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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  

Városüzemeltetési Bizottságának 37/2021. (VIII.04.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 
 

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, 

Vajdahunyad utca 12. szám alatti ingatlan kapubehajtó útcsatlakozás létesítéséhez 

 

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

az Építtető (Edix-Trade Kft., székhelye: 1094 Budapest, Márton út 12. Fsz/Iroda) 

megbízásából, Pach Dániel tervező (nyilvántartási szám: 52075432) kérelmére a Budapest 

VIII. kerület, Vajdahunyad u. 12 (Hrsz.:35589) szám alatti ingatlanon építendő kapubehajtó 

építéséhez.  

A Bizottság hozzájárulását az alábbi feltételekkel és kikötésekkel adja meg: 

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

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

b. a hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca (Hrsz.:35594) érintett út- és 

járdaszakaszára terjed ki, 

c. 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, 

d. kötelezi a kivitelezőt az érintett terület megfelelő minőségben történő helyreállítására, 

melyre a beruházó/kivitelező közösen a vonatkozó jogszabály szerinti 

garanciavállalásra 

e. az útcsatlakozás burkolatot az alábbi rétegrenddel kell kiépíteni: 

A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, 

szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással: 

 8 cm beton térkő 

 3 cm bazalt őrlemény 
 20 cm CKt-4 cementstabilizációs alapréteg 
 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem 

helyettesíthető) 

f. A bontással érintett útszegélyt a meglévővel, azonos szegélyelemekkel kell 

helyreállítani, a megszűnő kapubehajtónál a kiemelt szegélysort vissza kell építeni. Az 

útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról és a szegély 

melletti sávokban az útpályát is helyre kell állítani. 

g. a tervezett felhajtó rámpa mentén és a korábbi behajtó helyreállítása során a sérült 

útpálya aszfalt útburkolatot legalább 30 cm szélességben, 4 cm MA11 öntött aszfalttal 

kell helyreállítani, 

h. Az építési és bontási munkák közműveket érintenek, ezért a közműkezelők 

hozzájárulását az építési munkák megkezdéséhez be kell szerezni, valamint csatolni 

kell a forgalomtechnikai kezelő hozzájárulását a burkolati jelek megszüntetésről, új 



burkolati jelek létesítéséről és az építés alatti forgalomtechnikai kialakítás 

jóváhagyásáról. 

i. Az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát 

írásban értesíteni. 

j. Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 

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

Felelős:  polgármester 
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