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A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2018.  szeptember 17-ei ülésére 

Tárgy:Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. kerület, Szesz-
gyár utca  10.  számú ingatlanra kapubehajtó útcsatlakozás kiépítéséhez 

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető 
Készítette: Szabo  Endre ügyintéző 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
Melléklet: 
1. Kérelem 
2. Helyszínrajz 
3. Burkolat metszet 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Budapest  VIII. kerület, Szeszgyár utca  10.  szám alatti ingatlanon új többlakásos épület épül 
(építtető: Dr. Torday Kálmán Lajos,  1022 Budapest,  Bimbó utca  10/A.).  Az új épület közút-
kapcsolata érdekében új kapubehajtó kialakítása szükséges, mely a meglévő kapubehajtó át-
építésével valósulna meg. 
Az épület generáltervezője (Kaszás István  ER 01-1230; 1025 Budapest,  Szalonka út  12.)  be-
nyújtotta az építésügyi szakhatósági engedélyezéshez szükséges új kapubehajtó útcsatlakozás 
tervét (Rsz: U3/U4), melyhez kéri a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormány-
zat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi hozzájárulását  (1.  számú melléklet). 

Az új épület megközelítése egy kapubehajtó útcsatlakozással, valamint gyalogos bejáróval, 
valósul meg. Az ingatlannak jelenleg két kapubehajtója van, melyek közül a Szeszgyár utca  8. 
szám alatti ingatlanhatárnál lévő kerül átépítésre, a másik pedig megszűnik, ott a kiemelt sze-
gélyt, burkolatot helyreállítják. 

A  tervezési területen a Szeszgyár utca burkolata nagykockakő, a kiemelt szegéllyel elválasz-
tott járda aszfalt burkolatú. Az új  3,0  m szélességű kapubehajtó kialakításához a meglévő ki-
emelt szegélyt és a járda burkolatot elbontják, majd teljes szélességben megerősített pálya-
szerkezettel átépítik.  A  kapubehajtó térkő burkolattal készül, ezt a könnyebb befordulás érde-
kében ívesen vezetik a kiemelt szegélyig, a felhajtó rámpát döntött szegélyből alakítják ki, az 
csatlakozik szintben a Szeszgyár utca meglévő nagykockakő burkolatához. 

Az utcában egyirányú forgalmi rend van a Visi Imre utcától a Csobánc utca felé, az útpálya 
mindkét oldalán parkolósáv helyezkedik el, melyet az új kapubehajtó útcsatlakozás előtti ré-
szen — a kanyarodási ívek figyelembe vételével —  4,72  m hosszon meg kell szakítani, útburko-
lati felfestéssel kijelölni.  A  megszűnő kapubehajtó előtt a parkolósávot — a megszakító útbur-
kolati jel eltávolításával — helyreállítják, növelve a parkolási lehetőséget.  A  gyalogos bejárat-
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nál á járda meglévő aszfalt burkolatát megbontják, és térkő burkolatot építenek ki  (2.  és  3. 
számú melléklet). 

Az engedélyezési terveket a VIII. kerületi Tervtanács már véleményezte  (22/2018),  valamint a 
településképi eljárás  (26-464/2018  ügyiratszámon) is megtörtént. 

H. A  beterjesztés indoka 
Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
Az építési engedélyezési eljárás részét képező útcsatlakozási terv érinti az Önkormányzat 
tulajdonában álló Szeszgyár utcát (hrsz:  35904/2),  ezért szükséges az Önkormányzat 
hozzájárulása. 

A  döntésnek Önkormányzatot érintő pénzügyi hatása nincs. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló  66/2012.  (XII.13.) 
önkormányzati rendelet  17.  §  (1)  bekezdése) pontján alapul. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a 
generáltervező (Kaszás István  FR  01-1230)  kérelmére, hogy a  Budapest  VIII. kerület, Szesz-
gyár utca  10.  szám alatti ingatlanon tervezett új épület építési engedélyezése a jelen eljárásban 
benyújtott terv (Rsz: U3/U4) szerint kialakított kapubehajtó útcsatlakozással valósuljon meg. 
A  Bizottság hozzájárulását az alábbi feltételekkel és kikötésekkel adja meg: 

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

b. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) 
hozzájárulást a vonatkozó rendelet  (19/1994. (V.31.)  ICHVM rendelet) szerinti 
mellékletek csatolásával a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgár-
mesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell 
kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, 

c. a hozzájárulás a  Budapest  VIII. kerület, Szeszgyár utca (hrsz:  35904/2)  érintett 
Út- és járdaszakaszára terjed ki, 

d. kötelezi a beruházót (építtetőt) az új útcsatlakozás kiépítése kapcsán a burkola-
tok és az utcában alkalmazott kő szegélyek — csapadékvíz elvezetését biztosító — 
megfelelő minőségű kialakítására, melyre beruházó/építtető  5  év garanciát vál-
lal: 

• a kapubehajtót — a szegély kialakítását követően — az alábbi rétegrenddel 
kell kiépíteni: 

- 8 cm  vtg. beton térkő burkolat 
- 3 cm  vtg. ágyazó homokréteg 
- 20 cm  vtg.  C8/10-32/F  stabilizált útalap 
— 20 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal 

nem helyettesíthető) 
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ALJEGYZŐ 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 

DANADA-RIMÁ EDINA 
JEGYZŐ A  VÁROSGAZDÁLKODÁS 

• az épület előtti járdaburkolatot az alábbi rétegrenddel kell kiépíteni: 
— 6 cm  vtg. beton térkő burkolat 
— 3 cm  vtg. ágyazó homokréteg 
- 15 cm  vtg.  C8/10-32/F  stabilizált útalap 
- 15 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal 

nem helyettesíthető) 

• az új épület kivitelezését követően a járdaszakaszon a térkő burkolat mellett 
maradó aszfaltburkolatú részeket teljes felületen új burkolattal kell helyreál-
lítani, 

e. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdo-
nosát írásban értesíteni, 

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok elő-
írásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított  2  évig érvényes. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  szeptember  17. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára 
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon 

Budapest, 2018.  szeptember  13. 

Jeier 
dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető e 

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 
LEÍRTA: SZABÓ ENDRE 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL! NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: t  
JOGI KONTROLL: cd,  0 0ESt(c.—
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3.  számú melléklet 

KAPUBEHAJTÓ JÁRDA 
[ussicy< 

11,35 JAPOATZ 

6 cm  HULLAMKOKO 
3 cm  HOMOK AGYAZORgTEG 
10 cm  Ckt-T2 CEMENT STABILIZÁCIÓ 
15 cm  HOMOKOS KAVICS 

8 CM  IDOMKO 
3 CM  HOMOK AOYAZO RDEC 

j 15 CM  Ckt CEMENTSTABILIZÄCK5 
:15 CM  HOMOKOS KAVICS 

F.ÜLET ELOTTI JÁRDA 

KERESZT-METSZET 

2,05 

.2% 

HOSSZ-METSZET A TENGELYVONALBAN 
KAPUBEHAJTÓ 

30 1,20 
e 

 

2,28 1,9% 112.30 

    

302015  Cr,, DÖNTÖTT SZEGFIX 

  

C20/25-32-F1-FN  ALAPGERENDA 

 

8 CM  HULLÁMKÖ 

  

L 3 CM  HOMOK ZYAZÖTZNEG 

  

,-15 CM  ckt- CteNISTAiinAcIÓ 
15 CM  HOMOKOS KAVICS 

KERESZT-METSZET 

6 cm  HULLAMOK0 
3 cm  HOMOK ÄGYAZÓRCTEG 

.10 cm  Ck1.-  T2  CEMENT STABILIZÁCIÓ 
:15  un HOMOKOS KAVICS 

AVTIVA MEGNEVEZESE: 
BUDAPEST, MK  SZESZGYÁR UTCA  10. 

HRSZ:  35936 
KAPU  CS  SZEME.LYBEJÁRÓ KIALAKÍTÁSA 

TF.RV MEGNEVEZERE: 

METSZETEK 

EGRFO ENGEDETTES: 

Or.  LORDAY KÁLMÁN LAJOS 

1027  SIIDAPTS1 ,  PRIOR 10/A. 

TERVEZO• RATÁA 
EROS  LÁSZLÓ 

KR-K/01-2773 2018.08 
1222 BP.  ROMAI  U. 17. 

RAJZSZÁM: 

U-1 

PTZ11: 

1:50 
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