
2/2021. (VI.29.) 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  

Városüzemeltetési Bizottságának a 2/2021. (VI.29.) számú határozata 

(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, 

Homok u. 5. szám alatti ingatlan vízbekötés megszüntetési és létesítési munkáihoz 

 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői 

hozzájárulását adja Fővárosi Vízművek Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042451; székhely: 1138 

Budapest Váci út 182.) által készített, a Budapest VIII. kerület, Homok utca 5. szám alatti 

ingatlan meglévő vízbekötés megszüntetésének (Tervszám: T-068/2021), valamint az új 

bekötés kiépítésének kiviteli terv (Tervszám: T-069/2021) 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 Homok utca (hrsz: 35096) munkálatokkal érintett 

területére terjed ki,  

 

 az építtetőnek (kivitelezőnek) 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,  

 

 a gerincvezetékről lekötött vízbekötővezetéket a tervdokumentációban leírtak szerint a 

közterület alól ki kell húzni, használaton kívüli vezeték közterület alatt nem marad-

hat,  
 

 a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és 

tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban (a földmű előírt 

tömörsége a védőrétegen Trg≥96% és teherbírása E2≥68 MN/m2, a mért értékeket a 

műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni),  
 

 A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, 

szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:  

- 4 cm AC-I I kopó (N) aszfaltbeton kopóréteg  

- 7 cm AC-16 alap (N) aszfaltbeton kötőréteg  

- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap  

- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem 

helyettesíthető) 

 

 A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, 

szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:  

- 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt  

- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap 



- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem 

helyettesíthető)  

 

 a bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell 

helyreállítani, az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét 

oldalról. 

 

 jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 

előírásainak maradéktalan betartásával, ä döntés napjától számított 1 évig érvényes. 

 

Felelős:  polgármester  

Határidő:  2021. június 29.  
 


