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Budapest Józsefváľosi On koľmá ny zat
Képviselő.testülete számár a

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgĺĺľmesteľ

A képviselő-testtileti ülés időpontj a:2017 .június 8. ..s2. napirend

Táľgy: Javaslat a ĺórnsz módosításával kapcsolatos dłintések meghozata|ára

A napirendet nýlt ülésen kell targyalni, a hatiĺrozat elfogadásához egyszeru szavazattöbb-
ség szfüséges, a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
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Yáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bżottság véleményezi x
Emberi Eľőfoľrás Bĺzottság véleményezi

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az eloterjesz.
tés megtárgyalását.

Tĺsztelt Képvĺselő.testület!

L Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

1 . A Képviselő-testĺilet a 9512017 . GV. 1 3.) szárríl hatźtrozatában úgy döntött, hogy módo-

sítja a Józsefuiĺros Kerületi Építési Szabá|yzatźrőI szőIő 66/2007. (xII.l2.) önkormĺĺnyzati ren-

deletet (továbbiakban: ĺorcÉsZ) aBudapest VIII. keľület, Kerepesi út 11. szźlm a|atti (38830/3

helyrajzi számú) telek építési helyére és a 14. $ (3) bekezdés előírásainak kiegészítésére vonat-

kozőan.

,ą. ĺorÉsz módosítása a településfejlesztési koncepcióró|, az integrált településfejlesztési stra-

tégsźrő| és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településľendezési sajátos jogtn-

tézménye|<ról szóló 31412012. (XI.08.). Korm. rendeletet (továbbiakban: Koľmĺĺnyľendelet)

42lA. $-a szerinti állami főé:pitészi eljárás keretei között volt lefolýathatő.

A Kormányrendelet 29lA. $ (2) bekezdés c) pontja szerinti módon, az onkormźnyzati honlapon

keresztĺ.il a rorÉsz módosítása véleményeztetésre került. e. ĺórÉsz módosítása 2017. májusn

5-én 9:|7 órakor jelent meg a www.jozsefuaľos.hu honlapon. A Kormanyrendelet 2glŁ. $ (4)h ĺ n
bekezdése a|apjaĺ aközzétételtől számított 8 napon belül a partnerek észrevételeket. jqyľl{$í*V .t
kat tehetnek meg.2OI7. május 13, napjáíg} :OO-ignem érkezett be vélemény. Éft KäZHTT "

lÜl'n,ÁJ u,l*Úl



A Váľosgazdálkodási és PénzĹigý Bizottság a 430/201-7. (v.22.) szźlmí határozatźlban a

rorÉsz módosítási eljarásanak véleményezési szakaszátLeztrta, valamint felkéľte a polgáľ-

mestert, hogy az állami fóépítész zárő szal<rnai véleményét ke{e meg.

ez Áltami Főepítész a Koľmányrendelet 42lA.š (4) bekezdése alapjan a zárő szakmai vélerné-

nyét 20|7. május 30-an megadta, amelynek soľán a renđelet fe|hata|mazó részével kapcsolat-

ban tett észrevételt (1. sz. melléklet). Ezen tul a véleményezésľe megktildött rendelet.

tervezetben Ł'lzźrőIag jogtechnikai észrevételek alapjźn töľténtek módosítások.

2. A Kęviselő-testĹilet azin. MÁv.telepen (Salgótarjĺĺni út _ Hungáľia krt. - vasúti teľtilet

áItaI hatźrolt teľüleQ található önkormanyzati lakások elidegenítését és trírsashĺĺzalĺká töľténő

alapítását a2L7l2014. (XL05.) sz.hatáĺozatźtbaĺdöntötte el. A döntés végrehajtásá& a Kisfalu
Kft. jogutóđja a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a felelős' Az évek során abér|ők az

eredeti vasúti típushĺízakat ahasznźiati igényeiknek megfelelően bővítették ki, nagyrészt épité-

si, illetve fennmaradási engedéllyel. A tźrsasľrźľ;zá alapítást minden esetben meg kell, hogy

e|ozze a meglévő állapot feltiintetése a fiildhivatali alaptérképen. Tekintettel arra, hogy ez csak

a hatályos építési szabźiyzat előírásainak való megfelelés esetén lehetséges, a lakók viszont a

bővítmények, toldaléképítmények visszabontásában a kis lakásméretek miatt nem érdekeltek,

szükséges az é:pitési övezet beęítési paramétereinek minimális módosítása.Kizźlrólag a beépí-

tési mérték kéľdéses, az összes tĺibbi paraméter a bérlők által betaľtasľa keľült. Például a
38818/10 heIyrajzi szźlĺĺlil telek jelenlegi beépítettségi mértéke a fennmaradási engedélyezési

tervdokumentáció (2. sz. melléklet) alapjźn 24,3 oÁ-os, mely megha|adja a jelenleg hatályos

legnagyobb megengedett beépítési méľtéket (20 %\ Ezen okokra hivatkozva Budapest Főváros

Kormanyhivatala V. Kerületi Hivatala az iĺgat|aĺon a meglévó négy|akźlsos lakóépület észak-

nyugati lakásanak bővítésére (szélfogó) vonatkozóan a fennmaľadási és egyben hasznźiatbavé-

teli engedélyét nem ađta meg, mivel a beépítési méľték meghaladja a megengedett legnagyob.

bat.

Tekintettel a fentiekre szĹikségessé vźit azIA-YIII-I jelrĺ építési övezet beépítési méĺtékének

módosítása 20%-rőI 25%o-ra. Javaslom, hogy a módosítás csak a młár meglévő bővítményekľe

vonatkozzon, további bővítésre ne legyen lehetőség, meľt a jelenlegi házak nagyméľtékben el-

térnek az eredeti típushrízaktól (3. sz. melléklet).

A Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkormźnyzattulajdonában lévő Budapest VIII.

keľület, József utca 27. szám a|attí 35204 he|yrajzi szźtmu telek értékesítése kapcsán a

rirÉsz 3. mellékletétkepezíl kerületi szabźĺyozási terv az a|ábbi irányadő szabźůyozási ele-

met tartalmazza a telekľe vonatkozóan: önálló helyrajzi szómon, útként nyilvántartott magánút

javasolt helye. Amennyiben ez a szabźiyozási elem irányadó marad a telekľe, ellehetetlenül a

telek értékesítése, mivel az előzőe|ďlez kapcsolódóan a ĺórcÉsz 38. $ (2) bekezdése szeľint a

35204he|yrajzi szćlmís telek érintett.. ,fz alábbi telkek a környezetfejlesztés, a knpcsolatok és ą

közterületek kialakítása és megvalósítása, a sziilĺséges telekąlakítás megvalósítása esetén épít-

hetők be. A településrendezési célok megvalósítási költségeinek ánállalását a Településrende-

zési szeľződés rögzíti,,. Ez a szabźiy aberuházőt szerződésre kotelezi a Budapest Fővaros VIII.

keľület Józsefuarosi onkormányzattal. Tekintettel aĺra, hogy szintén a t<jmbben lévő Hoľváth

Mihály tér 15. szám a|attí telek terveiben ez amagánilt nem szerepel (erre vonatkozóan a Beru-

hrízó településrendezési szęrzodést kötött az Önkormźnyzatta| a 72l2O|7. (III.09.) sz. képvise-

lő-testĺileti határozat a|apjźn), így okafogyottá vźit a sajátos jogintézmény fenntaľtása a József

u,. 27. szźtm a|atti telken (4. mellékleĐ. A telkeket l,arta|maző tömbben (244. tömb) öt telket



érint a sajátos jogintézmény köľtilhataro|ása, így ezek mindegyikéről ezt cé|szeĺu t<irölni, ami a
ĺórÉsz 38. $ (2) bekezdésének hatályon kívĹil helyezését is jelentené.

'ą. ĺorÉsz módosítashoz (IA-YIlľr-l ęítési övezet és a 244. tömb kapcsĺĺn) szĹikséges doku-

mentációt a Váľosęítészeti koda munkataľsai készítik el, tekintettel arra, hogy nincsen olyan
szakágs alź.ĺźmasztó munkarész készítési kötelezettség, amely tervezo bevonását tenné szfüsé-
gessé.

ĺ. ĺórÉsz módosítása a településfejlesztési koncepcióróI, az integrált településfejlesztési stra-

tégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes telęülésľendezési sajátos jogn-
tézményekről szóló 314/20|2. (XI.08.) Korm. rendelet 42lA. $-a szerinti állami f(iepitészí e|já.
rás keretei között folýatható le.

II. A beteľjesztés indoka

e. rorÉsz 14. $ (3) bekezdése és a Budapest VIII. kerület, Kerepesi út 11. szárĺl a|atti 38830/3

hĺsz.-ú telek kapcsán folyamatban lévő JóKÉSZ módosításra vonatkozó, Kormĺányrendelet

42/A. $-ában szabá|yozott állami főépítészi eljarás lefolytatásra kerĹilt. A Kormanyrendelet 20.

$ (3) bekezdése a|apjźn a kerületi építési szabźt|yzatot (iw annak módosításait is) a kerületi
önkormányzat képviselő-testtilete źtllapitja meg. Mindezek a|apjźn a Képviselő-testtilet döntése

szfüséges a ĺórÉsz módosítására vonatkozóan.

Továbbá' a településrendezési eszkóz módosításanak eljĺárását a polgármester folytatja Ie,
melyhez sziikséges a Képviselő-testtilet fe|hata|mazása, ez&, azIA-Y|il-l építési övezet és a

Budapest VIII. kerĹilet, József utca 27. szźnn a|atti 35204 hrsz.-ú telek kapcsán felmeľĹilt

ĺorÉsz módosítási igény kapcsiĺn szükséges a Képviselő-testĺilet döntése.

ilI. A dtintés célja' pénzĺigyĺ hatása

A dontés célja a rorcÉsz-nek a Budapest VIII. keľĹilet, Kerepesi út 11. szźtm alatti 38830/3

helyrajzi számú, telek építési helyéľe és a 14. $ (3) bekezdés előíľásainak kiegészítésére vonat-

kozó módosítási eljarásanak |ezźrása.
A döntés pénnlgý fedezetet nem igényel.

A döntés célja továbbá az ún. MAV-telep (Salgótaqźni út _ Hungáľia krt. - vasúti terĹilet által
hatáľolt terület) esetében a fennmaľadási és ahaszná|atbavételi engedélyezési eljáľás valamint,

a Budapest VIII. keľĹilet, József ltca 27. szźtm a|atti,35204 he|yrajzi szźmlil telek esetében az

értékesítés elősegítése.
A döntés pénzĹigý feđezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi kiiľny ezet

A Képviselő-testtilet döntése Magyarorsztlg helý önkormányzatairő| szóló 20II. évi
cLXxxIX. törvény 23. $ (5) bekezdés 5' pontjĺín, a 42. $ 1. pontjĺín, a teleptilésrendezési esz-

kĺiz módosításanak állami foé:pitészí eljárás keretei között történő lefolytatása pedig a település-

fejlesztési koncepcióró|, az integrált településfejlesztési stratégiĺáról és a településrendezési esz-

közökľől, valamint egyes telepiilésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 3I4l20I2. (XI. 8.)

Korm. rendelet 20. $ (3) bekezdésén, a 42/A. $-án és az épített környezet a|akításźről és védel-
méről sző|ő |991. évi LXXVIII. törvény 16/A. $ (1) bekezdés előíľásain alapul.



Fentĺek alapján kérem az aláhbihatározatijavaslat és a mellékelt ľendeletmódosítás elfo.
gadását (5. me|léklet).

Határozati javaslat

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy felkéri a polgĺíľmesteľt annak érdekében, hogy folýassa le
a Józsefuaľosi Kerületi Építési Szabá|yzatĺĺľól szóló 6612007. (X[.12.) önkormanyzati rendelet
módosításához szfüséges állami főęítészi eljaľást azIA-YIlI.l ęítési övezetre ésa244.tomb
(Horváth Mihály tér _ Német utca _ József utca _ or utca źita| határolt terület) tekintetében a
telęülésrenđezési szerződés, mint sajátos jogintéznénnyel összefiiggő rendelkezés hatályon
kívül helyezése és aztltkéntnýlvlántartottirényadő szabáiyozźlsi elem törlése tźrgyźlban.

Felelős: Polgármester
Határidő: 201-7.június 8.

A döntés végrehaj tá sát v égző szerv ezeti egysé g: Váľosépítészetĺ lľoda

Budapest, 20|7 . május 30.

ru,łL
polgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés :

Danada.Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából (| fur. ÄrC)U
d,f
dľ. Mészar Erika /

aIjegyző
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Bupĺpľsľ FovÁnos
KoRMÁNYHIVATALA

Ugyiratszám : BP/í 002/00 1 36-21201 7
Ügyintézö: Dobrosiné Wa||ner Gabľie||a
Telefon: 485-6924
E-mail: dobrosine-wallner.gabriella@bfkh.gov.hu

Táĺgy: Budapest, V||l. 'JlKÉsZ" jogszabá|ý har.
monĺzációja érdekében folytatott ál|ami
fóépítésĺ eljáľás _ zárő szakmai vélemény

Hivatkozási szám: 26 - 383 l 2017
Me||ék|et:-

Kérem, levelébe n hivatkozzon iigyiratszámunkra!

Budapest Főváros V||I. keríilet lózsefvárosi onkormányzat
dr. Kocsis Máté polgármester
í082 Budapest
Baross u.6367.

Tiszte|t Polgármester Úrt

Köszönette|vettem tárgyite|eprilésrendezésieszkoz készítésére vonatkozó megkeresését, me|yre hivat.
kozott számú |evele alapján a teĺepülésfej|esáési koncepciórll, az ĺntegrá|t településfej|esáési stľatégiá.
rl| és a teleptl|ésrendezési eszközökrĺil, va|amint egyes te|epü|ésrendezési sajátos jogintézményekrő|
szó|ó 31412012. (X].8.) Korm. rende|et (a továbbiakban: Trk.) fe|hatalmazása alapján az a|ábbi zárö
szakmaivé|eméný adom.

Az ál|ami flépítészi eljárásban aTrk.42lA, $ bekezdés szerint hiányta|anu| kerü|tek megkÜ|désre a do.
kumentumok, záró szakmai vé|emény adható'

Budapest Flváros V|l|. kerÜlet Józsefuárosionkormányzat Városgazdá|kodásiés Pénzügyi Bizottsága a
430|2017, (v, 22') határozatával a partnerségi egyeztetésĺ szakasf |ezárIa' Az egyeáetés során nem
érkezett észľevéte|.

A rende|et{ervezette| kapcso|atba n az a|ábbi észrevéte|eket teszem :

o A rende|et bevezetci részét az alábbĺak szerĺnt javaso|juk javítani:

,,Budapest ... kerü|et önkormányzat Képvisető.testĹi|ete az épített kiirnyezet a|akításárót
és védelmérôl szóló 1997. évi Lxxvlt!. törvény 62. s (6) bekezdés 6. pontiában kapott fe!.
hatalmazás a|apján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20í1. évi CUüX|X.
törvény 23. s (5) bekezdés 6. pontjában, és az épített kiimyezet a|akításáról és védelmérő|
szó!ó í997. évi DfiV|ll. törvény 13. s (í) bekezdésében meghatározott feladatkiirében e|.
járva a következőket rende|i el:''
Bár a résztvevő vé|eményezőket nem szükséges riigzíteni, mĺve| a vé|emények megadása nem
köteĺezó', ĺgy azok nem érvényességi ke||ékei a rendeletnek' amennyiben ennek mégis szÜksé.
gét érzĺk elegendő a jogszabá|yi hĺvatkozás beil]esztése a Trk.-bó|.

o Fe|hívom szíves figyeĺmét arra, hogy a joga|kotásról szó|ó 2010' évi CXXX. törvény 2.s (a) be-
kezdés b) pontja érte|mében az önkormányzat Képvise|ö-testti|ete á|ta| alkotott rendeletnek i|.
|eszkednie ke|l a jogrendszer egységébe.

Ál|emi Fóépítészi |roda, 1056 Budapest, Váci u.62.64.;
Postacím : í 364 Budapest, PÍ.: 234 -Te|efon : +36 ( 1 ) 485-6945

E-mai|: Sers|ĺne.Kocsi.Margit@bfl<h'gov'hu - Hon|ap: www.kormanyhĺvata|.hu
2017n,ÁJ ,,,,bą

í.-
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Tárgyi településrendezési eszközök elfogadása, és hatá|yba|épése a Trk' 43. $-ban fog|a|t e|óĺrás szerint

ttrténhet. A településrendezési eszköz e|fogadását kovetóen a Trk. 43' s (2) bekezdésében fogla|tak

szerint ke|l e|járni.

Kérem, hogy szíveskedjen intézkedni a ióváhagyott te|epÜlésrendezési eszköz eov hite|esĺtett paoíra|a-

oú. va|amint eqy diqitáĺis oéldánvának megkĹildéséről a Trk. 43. s (3) bekezdés szerĺnti szakmaivizsgá.
ĺat és irattáĺi e|helyezés cé|jábó| |rodám részére.

Fe|hívom szíves figyelmét, hogy a jóváhagyott telepü|ésrendezési eszköz Étv. g. S (4) bekezdés szerinti

nyilvánosságáró|, továbbá a Trk.43. $ (2) szerintĺkÖzzététe|rő| i||etve e|érhetövé téte|ró|a Po|gármester-

nek gondoskodnia kell.

Budapest, 2017' május 29'

Dr. György lstván
Kormánymegbízott megbízásából

TĺszteIette|:

J:>_',,' )
KóesiMargit

ifóépítész

Errő| éńesül:
1.) Cĺmzett
2.') Budapest Fĺjváros Kormányhivataĺa, ÉÖHoTF Fóosztá|y, Törvényességi Fe|Ĺjgye|etiosztály
3,) |rattár

ffi
lĺr.l]|iłsW

26.

h.ĺ
b
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ffiffi;t É.pĺtésiigyi ható.s:.á.gi kérelem

í. A kérelmet benyújtó személy adatai

Kapcsolattartás (dOntés köf|ésének) módia:' postai / szemé|yęs (A ińegfelelő äłáhÚzando!t

Pośtai käpcśołattartäs e.qe!én a |évé|dzěsi' áiiňak hiánýábán ąz.á||andó |akôĺm ĺosz.

A gyqrsabb ügyintézés érdeĺ<ében megadhat +maill iĺleÍVe te|Bfonos eléĺhettíséget is.

e.mai| cím: atń.ą l,taJuiz(a Ĺĺąl*"^ Ĺ.a,,,ną te|efon:

RI

tll- I

ĺv*

vjsett néV
Véietékňév 5'uą!ĺrłsz

Ú1onév

?L&&#,ltré"'Ęr
sz.iile.tésĺ ĺdô

Ai!éndo ĺakc-ím

Klizte!ulet nęýe

.l(özter'üĺBt j,e|tąE, FW.,.& H.ázszám

Ha nem egyezik ńeg az á|tandó lakcímme|

t.rŕťe . Egyéb cĺm

Le.vę|pzési' cjm lráaýitrsz,ą lrl. EaEE Telępĺi'|és

Wď*trKÖ.ztěľÜ|ét névé

Kozttilĺiilet jel|é$e Egyéb cím
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Fennm atadási Enge dé|yezé,si Teľv

Budapest, VIII. ker volt nĺÁv telep, Salgőtaqáni utca 15. sz. a|atĺ

ingatlanon megépiiłt sz élfogóľól

(hrsz.: 38818/10)

Megrendelő: a Józsefuárosi onkotmányzat nevében'

a l őzs efv átos i Vagyongazđálko dás i Kiizpont Ztt.
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Fennmaradási Engedélyezési Teľv

Budapest, VIII.

Salgótaĺiáni utca 15. sz. a|atti

(hľsz.:

2.Tatta|omiegyzék

1. FelzeiloF

2. Tarta|omjegyzék

3. Áláíró lap

. 4,,4. Epítészeti műszaki lefuás

5. Építésügyi szakértői vélemény

6. Tewek

É-o Átnézeti helyszítaiz
4.E-l TípusépüLlet általános ptnce a|aptaiza

É'.z Típuséprilet általános földszinti a|apt,ajza

ł-.E-3 Típuséptiłet általános tetőtéri a|aprujza
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É-o Fölđszinti a|aptaiz
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É-s Homlokzatok
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38818/10

M=1:1000

M=1:100

M=1:100

M=1:100

M=1:500

M=1:100

M=1:100

M=1:100



Fennmaradási Engedélyezési Terv

Budapest, VIII. ker volt MÁV telep,

Salgótaľjĺíni utca 15. sz. a|attiingatlanon megéptilt szélfogóĺól

(rľsz': 38818/10

4. Műszaki leírás

4.1. Építészeti miíszaki leíľás

Á MÁV telepet, a!őzsefuátosi onkormányfatÍcnđezési tewe I.Iĺ-VIII-I övezetbe soĺolta. Eszerint egy,

vagy többlakásos lakóéptilet helyezhető el, más rendeltetésű éptilet nem létesíthető.

Az ĄatJanok beépíthetős égét az alábbiakban hatatozta meg.

Beépítés mértéke: 25 o/o

Szinttenileti mutató: 0,5

Zöldfeltilet mértéke: 600/0

Épíménymagasság: legkisebb:3,0 m

legnagyobb: 4,5-'7,5 m

A 38818/10 he|ytajzi száĺĺ;rű ingatlanon egy 4 lakásos lakóépúlet éptilt, a míllt század elején,

típustervek a|apján. Á táľgyi szélfogót, a lakóéptilet ÉNy-i saľlľán lévő lakásho z építették,

hasznafaĺ engeđéllyel nem ľendelkezik'

Az Ingatlan b építési p araméteľei:

Epítési öwąet:

Tehk teriłkte:

Megenge dttt beépítettség rnéxé ke:

I-akóépii kt bruĺtó aląterił kte:

M eglá uő b eépfu as ég m é rté ke :

S 4ĺ lJbgí bruttő a ląterii le n :

Megualósult beépítés mérté ke :

Mege nge dĺ tt s {ntte rii hti mutató :

Meýuő s{ntterił leti nutató:

Meguahs u lt s {ntte tril le ti n utatłí :

E lőírr ni,?in áliÍ {i ldfe lił le t:

Előkełt nagysĺíga:

oldalkex tĺźuobága:

L4.WII-1

1304,4 n2

25oń = 326,ĺ n2

3ĺ7,00 n2

24'J oń

4,j ľz2

24,6%

0,5 = 652,2 m2

4ĺ2,0 n2=0,3'ĺ

416,3 rľl2=0,32

60%o = 782,6 n2

nem urźlto4ott

neľn uálĺo1ott



4.2. Részletes ismeľtetés:

Á 4lakásos lakóépiilet, két szintes e+Ę' hagyorrľányos szetkezetíi,nyefegtetős éprilet.

Á szélfogó az ďőkertben épiiĺt, a takóépület ÉNy-i sarkán lévő lalĹís beifuata előtt. Áz épriletrész tég|a|ap

alakú, egyszintes, hagyorn,ányos szeĺkezetű, alacsony'halású tetős épriletrész. Panpettnagasságban

téglaszerkezetbő| efölött üvegezett acé]szetkezetból - négyszögszelvény - készúLlt. Á szélfogó lefedése, a

Iakóéptilet tőszetkezetének tetőhajlásszögével megegyező félnyeĺegtető készrilq melynek burkolata a

lakóéptilet cserépfeđésével egyezik meg.

Toldalékĺész helyisé glista:.

Szélfogó: 3,18 tn2

Bĺuttó alapteriilet 4,3 rÍ2

Szetkezeti felépítése. (az eltakan szetkezetek megállapítása a bétlők elmondása alapján történt)

o Alapozás: csőmciszöl beton sávalap.

o Függóleges szerkezet: 38 cm vtc téglaszerkezet, ].,0 m magasságqg, felette zát'
négyszögszelvényból tivegezett acélszerkezet.

o Yizszintes szetkezet: alulĺól gipszkartonnal burkolt faszerkezet

o Tetőszerkezet: Íaszet,kezet

o Tetőhéja|ás: cseĺépŕedés

. Szigetelés: talajviz e|7eru és csapadékvíz elleni szigeteléssel rendelkezik 
^z 

épriIeq de

hószĘeteléssel nem.

. Nŕlászátok négyszögszďvénn hőszigeteltüvegezéssel.

o Belső buĺkolat: az a|aptajzon feltüntetett burkolatok

o Homlokzat burkolat: |ábazaĺ vakolt feltilet

4.3. Gépészeti mifleíľás:

'Ą. 
szélfogóban nem épült semmilyen gépészeti berendezés'

4.4. Elektľomos miíleíľás:

'{ szélfogó vllágqtása, a meglévő hálőzat bővítésével bŁtosított.

4.5. Számítások:

S z ámított építm ényéĺték

A s7ĺinított ápítľréľEérték aąel^íírásoknak ľzeýklően 140.000'- Ft négyrytnéterĺźron értékelendő, aľzijelen

€s€tben, a toldaléképafu uonatkoątisában: 4,j0 m2 x 140.000.- Ft = 602.000.- Ft _otjehnt.

NN'



Telek beépítettségének számítása:

Épĺust aeyet:

Telek teriłlete:

M ege nge dł tt b e ep í'te ŕts ég m é rté ke :

I-.akóépiłlet bruaó aląteriłlĺte:

Meý uő b eép íte ttség m é ŕé ke :

S <é lÍo8, braalí aląnrii le n :

Meguahsuh be|í?ítés ľré rté ke :

Mege ĺge fu tt s 7lntterii leti rnaŕató:

M eglé uő s {n tteri le ti m u tató :

Megua!ós a lt s pinttetii leti mutató:

E lőíľt txinin á liĺ {i ldJe lii let:

Előkeú naglsága:

oldalkert tálobága:

L4-Wil-1

1i04,4 n2

25o/o = 326,ĺ n2

3.ĺ7,00 n2

24,3 0/o

4,3 m2

24,6%

0,5 = 652,2 m2

4.ĺ2,0 m2=0,31

416,3 n2=0,32

60% = 782,6 n2

rcm uáltoąott

neru aáltopott

Tattószeĺke zeti szímitás: Lásd: Epítésügyi szakértői nyilatkozatot

Épiiletenergetikai szálmitás: Nincs hőszigetelése sem az éptiletnek, sem a szélfogónak.

Osszefoglalva:

Ellentétben a telep tóbbi épriletéhez, a tatgy ingadanon lévó éptilet bérlői ielentős költsegeket fordítottak

az épilet bővítésére, karbantattására. '{ megvalósult szélfogó ĺrlég az Ęatlan beépíthetőségének mértékén

belrił van. Megépítése, sern az éprilet homlokzatát, sem szetkezetét nem követi, szeÍepe a |akás hő-

Iláztartás ának s ęíté s e.

20L6-05-24

,/, ĺ .-:.|',
.//'u-,*.47'(4+ĺą L+-

,1 /

Száĺsz Thanaszisz Taĺĺľás
építésztewező
E2-01-2060



Fennmaradási Engedélyezési Terv

Budapest, VIII. ket volt MÁV telep,

SĄőtarjánĺ utca 15. sz. alatti ingatlanon megéprilt szélfogóról

(hrsz.:38818/10

5. Epítésiigyi szakéľtői nyilatkozat

Á szélfogó szerkezete műszakilag korrekt megoldással szri.letett. A szemĺevételezéses vizsgálat sotán

megállapítotnrk, hogy sem a főépriłe! sem a szé|Í,ogő szeĺkezetén szetkezeti tepedéset đefornáció -

lehajlás, kihajlás, csavaľodás -' nefn tapasztaltunk. Szerkezeti szempontból a szé|fogő fennmatadhat.

A tapasztaltak a|apján kijelenthető, hogy a szé|togő lakhatóság, és haszna|atbavétel szempongából

bŁtonságos, ezét' fenĺmaĺadási engedély kiadását javasoljuk.

2016-05-23

Suĺányi György

építésügyi szakéttő

ĄG
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3881 8ľ33

Használati eng
rendelkezó éoi

Tbiliszitér p8818ľ3g)

nem

Fen nmaradási Engedélyezési Teru

MegbĺzÓ: JÓzsefuárosi |lagyongazdálodási K zpont fut,'

Budapest Vttt,ker, MÄV tetep átnézefi helyszĺnrajza

Teruezó: Száisz Thanaszisz Tamás É2-01 -2060



Á,z Ingatlan bépítési paraméteĺei:

Épftdsi aueryt:

Tekk teriłlete:

IuIege nge dett b eép ĺtettĺég nérté ke :

I-'akĺíiípii let błattő alapteriłlete:

M egh uó b e építetts ég n é rté ke :

S <é lÍ,8o b ru Ítĺí a lap ŕ'eił le te :

Megaa lĺi su lt b eép ítés n é rté ke :

IvIege nge dett syintterił leti n lltahí :

M egle uí s7i ntte rii leti m atat :

Megua lĺísu lt ł{nttetrił leti n utahí:

E l,íírt ru i n in á li ĺ {i ldfe lii le t:

Elókert nagyĺ,źga:

oldalket tĺiuoh ga:

SALGoTARJÁN UTCA

L4-WN

1304,4 t

25o/o = .

317,00 t

24,3 %

4,i m2

24,6%

0,5 = 6:

4t2,0 n
4t6,3 n
60%o =

L1

n2

326,

m2

m2

52,2

l2=í

\b

nem uiltolott

nem aáltopott

,z _ł

782 n2

.ĺ.) 
engedé||ye| nem rende|kező ép |elrész

2') eĺedeti tĺpusépÜbt

3') engedé|yezett, bövltett épĺi|etĺészek w
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llegbíző: Jőzsefu árosi VagyongazdäIkodási Kozpont zrt.

Tervezó: Szárisz Thanaszisz Tanás É241.2060\(s
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a Budapest, Vlll.kerijleti MAV telepról

Teruezi: Száĺisz Thanaęisz Tamás É2-01 -2060
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