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Városüzemeltetési Bizottságának 24/2020. (II.26.) számú határozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

Tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, 

Leonardo da Vinci köz 2. alatti ingatlan távhőellátásának kiépítéséhez 

 

 

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a DIREKT Kft. 

(cégjegyzékszám: 01 09 064785; székhely: 1032 Budapest, Bécsi út 85. fszt.) által – a FŐTÁV 

Zrt. (1116 Budapest, Kalotaszegi u. 31.) megrendelésére – készített, a Budapest VIII. kerület, 

Leonardo da Vinci köz 2. szám alatt található Főpolgármesteri Hivatal Irattári épület távhő 

ellátásának engedélyezési és kiviteli tervéhez (Tsz: 19.913), és az az alapján elvégzett 

közterületi kivitelezési munkákhoz, amely az alábbi feltételek és kikötések teljesülése mellett 

valósult meg: 

a. a tulajdonosi hozzájárulás az alábbi közterületek munkálatokkal érintett szakaszára 

terjed ki:  

• Leonardo da Vinci köz (hrsz.: 35719/1 és 35719/9) 

b. a kivitelező a bontási helyek megfelelő minőségben történő helyreállítására a 

beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal: 

• a bontással érintett útpálya burkolat az alábbi rétegrenddel került helyreállításra, 

szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással: 

– 4 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (útpálya teljes 

szélességében) 

– 7 cm vtg. AC11 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) 

• a bontással érintett járda burkolat az alábbi rétegrenddel került helyreállításra 

szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással: 

– 3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg 

– 15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap 

– 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem 

helyettesíthető) 

• a bontással érintett zöldterület helyreállításakor a zöldterület részét képező, 

károsodott (kitermelt, szennyeződött illetve elszállított) termőtalaj pótlása – I. 

osztályú termőföld visszatöltésével – került elvégzésre, 

c. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 

maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. február 26. 
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