
47/2020. (VII.15.) 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottságának 47/2020. (VII.15.) számú határozata 

 

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, 

Mosonyi utca felújításának (Fiumei út – Festetics György utca között) útépítési és 

forgalomtechnikai engedélyezési és kiviteli tervéhez 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy 

 

tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a ZAHORA Kft. (cégjegyzékszám: 13 09 

110895; 2161 Csomád, Zahora u 9.) által készített, Budapest VIII. Mosonyi utca Festetics 

György utca és Fiumei út közötti szakasz felújításának útépítési és forgalomtechnikai tervéhez 

(Tsz: 474/2019 – engedélyezési és kiviteli terv szintű), az alábbi feltételekkel és kikötésekkel: 

a. a hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb 

szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

b. a beruházónak (építtetőnek) a forgalmi rendre vonatkozóan be kell szerezni a Budapest 

Közút Zrt. forgalomtechnikai kezelői hozzájárulását, 

c. a csapadékvíz elvezetés, így a víznyelő kiváltások és az új víznyelők kiépítésének 

tervdokumentációjához a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és a tulajdonos 

Önkormányzat hozzájárulását be kell szerezni, 

d. a hozzájárulás a Mosonyi utca (hrsz: 34582) terv szerinti munkálatokkal érintett területére 

terjed ki,  

e. kötelezi a kivitelezőt a felújítás megfelelő minőségben történő elvégzésére, melyre a 

beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal: 

• Térköves parkoló állások, kapubehajtó: 

– 8 cm vtg. beton térkő 

– 3 cm vtg. NZ2/5 ágyazó homok 

– 20 cm vtg. Ckt-4 betonalap 

– 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 96% (más anyaggal nem 

helyettesíthető) 

• Térkő járda: 

– 6 cm vtg. beton térkő 

– 3 cm vtg. NZ2/5 ágyazó homok 

– 15 cm vtg. Ckt-4 betonalap 

– 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 96% (más anyaggal nem 

helyettesíthető) 

• Teljes pályaszerkezet csere: 

– 4,5 cm vtg. AC11 (N) kopó kopóréteg 

– 4,5 cm vtg AC11 (N) kötő kötőréteg 

– 20 cm vtg. Ckt-4 betonalap 

– 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 96% (más anyaggal nem 

helyettesíthető) 

• Járdaépítés  

– 3 cm AC4 (N) hengerelt aszfalt kopóréteg  

– CKt-4 cementstabilizációs útalap szükség szerinti vastagságban  

https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B846477A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0


f. a beruházónak (építtetőnek) 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, 

g. ezen hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan 

betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. július 15. 

 


