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Ag5  /2021.  (IV.13 ) számú határozat 

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról  Budapest  VIII. kerület,  Leonardo 
da  Vinci 38.  szám alatti ingatlanra kisnyomású leágazó gázvezeték építéséhez 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

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 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: 

úgy döntök, hogy tulajdonosként és közútkezelőként hozzájárulok  a  Kalor-Terv Kft. 
(cégjegyzékszám:  01 09 688832;  székhely:  1125 Budapest,  Galgóczy  u. 37/a.),  által készített, 
a Budapest  VIII. kerület,  Leonardo  da  Vinci 38.  szám alatti ingatlan gázbekötés kiviteli terv 
(Msz:  644-2/2021),  szerinti közterületi munkáihoz, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel: 

• jelen tulajdonosi hozzájárulás  a  beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól; 

• a  tulajdonosi hozzájárulás  a  Bacsó Béla utca (hisz:  34842/2)  munkálatokkal érintett 
területére terjed ki; 

• a  beruházónak (építtetőnek)  a  közútkezelői és 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; 
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• kötelezem a beruházót/kivitelezőt a bontási helyek megfelelő helyreállítására, melyre a 
beruházó/kivitelező  5  év garanciát vállal: 

• a bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, 
szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 

meglévő kockakő burkolat 
- 3 cm  vtg. ágyazat 

20 cm  vtg.  C8/10-32/F  stabilizált útalap 
20 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 
helyettesíthető) 

• a bontással érintett aszfalt járda burkolatát az alábbi rétegrenddel kell 
helyreállítani, szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 

3 cm  vtg.  MA-8  érdesített öntött aszfalt kopóréteg 
- 15 cm  vtg.  C8/10-32/F  stabilizált útalap (járműterhelés  20 cm) 
- 15 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.április  31. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 
Kerületgazdálkodási Iroda 

Budapest, 2021.  április 

Pike,  András 
polgármester 
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