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212 /2021. (I2&) számú határozat
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VHI. kerület, Vajdahunyad
utca 9. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásának kiépítéséhez
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS
A vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) számú kormányrendelet 1. § értelmében a
Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX1X.
törvény 41.§ (3) bekezdésén alapul.
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.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét
gyakorolva Pikó András polgármester az alábbi döntéseket hozom:
1) úgy döntök, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást adok az ELMI3 Hálózati Kft.
(cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.) által tervezett (Msz:
CS-13332), a Budapest VIE kerület, Vajdahunyad utca 9. szám alatti ingatlan villamosenergiaellátását biztosító földkábel 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 hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Nap utca (hrsz: 35644/2) és Vajdahunyad utca
(hrsz: 35594) érintett
és járdaszakaszára terjed ki,

c.

az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a
vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek
csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell
tartani,

d.

kötelezem a kivitelezőt a bontási helyek megfelelő minőségben
helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal:
•

történő

a bontással érintett aszfalt burkolatú útpályák burkolatát az alábbi
rétegrenddel kell helyreállítani szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
—
4 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (legalább a
járda szélességével megegyező hosszúságban)
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7 cm vtg. AC II jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
20 cm vtg. C8/10-321F stabilizált útalap
20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal
nem helyettesíthető)

e.

Felelős:
Határidő:

•

a bontással érintett járdák burkolatát 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)

•

a Vajdahunyad utca keresztezésénél, a járda helyreállításakor a szegélyeket
megfelelő mértékben le kell süllyeszteni

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

polgármester
2021. január 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
Budapest, 2021. január 28.

Pikó Andras
polgármester
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