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Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról, Budapest VIII. kerület, 

Bacsó Béla utca 3. (34843 hrsz.) alatt lévő ingatlan távközlési bekötésének ellátásához 

 

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

Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 3. (34843 hrsz.) alatt lévő ingatlan távközlési 

bekötésének ellátásához 

A tervezett beruházás során a Bacsó Béla utca 3. szám előtt meglévő aszfalt járda egy része 

elbontásra kerül. Az új alépítmény építéséhez LPE40-es védőcső kerül a burkolatszint alá 

0,60 méterrel.  

 

A védőcső minimális fektetési mélysége közműkeresztezések esetén sem lehet kevesebb 0,80 

méternél a járda burkolatszintjéhez képest. Amennyiben a munkavégzés az útburkolatot, vagy 

az útszegélyt érinti, a munkaterület lehatárolásáról és a munkavégzés alatt kihelyezendő 

forgalomtechnikai jelzésekről a forgalomtechnikai kezelő által jóváhagyott ideiglenes 

forgalomtechnikai tervet kell készíteni és a munkakezdési engedély kérelemmel együtt 

benyújtani a közút kezelőjéhez. A munkavégzést követően a munkaárok helyén a burkolat 

helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni 

 

Feltételek és kikötések: 

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

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

 a tulajdonosi hozzájárulás az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő 

Budapest VIII. kerület Bacsó Béla utca (34842/2 hrsz.) munkálatokkal érintett 

területére 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. 

 


