
SÜRGŐSSÉGI 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály 

ELŐ TERJESZTÉS 
A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2018.  szeptember 24-ei ülésére 

Tárgy:Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. kerület, Kálvária 
utca  es  Kőris utca sarokteleknél járdaszakaszok bontásához 

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető 
Készítette: Szabó Endre ügyintéző 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
Melléklet: 
1. Helyszínrajz 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Budapest  VIII. kerület, Kálvária utca  14-16.  — Kőris utca  5/A.  szám alatti sarok ingatlanon 
lakóépület építése kezdődik. 
A  beruházást, kivitelezést végző GDAT  91  Kft. (cégjegyzékszám:  01 09 868648;  székhely: 
1165 Budapest,  Koronafürt  u. 35. 1/3.)  (a továbbiakban: kérelmező)  2018.  szeptember 24-től — 
2018.  december 24-ig tartó időszakra kérelmezi a fent nevezett ingatlan előtti  60 m2  járda 
építési munkaterület céljából történő igénybevételét, az építési terület lehatárolásával. 

Az ingatlanhatár a járdaszegély mentén fut, a pinceszinti munkálatok kivitelezéséhez, az al-
kalmazott technológiához szükséges, hogy a járdafelület egy része megbontásra kerüljön. Az 
ingatlanhatártól  —1,0  m szélességben a járdát teljes szerkezetében elbontják, onnan rézsűt ala-
kítanak ki a pinceszint aljáig, hogy a pince támfal építése elvégezhető legyen. 
A  benyújtott helyszínrajz, illetve jóváhagyott forgalomtechnikai terv szerint a kerítéssel hatá-
rolt, elbontott járdarész mellett a gyalogosforgalom megszűnik, a szemközti oldali járdára 
irányítják  (1.  számú melléklet). 

A  munkálatok az ingatlan előtti aszfalt burkolatú járda megbontásával járnak. 

A  munkálatokkal érintett Kálvária utca (hisz:  36077)  és Kőris utca ( hrsz:  36076)  az 
Önkormányzat tulajdonában áll, így a közterületi munkák elvégzéséhez szükséges az 
Önkormányzat hozzájárulása. 

II. A  beterjesztés indoka 

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  kivitelezések közterületi megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat 
hozzájárulása. 

A  tulajdonosi döntésnek Önkormányzatunkat érintő pénzügyi hatása nincs. 
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Budapest, 2018.  szeptember  24. - 
dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára 
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon 
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IV. Jogszabályi környezet 

A  Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság hatásköre a  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  es  Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja az 
GDAT  91  Kft. (cégjegyzékszám:  01 09 868648;  székhely:  1165 Budapest,  Koronafürt  u. 35. 
I/3.)  kérelmére, hogy  Budapest  VIII. kerület, Kálvária utca  14-16.  — Kőris utca  5/A.  szám 
előtti  60 m2  építési munkaterületként használatba kapott járdaszakaszt az építési technológia 
miatt elbontsa.  A  Bizottság hozzájárulását az alábbi feltételekkel és kikötésekkel adja meg: 

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szük-
séges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek, közmű hozzájárulások beszerzése 
alól, 

b. a tulajdonosi hozzájárulás csak a munkálatokkal érintett járdaszakaszokra terjed ki, 

c. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői  es  munkakezdési (burkolatbontási) hozzá-
járulást a vonatkozó rendelet  (19/1994. (V.31.)  KEVM rendelet) szerinti mellékletek 
csatolásával a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Ha-
tósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglal-
takat maradéktalanul be kell tartani, 

d. kötelezi a kivitelezőt a Kálvária utcai és Kőris utcai járdaszakaszon a bontási helyek 
megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó és kivitelező közö-
sen  5  év garanciát vállal: 

• A  bontással érintett járda burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani 
szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 

- 3 cm  vtg.  MA-4  érdesített öntött aszfalt kopóréteg 
- 15 cm  vtg.  C8/10-32/F  stabilizált útalap 
- 15 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem he-

lyettesíthető) 

e. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát 
írásban értesíteni, kezdeményezni a helyszíni műszaki átadási eljárást, 

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásai-
nak maradéktalan betartásával, a döntés napjától, az érvényes közterület használat ide-
jére érvényes. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  szeptember  24. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 



DANADA-RIMA EDINA 

JEGYZŐ A  VÁROSGAZDÁLKODA PÉNZÜGYI ÍIZOTTSÁG ELNÖKE 

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 
LEÍRTA: SZABÓ ENDRE 
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DR.  MÉSZÁR  ERIKA 
ALJEGYZŐ 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 
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