
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  Key  elő-testületének 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály sz. napirend 

ELŐ TERJESZTÉS 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  szeptember  23-aj ülésére 

Tárgy:Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására,  Budapest  VIII. kerület Magdolna 
utca  38.  számú ingatlan kapubehajtó útcsatlakozás létesítéséhez 

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető 
Készítette: Szabó Endre ügyintéző 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
Melléklet: 
1. Kérelem 
2. Helyszínrajz Magdolna  u. 
3. Helyszínrajz Lujza  u. 
4. Keresztszelvények 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Budapest  VIII. kerület Magdolna utca  38.  szám alatti telken  45  lakásos lakóház építése tervezett 
(építtető: LGT Magdolna Kft. —  1117  Budapest,Budafoki út  56.). 
Az építésztervező OBELISZK Stúdió  KR  megbízásából az épület közúti kapcsolat és forgalom-
technikai kiviteli tervét a ZAHORA Kft. (cégjegyzékszám:  13 09 110895; 2161  Csomád, Zahora 
u 9.)  elkészítette, a benyújtott dokumentáció (Tsz:  363/2016)  alapján két új kapubehajtó útcsat-
lakozás kialakításához a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a  1057/2016. (X.24.)  sz. ha-
tározatában tulajdonosi hozzájárulását már megadta. 

Az eredményes építési engedélyezési eljárást követően a kivitelező Wesselton Kft. (cégjegyzék-
szám:  01 09 864817; 1164 Budapest,  Felsőmalom  u. 20. I./103.)  a kapubehajtó útcsatlakozások — 
változatlan műszaki tartalommal, a korábbi tervek alapján történő — kiépítéséhez kérelmezi a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
tulajdonosi hozzájárulását  (1.  számú melléklet). 

A  tervezési terület a  Budapest  VIII. kerület, Magdolna utca és Lujza utca jelenleg beépítetlen 
sarok ingatlan. 
A  saroktelken két kapubehajtó kialakítása tervezett: 

• Magdolna utcai behajtó ingatlan telekhatáron  4,55  m szélességű  (2  számú melléklet), 
• Lujza utcai behajtó ingatlan telekhatáron  3  m szélességű  (3.  számú melléklet). 

A  tervezett kapubehajtók útra való kapcsolását döntött szegély kiépítéssel oldják meg.  A  Mag-
dolna utcai meglévő kapubehajtónál a döntött szegély megtartását tervezik, a járda és parkoló 
alatt lévő kockakő burkolat egységességének megőrzése érdekében. 
A  tervezett útcsatlakozások a Magdolna utca és Lujza utca egyirányú forgalmi rendjét, valamint 
a vízelvezetést nem érintik. Magdolna utca páros oldalán a párhuzamos parkolásnál annyiban 
szükséges változtatás, hogy a meglévő útcsatlakozásnál a jelenlegi felfestést meg kell szüntetni 
és az új behajtó előtti területen kell felfestéssel megtiltani a parkolást. 
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A  pályaszerkezet kiépítése a keresztszelvények szerint készülnek  (4.  számú melléklet). 
A  munkálatokkal érintett Magdolna utca (hrsz:  35396)  és Lujza utca (hrsz:  35362)  az Önkor-
mányzat tulajdonában  áR,  így az útcsatlakozások létesítéséhez szükséges a tulajdonos Önkor-
mányzat hozzájárulása. 

II. A  beterjesztés indoka 

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

Az útcsatlakozások kiépítéséhez szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása. 

A  tulajdonosi 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 
kivitelező Wesselton Kft kérelmére, hogy a  Budapest  VIII. kerület, Magdolna utca  38.  szám 
alatti telken épülő társasház két útcsatlakozása a ZAHORA Kft. (cégjegyzékszám:  13 09 110895; 
2161  Csomád, Zahora  u. 9.)  által készített terv (Tsz:  363/2016)  szerinti — Magdolna utcai és Luj-
za utcai oldalon létesített — kialakításokkal valósuljon meg.  A  Bizottság hozzájárulását az alábbi 
feltételekkel és kikötésekkel adja meg: 

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

b. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru-
lást a vonatkozó rendelet  (19/1994. (V.31.)  KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolá-
sával a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügy-
osztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradék-
talanul be kell tartani, 

c. a hozzájárulás a  Budapest  VIII. kerület, Magdolna utca (hrsz.:  35396)  és Lujza utca 
(hrsz.:  35362)  út- és járdaszakaszára terjed ki, 

d. kötelezi a beruházót (építtetőt) a Magdolna utcai részen a meglévő útcsatlakozás meg-
szüntetése kapcsán a járda kiemelt szegélyének és burkolatának helyreállítására, az új út-
csatlakozás — csapadékvíz elvezetését biztosító — megfelelő minőségű kialakítására, 
melyre a beruházó/építtető  5  év garanciát vállal: 

• a bontással érintett Magdolna utca járda burkolatát a járda teljes szélességében — sze-
gély kiépítés után — az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 
20-20 cm  átlapolással: 
— 3 cm  vtg.  MA-4  öntött aszfalt 
— 15 cm  vtg.  C12/15-32-F1  betonalap 
— 15 cm  vtg. homokos kavics védőréteg 

• a Magdolna utca és Lujza utca gépkocsi kapubehajtót — a szegély kialakítását követően 
— az alábbi rétegrenddel kell kiépíteni: 
— 4 cm MA 11  öntött aszfalt (az átépítendő járdaszakasz teljes felületén) 
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15 cm C12/15-32-F1  betonalap 
— 20 cm  homokos kavics 

e. az új épület kivitelezését követően az ingatlan előtti járdaszakaszokat egybefüggő asz-
faltburkolattal  (MA-8  érdesített öntött aszfalt) kell felújítani, 

f. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát 
írásban értesíteni, 

g. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított  1  évig érvényes. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  szeptember  23. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 
A  lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára 

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon  

Budapest, 2019.  szeptember  17. 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 

LEÍRTA: SZABÓ ENDRE 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL! NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: C 
JOGI KONTROLL:  

ELLENŐRIZTE: 

DR.  MÉSZÁR  ERIKA 
ALJEGYZŐ 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

RIMÁN DINA 

JEGYZŐ 

JÓVÁHAGYTA: 

SOÓS ÖRGY 

A  VÁROSGAZDÁLKODÁSI 
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PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 
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1.  számú melléklet 

2019  S1E1  Üb. 

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁSI 

KÉRELEM 
Józsefvárosi Polgármesteri Hivalal C--

 

Szabo  Endre úr részére 

Vagyongazdálkodási Osztály 

Az LGT Magdolna Kft képviseletében kérjük hozzájárulásukat a  Bp.,  VIII., 
Magdolna  u. 38  címen (Hrsz:  35355)  építendő  45  lakásos társasház közterületi 
csatlakozásainak csatolt tervdokumentáció szerinti kialakításához. 

Építési engedély száma:  08-29/11/2017 

Építési engedély kelte:  2017. 03. 07. 

Indoklás:  

Fenti ingatlanon  45  lakásos társasház kivitelezéséhez rendelkezünk építési 
engedéllyel, ennek műszaki tartalma két gépkocsi számára alkalmas bejáratot 
tartalmaz a Magdolna utcáról és a Lujza utcáról. 
A  terv mindkét bejáraton keresztül megközelíthető garázsokhoz szükséges 

behajtókat tartalmazza. 

Kérjük hozzájárulását, előzetes együttműködésüket köszönjük; 

VOE4- 
c.:es,ft-6;611.0. u.itt 

ti4.t itms_ e5D9 
Adáryiig,:  ,,672521±2.42  ' 

Bognár Bence / ügyvezető 

Budapest, 2019/09/04 
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Mérnöki, Pénzügyi Tanácsadó és Kereskedelmi  KR. 

ANORA 1043 Budapest,  Lórántffy  Zs. u. 15B 
Tel.:  7877-820 Fax: 7877-819 

MOW: 
OBELISZK Stúdió Kft. 

Diturn: 

2016.08. 

M'OE'lkistänidaPest, VIII. ken Magdolna utca  38. so. ale(  Mteretendii 
*malt  közúti kapcsolatainak 

átériftési is forgalamteelmflud liviteli terve 

Totale:
 

363/2016 

Rajralut: 
1.1-2 Rheravelet, rejsmegnevtePse: 

Magdolna utcai behajtó útépítési helyszínrajza Riimtret 
A3 

Teme, it...yú  „
.2. 

Horvätli Fercnc 
rerrtid: 

Miklos  Zsolt 
il,T.V.,szemuS 

Miretanizy,  
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2.  számú melléklet 
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3.  számú melléklet 

Jelmogyardrat 
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Mérnöki, Pénzügyi Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. 

AHORA 1043 Budapest,  Unit-Iffy Zs. u. 15/13 
Tel.:  7877-820 Fax: 7877-819 

Pegg& 
OBELISZK Stúdió Kft. 

látja: 
2016.08. 

Meg Wneudepest, VIII. ken Magdolna utca  38.  ss. alatt létesItend6 
társashkz közliti kapcsolatainalc 

itteltési  Os  forgalontechnilsai Isiviteli tetve 

Tame: 
363/2016 

Ito= im, 

U-1. itianftnittztünegneetise 

Lujza utcai behajtó útépflési helyazínrajza Rairolret: 

A3 

ext6: 4
.

5,4,  .7
2  

Horváth Ferenc 
Otrezettitaga a/Soy 

l  / 
Mik/6s Zsolt 

Jr
ll NSAISS-Sselsesb moo 
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1,61 

110 22 AnOE,35 /-

 

I  0,39 0.30  

2.15 , 0.39 0.30 

Metszet a Lujza utcai kapubehajtóról 

2.00 

MAn 

4 cm  MAI'  &Ottertail N 
, um 012/15-32-81 belonalap  
'20cm homokos-kavies 

1 
imeglév6 aszfalt pélyascerke 

1 
lidöntött szegély  
103082.5-32-141  bttongerenda 
120 cm  homokos-kavics  

Metszet a Magdolna utcai kapubehajtóról 

2,54 

AMORA 
Mérnöki, Pénzügyi Tanácsadó  es  Kereskedelmi Kft. 

1043 Budapest,  Lórántfry  Zs. u. 15/B 
Tel.:  7877-820 Fax: 7877-819 

Megbbk 
OBELISZK Stúdió  K. 

 

NM= 
2016.08. 

383824. 
88418614 II. ker. Magdolna  vim 38. as.  alatt léterdtend6 

tErsashra  Vane  kapcsolatainak 
útipItési M forgalomtechnikai Idviteli  term 

Tornán.
 

363/2016 

r882±111 
U-3 RiarafweK rajmnernmealse: 

Keresztszelvények 

 

lkiütket 

A3 
TerreM 

Horvath 
ita  .12. 

Ferenc 
58883 84816

/

1, 03 
Miklós 2sMt 
Etz,Zszems6 

115111211 23 

1:25 

OE meglévő kockakő burkolat 

0,30 no 16 no 26 
kockak6 burkolat belvmallittsa 

20 cm homokosdravice 
döntött szegély  
020/25-32-Fr  hetOngetellda  

20 cm  homokos-kevies 

l4 MAn öntáttaszfalt  
m  cm  Cm/15-32-F2 betonalap 

4.  számú melléklet 
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