ismertetése

A Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos utca 28-30. szám alatti ingatlanon új taľsashaz épiil.
Az épitteto IRINGBER Kft. (cégiegyzékszáłn: 01 09 278303; székhely: 1091 Budapest, Kül-
ső Mester utca2I.) megbízásából a szakhatósági engedélyezéshez a Nagy és Társa Mémök-
iroda BT. (céĄegyzékszám: 01 06 417710; székhely: 1028 Buđapest, Kisasszony u. 39.) elké-
szítette a közlekedési teľv munkarészt, mely tarta|mazza a Tolnai Lajos utca 28-30 . szám a|at-
ti ingatlannál létesítendő kapubehajtó útcsat|akozás tervét. A benyĺjtott tervek (tervszám:
201,711069) alapján kéľelmezik a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Jőzsefuźlrosi onkormányzat
(a továbbiakban: onkormányzat) tulajdonosi hozzájáru|źlsát (1. szźlműmelléklet).

A tervezési terület a Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos utca és Déri Miksa utca sarkán elhe-
lyezkedő ingatlan. Jelenleg a Tolnai Lajos utca felől 2 db, míg a Déri Miksa utcai oldalon 1

db kapubeh ajtő taláIhatő.
Az iĄ épületben kialakítandó 35 db paľkolóhely a pinceszinten és a ftjlđszinten létesül. A pin-
ceszinten kialakításra kęrülő teremgarźzs megközelítését és elhagyását autólifttel biztosítják.
Mind amé|ygarázs, mind a ft)ldszinti paľkoló közúti kapcsolata kapubehajtóval valósulmeg a
Tolnai Lajos ltcźůloz. Az ij 6,5 m szélességű kapubehajtó kiépítéséhez a meglévő kiemelt
szegé|yt és a járda burkolatot elbontják, illetve teljes szélességben megeľősített páIyaszerke-
zetle| átépítik. A kapubehajtő aszfa|t burkolattal, a felhajtó rámpa két sor nagykockakő beépĹ
tésévelkészül, melyhez a köĺmyebb befordulás érdekében a kiemelt szegé|ý ívesen csatlakoz-
tatjak. A sztikségtelenné vált korábbi behajtóknál a kiemelt szegé|yt, járda burkolatot helyre-
tL||ítjźIk, a felfestéseket megsztintetik (2. és 3' számú melléklet).

A benyújtott terv vizsgá|ja akomyezo utcák jelenlegi forgalmi rendjét akoztlti forgalom ösz-
szetétele szempontjából. A Tolnai Lajos utcában a forgalmi ľend a Déľi Miksa utca felé egy-
irányú, az ingat|an előtt haladó aszfalt burkolatú foľgalmi iÍpá|yán a tervezési oldalon nincs
paľkolás, míg a másik oldalon szegéIy menti pźtrhuzamos parkolósáv helyezkedik el. A terve-

4



zett útcsatlakozás az egyíráný forgalmi rendet nem érinti, az iĺgatlanon elhelyezett gépjár-
múvek forgalmi hatása csekély.

Az engedéIyezési tervek mar bemutatásrakerĹiltek a VIII. keľületi Tervtanácsnak, aki támoga-
tó véleméný adott kí (6112016), valamint a településképi véleményben (26-70212016 ügyiľat-
számon) a polgármester a tęrvet eĺgeđé|yezésre javasolta.

u. A beteľjesztés indoka
Az előterjesztéstźrgyábanadĺjntés meghozatala a TiszteltBízottsághatáskcjre.

ilL A dłintés célja' pénzĺĺgyi hatása
Az építési engedélýezesĺ elaiĺs részét képezó útcsatlakozási terv é.'intĺ az onkormĺányzat
tulajdonábarl á||ő Tolnai Lajos utcát (hľsz: 34954) és Déri Miksa utcát (hĺsz: 3498I), ezért
szfü s é ge s az onkorm ány zat ho zzáj árulása.

A döntésnek onkoľmányzatot érinto pénziigyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi kiiľnyezet
A Városgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság hatáskdre a Budapest Józsefuaĺosi
onkormanyzat vagyoĺźtról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/20|2.
(XII.13.) ĺinkoľmányzati rendelet 17. $ (1) bekezdés e) pontjan, valamint a Budapest Fővaros
VIII. kerület Józsefurírosi onkormányzat Képviselő-testiilet és Szęrvei Szervezeti és

Mfüc'dési Szabá|yzatarő| szőIő 3612014. (XI.06.) önkormányzati rendelęt 7. meI|ékletének

1 .4.5. pontjĺán alapul.

Fentieka|apjénkéremaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

IJatá.ľozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájtr,ůását adja a

Nagy és Tiíĺsa Mérnökiroda BT. (cégegyzékszám: 01 06 4I77I0; székhely: 1028 Budapest,
Kisasszony u. 39') kérelmére, hogy a Budapest VIII. kerĹilet, Tolnai Lajos utca 28-30. szźtm

alatti ingatlanon tervezett tźrsasház épület építési engedélyezése a jelen eljárásban benyújtott
teľv szerinti (tervszám:2017l|069) útcsatlakozássaI valósuljon meg. A Bizottság hozzájźru|á.
sát az alábbi feltételekkel és kiktjtésekkel adja meg:

a. jelen tulajdonosi hozzajaru|ás aberuhźnőt (építtetőt) nem mentesiti az építéshez
sziikséges e gyéb szakható sági és ható sági engedély ek b eszerzése alól,

b. a beruhźnőnak (építtetőnek) a kozitkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájáru|ást a vonatkozó rendelet (|911994. (v.31.) KHVM ľendelet) szeľinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváľos VIII. kenilet Polgáľmesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésügyi lrodájától előzetesen meg kell kérni, és az ab-

ban foglaltakat maľadéktalanul be kell tafiari,

c. ahozzájźrulás a Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos utca (hĺsz: 34954) és Déľi
Miksa utca (hĺsz: 3498l) érintett út- és jardaszakaszźna terjed ki,

d. ktitelezi aberuházőt (építtetőt) aztĄ és meglévő útcsatlakozás kiépítése kapcsán
a burkolatok és az utcában a|ka|mazott típusú szegélyek - csapadékvíz elvęzeté-
sét biĺosító _ megfelelő minőségú kialakítására, melyre benlházőlépíttető 5 év
garaĺciátvá'IIaI:

. abontással éľintett Tolnai Lajos utca jáľda burkolatát - szegéIy kiépítés után
az alábbi ľétegrenddel kell helyľeállítani szetkezeti ľétegenkéĺt 20-20 cm

átlapolással:



3 cm vtg. MA4 öntött aszfa|t
15 cm vtg. C8/10-32lF stabilizáItita|ap
15cm vtg. fagyáIló homokos kavics ágyazatTrq91%o (más anyaggal
nem helyettesíthető)

. a Tolnai Lajos utca gépkocsi kapubehajtót _ a szegéIy kialakítását követően
_ az a|ábbí ľétegrenddel kell kiépíteni:

_ 4 cm MAl 1 éľdesített ĺintött aszfa|t kopóréteg (bontással érintett jár-
ďaszakasz telj es széles ségében)

_ 20 cm C8/10-32-F stabi|izáLttftalap
_ 20 cm fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyaggal

nem helyettesíthető)

. aDéri Miksa utcában a kiemelt szegéIy melletti beton rámpa elbontása, a sé-
ľült szegélyek cseľéje, a sérĹilt aszfaltburkolat helyreállítása

e. az engedéIyes köteles a munkák (helyľeállítás) elkészültéről a köZteriilet tulajdo-
nosát írásban értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzźljáĺulźls csak az eĺgedé|yezó szeruek, szakhatóságok elő-
írásainak maradéktalan bętaľtásáva|, a dcjntés napjától szárĺitottZ évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017.július 19.

A dĺjntés vé grehaj tás át v égzo szęrv ezeti egysé g : Gazdálkodási Ü gyo sztály
A lakosság széles körét érintő döntésęk esetén javaslata a kozzététe| módjára

nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2017 .július 12.
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Tárgy:
TÁRsASHÁZ ÉpĺrÉs ENGEDÉLYEZÉSI TERV

BUDAPEST, VIII. TOLNAI LAJOS U.28-30.

KÖZLEKEDÉs| AńTÁMAsZTo MUNKARÉsZ

Tisztelt Címzett!

Me||ékelten megkii|djĹik a tárgyi |étesítményre vonatkozó útépítési engedé|yezésĺtervet.

Kérjük' hogy a tervdokumentációra a tulajdonosi hozzájárulást megadni szíveskedjenek'

Az ugyben való eĺjárásukat előre is köszönjĹik!

Budapest, 2017. június 28.
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1. ERŐSĺTETT ASZFALT KAPUBEHAJTT
.3,5 cM VTG. MA 8 ÖNTÖTTASZFALT BURKoLAT

.20 CM VTG. C8 BETONALAP

- 20 CM VTG, HOMOKOS KAVICS AGYAZAT

2. KocSIFELHAJTT
NAGYKocKAKŐ. BEToN [4EGTÁMAszTÁssAL

s. peLÚ.JĺľRľ,|oT ĺszpnlľ .lÁRoR
- 3 cM WG. MA 4ÖNTÖTI.ASZFALT BURKoLAT

. MEGLÉVo BURKoLAT ALAP
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