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Kulturális, Civil, Oktatási, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi
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Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi

E.

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi
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Városüzemeltetési Bizottság véleményezi

E

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi
D
Határozati iavaslat:
A Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
megtárgyalását.
Tisztelt Képviselő-testület!
I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
A Budapest VIII. kerület, Biro Lajos utca 64. szám alatti ingatlanon új lakóépület létesül
(Építtető: Nabo-House Kft. 1025 Budapest, Battai Út 3/A). Az építtető megbízásából eljáró
Varga Gergő benyújtotta kapubehajtó útcsatlakozás terveit (Tsz: 2020/101-T; tervező Ozsváth
György KÉ-K/13-11403), mely alapján a kialakításhoz kéri a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi hozzájárulását (L
számú melléklet).
A Biro Lajos utca és Villám utca kereszteződésében elhelyezkedő ingatlan mindkét utca felől
rendelkezik kiépített kapubehajtóval, de az új épület igényeinek megfelelően ezek helyett új
útcsatlakozás kerül kialakításra.
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A tervek szerint az ingatlan új útcsatlakozása a Villám utcában, a telekhatáron kerül
kialakításra. Az 5,0 m szélességű kapubehajtó előtt a meglévő járdát és kiemelt szegélyt
felbontják és teljes szélességben megerősített szerkezettel átépítik. A kapubehajtótól
kezdődően süllyesztett szegélyt építenek be, melyet — a kanyarodás biztosítására — ívesen
csatlakoztatnak a kiemelt szegélyhez. A kapubehajtót térkővel burkolják, a felhajtó rámpát
előre gyártott beton "K" szegélyből alakítják ki.
A megszüntetésre kerülő korábbi kapubehajtóknál a zöldsáv vonalában a teljes
pályaszerkezetet elbontják, majd a kiemelt és a süllyesztett járdaszegélyt helyreállítják. Az
építkezés során az alapozási, zsaluzási munkák miatt a járda egy része is elbontásra került, így
ezeket a szakaszokat teljes rétegrendben újra kell építeni, és az ingatlan előtti teljes
járdaszakaszt egybefüggően aszfaltburkolattal ellátni. A járda és a kiemelt útszegély között
1,3 m szélességű zöldsáv helyezkedik el, mely az építkezés során károsodott, ennek teljes
felújítását is el kell végezni.
Az új útcsatlakozás előtt a Villám utcában párhuzamos parkolási rend van, így a kapubehajtó
előtt útburkolati jel felfestéssel meg kell szakítani.
II. A beterjesztés indoka
Az előterjesztés tárgyában a Képviselő-testület döntése szükséges.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása
Az engedélyezéshez, illetve a közterületi kivitelezések megindításához szükséges a tulajdonos
Önkormányzat hozzájárulása.
A tulajdonosi döntésnek Önkormányzatot érintő pénzügyi hatása nincs.
IV. Jogszabályi környezet
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 36/2014. (XI. 06.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 7. melléklet 5. pontja alapján a
Városüzemeltetési Bizottság hatáskörébe tartozik tárgyi ügy.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi Cl2CXXIX. törvény 59. § (3)
bekezdése szerint a képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságának, amelyet bármikor
visszavonhat. Az SzMSz 31. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az átruházott
hatáskör gyakorlását bármikor indokolás nélkül magához vonhatja azzal, hogy az nem
minősül a hatáskör visszavonásának.
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú
kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva a polgármester külön íven határozatot hoz.
Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.
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Mellékletek:
1.melléklet: kérelem
2. melléklet: Helyszínrajz
3. melléklet: polgármesteri határozat tervezet

Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2020. (IV. 16.) számú határozata
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a CATV-Hungária Kft. (1165 Budapest Zsemlékes út
25.) által benyújtott — Budapest VIII. kerület Horváth Mihály tér 17. szám alatti ingatlan
távközlési hálózat alépítményes ellátására készített terv (Tsz: CATV/04/2020) szerinti
kiépítésének közterületi munkáihoz, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:
a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági es hatósági engedélyek beszerzése alól,
b. a tulajdonosi hozzájárulás a Német utca (hrsz.: 35210/5) munkálatokkal érintett
területére terjed ki,
c. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri
Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály Kerületgazdálkodási Irodájától előzetesen meg kell
kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
d. kötelezi a beruházót/kivitelezőt a bontási helyek megfelelő helyreállítására, melyre a
beruházó/kivitelező 5 év garanciát vállal:
a bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani
szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg (a járda telj es
szélességében)
15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap
15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető)
e. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát
írásban értesíteni,
•

f.

jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2020. április 16.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
Budapest, 2020. április A6 •

Pik() Andras
polgármester
Törvéqyességi ellenőrzés:

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző
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1 számú melléklet

CAfl97UNAMA m
Telephely: 1165 Budapest, Zseml ekes üt 25 Telefon/Fax: 262-4086
Mobil: 06-70302-3297 E-mail: kozmu@catv-hungariabu
},„If

Budapest VIII. kerület önkormányzata
Cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
d

„, Tárgy. tulajdonosi hozzájárulás kérelem.
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Tisztelt Illetékes!

Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 17.

alépítményes ellátása
Tervszám: CATV/04/2020
Kérjük, tárgyi építéshez tulajdonosi hozzájárulást megadni
szíveskedjen.

C7-7-

Mellékletek:
- kiviteli ten, 1 példány
Budapest, 2020. február 26.

Köszönettel:t

Horváth László
távközlési tervező
.48 ez: T-01-0207
Telefon: 06-7013124056
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BUDAPEST FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
PIKÓ ANDRÁS
POLGÁRMESTER

3. melléklet
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII törvény 3. § (1) és (3) bekezdése
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú
kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének es életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről es a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja.
A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdésén, valamint a Képviselő-testület es Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Képviselő-testület 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 31. § (1)
bekezdésén alapul.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva ...../2020. (IV. 16.) számú határozatot hozom.
Pikó András polgármester úgy döntök, hogy tulajdonosi hozzájárulást adok a CATVHungária Kft. (1165 Budapest Zsemlékes fit 25.) által benyújtott — Budapest VIII. kerület
Horváth Mihály tér 17. szám alatti ingatlan távközlési hálózat alépítményes ellátására
készített terv (Tsz: CATV/04/2020) szerinti kiépítésének közterületi munkáihoz, az alábbi
feltételekkel és kikötésekkel:
a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
b. a tulajdonosi hozzájárulás a Német utca (hrsz.: 35210/5) munkálatokkal érintett
területére terjed ki,
c. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri
Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály Kerületgazdálkodási Irodájától előzetesen meg kell
kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
d. kötelezi a beruházót/kivitelezőt a bontási helyek megfelelő helyreállítására, melyre a
beruházó/kivitelező 5 év garanciát vállal:
1(4E2 Eu a ct, Barcaz u 63 67.
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a bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani
szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
—
3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg (a járda teljes
szélességében)
15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap
15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető)

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

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

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
Határidő: 2020. április 16.
Budapest, 2020. április 16.
Pikó András
polgármester
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