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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  

Városüzemeltetési Bizottságának 38/2021. (VIII.04.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról Budapest VIII. kerületben 

távhővezetékek (FŐTÁV Zrt. Liget D21/6 és D22/1 ütem) létesítéséhez 

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

a tervező Olajterv Tervező Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18. 

Cégjegyzékszám: 01 10 041654 és a TERRA 21 Kft. (cégjegyzékszám: 13 09 070748; 

székhely: 2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 34.) konzorcium által készített, a Budapest VIII. 

kerület Hős utca, Százados út és Stróbl Alajos utca területét érintő távhő ellátó vezetékek 

tervére (tervrajzszám: P190016-000-ERXDCO). A bizottság a távhővezeték kiépítésének 

közterületi munkáihoz, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel járul hozzá. 

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

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

 a tulajdonosi hozzájárulás az alábbi közterületek munkálatokkal érintett szakaszára 

terjed ki  

 

 

 

 

 a beruházónak (építtetőnek) az Önkormányzat kezelésében lévő, közterületek 

vonatkozásába 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,  

 kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek megfelelő minőségben történő helyreállítására, 

melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal: 

 a bontással érintett utak burkolatait az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, 

szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással: 

– 4 cm vtg. AC-11 (N) aszfaltbeton kopóréteg (Százados út vonatkozásában a Hős 

utca – Stróbl A. utca között félpályás, a Stróbl A utca – Kerepesi út között teljes 

szélességben) 

– 7 cm vtg. AC-16 (N) aszfaltbeton kötőréteg 

– 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap 

– 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (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 

Közterület Hrsz. 

Stróbl Alajos utca  38875 

Százados út  38860 

Hős utca 38873 



– 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap 

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

helyettesíthető) 
 a Százados út burkolata alatt a fasor melletti szakaszon a Szörény utcáig gyökérvédő 

cső beépítése szükséges a fák védelméről szóló MSZ 12042 szabvány 

figyelembevételével. 

 az érintett zöldterület helyreállításakor a zöldterület részét képező, károsodott 

(kitermelt, szennyeződött, illetve elszállított) termőtalaj pótlását- I. osztályú termőföld 

visszatöltésével- kell elvégezni. 

 a bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell 

helyreállítani. Az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mid két 

oldalról, 

 az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát 

írásban értesíteni, 

 jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 

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

 

Felelős:  polgármester 
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