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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottságának 109/2021.(XII.15.) számú határozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról, a Budapest VIII. kerület 

Őr utca 2-12.szám alatti ELMŰ 1 kV-os nyomvonal cseréjéhez. 

 

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 

ELMŰ Hálózati Kft. rekonstrukciós keretei között Budapest VIII. kerület Őr utca 2-12. 

közötti szakaszon elöregedett 1 kV-os kábel cseréjéhez. 

Az építés érinti az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VIII. kerület Őr 

utca (35189 hrsz.), Budapest VIII. kerület Tavaszmező utca (35261/2 hrsz.), Budapest VIII. 

kerület Horváth Mihály tér (hrsz:35238/3) és Budapest VIII. kerület József utca 

(hrsz:35150/2)  út és járdaburkolatát. 

A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti 

rétegenként 20-20 cm átlapolással: – 4 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg – 7 cm 

AC-16 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg – 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap – 20 cm vtg. 

fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)  

 A bontással érintett aszfalt járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani: – 3 cm 

vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt a járda teljes szélességében – 15 cm vtg. CKt-4 

stabilizált útalap – 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal 

nem helyettesíthető)  

 A bontással érintett térkő járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani: – 6 cm 

vtg. beton térkő (meglévő, vagy vele teljesen megegyező) – 3 cm ágyazóhomok – 10 cm vtg. 

C12/15 soványbeton útalap – 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 95% (más 

anyaggal nem helyettesíthető)  

 A bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az 

útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról 

 

Feltételek és kikötések: 

 jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

 a tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület Őr utca (35189 hrsz.), Budapest 

VIII. kerület Tavaszmező utca (35261/2 hrsz.), Budapest VIII. kerület Horváth Mihály 

tér (35238/3 hrsz.) és Budapest VIII. kerület József utca (35150/2 hrsz.) alatti területre 

terjed ki. 

 az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a 

közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlap szerinti mellékletek csatolásával 

előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 

 

Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően, 2022. március 15. utáni 

munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet 
figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, 



vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosság mentesítésére az 

engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania. 

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 

maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2021. december 23. 

 


