
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros tnkormányzat Képviselő-testületének
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Y agy ongazdálkod ás i és Üzemeltetési Ügyosztály 11 
3.,...sz'napiľend

ELOTERJESZTES

a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. 06. 10-i ülésére

Táľgy: Tulajdonosihozzájárllás, a Budapest VIII. Szeľdahelý u. 2 közútcsat|akozás és jáľdaépítés
közterületi munlcĺihoz.

Előteľjesztő: Sztics Tamás Yagyongazdálkodási és üzemeltetési ügyosztá|yvezető
Készítette: Mihók Lász|ő
A napirendet nyilvánosan lehet tárgya|ni.
A dÖntés e lfo gadás áh oz e gy szer u szav azattobbs é g s züks é ge s.

Melléklet: 3 db

Tiszte|t Y ár osgazdál lkodá sĺ és Pénzü gyi Bĺzottsá g !

Az Metľodom Mátyás Téľ Kft (atervező Kovácsné Meľtli Erzsébet tervdokumentációja alapján) kérelmet
nyújtott be a Budapest VIII. Szeľdahelyi u.2. mé|ygarázskihď1tő közútcsatlakozás és járdaépítés közterüIeti
munkáihoz szĹikséges tulajdonosi hozzájáru|ás megszerzésének érdekében. (1. számú melléklet)

EIőzmény
A Budapest VIII. kerület Szerdahelyi u.. f . ( Mátyás tér 10-1 l.) társasház befejezó munkáihoz kapcsolódó
mé|ygaráns ki-és behajtó, valamint a díszburkolatű jőĺda megépítése szükséges.
Tewezett állapot
A tervleírás a|apján, a Máýás téľ l0-1I. szźlm (hľsz.: 35145) Szeľdahelyi utca felé eso oldalánál, és a Szer-
dahelyi u'' 2. szám (hľsz.: 35I44l|) elotti kozterületen (hľsz.: 35345) |évo járdában kialakításra kerül az épu-
lő lakóépület méIygarázsétnak ki- és behajtója' A járda burkolata megváltozik és a Mátyás téľ díszbuľkolatá-
val azonos ľétegrendiĺ, és kialakítású kőlapburkolatot építenének (2., és 3. számrĺ mellék|et).

A köZuti közlekedésről szóló t988. évi I. torvény 36. $ (1) bekezdése a|apjánakozilt felbontásáhozaközilt
kezelőjének ahozzájáru|ása szükséges, mely hozzźljárultsbanakeze|ó feltételeket írhat elő.

Tekintettel arĺa,|logy közmű hćilózat ľekonstrukciőjához szükséges a tulajdonosihozzź|áru|ás megadása, a
Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztály nem javasolja további feltételek e|oirźstt'.

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakor|ásźrő| sző-
|ć, 66/f0I2. (XII. 13.) önkoľmányzati rendelet 17. s (1) bekezdés e) pontja szeľint a jognyilatkozatmegféte|e
aBizottstry hatáskĺjrébe tartozik. Fentiek a|apján kérem a Tisĺelt BizotÍságdöntését.

Határozatijavaslat

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Kovácsné Mertli Erzsébet által tervezett, a
Budapest VIII. Szerdahelyi u. f. koziltcsat|akozás és járdaépítés közterületi munkáinak megvalósítasához
sztikséges tulaj donosi - hozzájáru|ását megadja a következő feltételekkel:



L
Ügyiľatszám: 16-656lf0l3'
Kére|mező: Metrodom Mátyás Tér Kft' Kft., tervező Kovácsné Mertli Erzsébet
Helyszínek: Budapest VIII' kerület Szerdahelyi u.2' szźtmű épület (hĺsz.: 35345) elott találhatő játdasza-

kasz és útszegély bontással éľintett,

Tárgy: Tulajdonosi hozzźliáru|źs, ap. VIII. Szerdahelyi u' f. koziltcsatlakozás és járdaépítés kciz-
területi munkáihoz.

Helyreállítási kötelezettség:
- a burkolatbontĺással érintett helyi kozút szegé|yezé,sének, járdaszakaszának teljes szélességben és a teľve-
zett rétegrendben történő helyreállítása (kialakítása).
- a burkolatbontás helyszínét elkerülo útvonalat jól láthatóan jelzik,
- jő| |áthatőantźljékoztatjálk az ifthaszná|ókat a burkolatbontás várható időtartamáról,
- kotelezi a kivitelezót a burkolat megfelelő minőségben történo he|yreá||ítására,
- aberuháző és kivitelező közösen 5 év garanciátvá||al ahelyľeállított burkolatért.

Felelős: polgármester
Határido: 2013. június 10'

A döntés végľehajtását végzó szewezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
A lakosság széles korét éľinto dontések esetén javaslata aközzététe| módjára (megfelelő a|áhűzandő!): indo-
kolt hirdetotáblán honlapon

Budapest, 20i3. június 3.
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Ž_
Sziĺcs Tamás

ugyosztá|yvezetó
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BUDÁPEST povÁnos VItr. keľüIgt Józsefuáľosi Onkoľmánvzat
PolgáľmesÍeľi Hivatala
|/agvong azdóI kodtźsi és Íjzeme ltetěs i ť}gos1źtź ly
1082 Budapest, Eaross u. 63-6?.

Tálgl: 1084 BUDAPEST! Mát"vás tór 1Ü-11.
alaťt épiilő lakópark Szeľđahelyi utc* felöli ritcsatlakozása és jáľdaópÍtése

A tervet a lv{etrodom Mátyas.I.éĺ Kft,. megbízásźtból készítettĺik. A Máąvas téľ 35i45 belyajzi
szímú t€lkén lakóéprilet és teľemgarázs épťrl. Az építészed terv.ek és a heiyszíni fetĺnérések
aiapjan készítettíik el az épiilet Szeľdaĺely.i rrtca felöii közúti csatla]ĺozásć!ÍLak és az épiilet
előtti, illeťv'e' az egységes utcakép kiďakíŁĺsa miatt, a Szerdahelyi ĺlca 2. sztrĺl ďatti épĺilet
előtti járdának az egyesített tervét.

Kérjiik' hogy a mellékelt terv alapján a közút kezetői hozzájárulasukat megadni szíveskedje-
nek!

Az iigyben laló eljaľasukat eiőre is kőszöqjtik!

TíszteIettel: ;,/ | t ĺ.l ,/ /,/
-. Z-. ó. ct, n. .'ř(łł/ ě'ł.łúĺí7 """ "'" 'f""""""

Koyácsné Mertli Eľzsébet

okleveles építómémök
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::i.ü'; iirí.ól+ v.lr "r;i;:].ÝBudapest, 2013. április 1 1'

Me]léklet: i p}d. tervdokumenŁició
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B(dapést' Mátyás tér 10-1
a|att épij|Ő |akÓpaľk

fé|ó|i titcsät|akozása és jár
Egyesĺtett terv

Útépĺtés
HeIyszĺnĘz
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tervezett

3,30-3,65
2,68-2,80

Pályaszerkezetek:

8 cm egy. beton mrjkő burkolat (voros színű)
3 cm zúzott homok ágyazat

15 cm C-12 betona|ap dilatációval
15 cm fagyá||ó homokgs kavics ágyazat

6 cm egy. beton műkő burkolat (sárga színű)
3'cm zúzott homok ágyazat

15 cm C-12 betona|ap di|atációval
15 cm fagyá|ĺó homokos kavics ágyazat

ő útburkolat

meglévő útburkolat

Hasított kő kieme|t szegé|y'
C-.ĺ 0 betongerendán, hézago|va

N agykockakő sü|lyesztett szegély,
C-10 betongerendán, hézago|va

3 sor nagykockakö döntött szegély,
C-1 0 betongerendán, hézago|va
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1Đ85 Budapest' Máýástér 10.í1.
alatt épůĺÖ lakópark

u. íe|o|i úicsatĺakozása és járdaépítése
Egyesítet1terv

Úteptes
Miniakeresztszelvény


