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A  döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: 

Városüzemeltetési Bizottság 

Az SZMSZ szerint véleményezi: 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalminak részletes ismertetése 

A  kérelmező  A-Híd  Zn.  (cégjegyzékszám:01  10 048017,  székhely:  1138 Budapest,  Karikás Frigyes 
utca  20.)  kéri  a Budapest,  VIII. Festetics utca  9.  útburkolat bontás, kiszolgáló infrastruktúra 
létesítéséhez  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  (a  továbbiakban: 
Önkormányzat) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását  (1.  számú melléklet). 

A  Festetics u.-Mosonyi utcai telekrészén apartman ház létesül, ennek kiszolgálására nyílt árkos 
kivitelezéssel védőcsövek kerülnek elhelyezésre: 

I.  zagyvezeték részére:500mm átmérőjű KpE vagy acél védőcső 

2. vízvezeték részére:  I  60mm átmérőjű KPE vagy  KG-PVC  védőcső 
3. elektromos kábel részere:160mm átmérőj ű  Kit  vagy  KG-PVC  védőcső 

A  kivitelezés során a közművek közelsége miatt csak kézi földmunka végezhető!  A  nyílt árkos 
kivitelezés aszfalt burkolatú járda és úttest bontásával jár.  (2.  melléklet) 



A  kivitelezéssel érintett Mosonyi utca (hisz:  34582)  és Festetics utca (hisz:  34580)  kereszteződése az 
Önkormányzat tulajdonában  es  kezelésében áll. 

II. A  beterjesztés indoka 

A Budapest  VIII. Festetics utca  9.  útburkolat bontása, kiszolgáló infrastruktúra létesítéséhez 
tulajdonosi döntés szükséges. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  közterületi kivitelezések megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása. 

A  döntés pénzügyi fedezetet nem igényel 

IV. Jogszabályi környezet 

A  közút nem közlekedési célú igénybevételét és a közút melletti ingatlan használatát a közúti 
közlekedésről szóló  1988.  évi I. törvény (a továbbiakban Kkt.) szabályozza.  A  Kkt.  2013.  január 1-től 
hatályos  46.  §-a alapján a közutak kezelője a. helyi közutak tekintetében a helyi önkormányzat 
Képviselő-testülete. 

A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014.  (XI.06.) 
önkormányzati rendelet  7.  melléklet  5.1.1.  alpontja értelmében a Városüzemeltetési Bizottság dönt a 
közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott tulajdonosi döntést igénylő ügyekben. 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  27/2021. 
(1.29.)  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 M. 

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, így a döntés 
meghozatalára a polgármester jogosult. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását. 

Mellékletek:  
I. sz. melléklet: Kérelem 
2. sz. melléklet Helyszínrajz 
3. sz. melléklet:Ideiglenes forgalomtechnikai helyszínrajz 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének 
..../2021. (I11.25.)  számú határozata 

Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. Festetics utca  9. 
útburkolat-bontás, a kiszolgáló infrastruktúra létesítéséhez 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja az  A-Híd Zrt. 
(cégjegyzékszám:01  10 048017,  székhely:  1138 Budapest,  Karikás Frigyes utca  20.),  által kérelmezett, 
a  Budapest  VIII. kerület, Festetics utca  9.  útburkolat-bontás, kiszolgáló infrastruktúra létesítésének 
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 Mosonyi utca (hrsz:  34582)  és Festetics utca (hrsz:  34580) 
munkálatokkal érintett területére 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. 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 teljes 

szélességében) 
- 15 cm  vtg.  C8/1 0-32/F  stabilizált útalap 
- 15 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 

helyettesíthető) 
• az útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 

20-20 cm  átlapolással: 
— 4 cm  vtg.  AC 1 1  jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (a fúrógödrök lokális 

helyreállítása szerint) 
7 cm  vtg.  AC  II jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg 
20 cm  vtg.  C8/10-32/F  stabilizált útalap 
20 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 
helyettesíthető) 

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

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  2021.  március  3  I . 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Kerületgazdálkodási Iroda 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

Budapest 

Baross utca  63-67 

Tárgy:  útburkolat bontási engedély kérelem 

Tisztelt Ügyintéző, 
levelem mellékleteként küldöm a fenti tárgyú dokumentumokat. 
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