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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  

Városüzemeltetési Bizottságának 40/2021. (VIII.04.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, Bacsó 

Béla utca 13. szám alatti ingatlan vízbekötés megszüntetés és új bekötés létesítés-

ellátásának kiépítéséhez 

 

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

a Fővárosi Vízművek Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042451; székhely: 1138 Budapest, Váci út 

182.) Mérnökszolgálati Osztálya készítette a Budapest, Bacsó Béla utca13. számú 

(HRSZ.:34851) ingatlan bekötő vízvezeték megszüntetési majd új helyen új bekötővezeték 

építési munkáihoz (tervszám: T-099/2021), mely alapján a közterületi munkák a 

bekötővezeték elbontásához és új bekötés építéséhez, 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 Bacsó Béla utca (hrsz: 34842/2) 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 bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, 

szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással: 

– 4 cm AC-11 kopó (N) aszfaltbeton kopóréteg 

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

– 20 cm vtg. CKt-12 stabilizált útalap 

– 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (mással 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 (mással nem helyettesíthető) 

 a bekötő vízvezeték bontás/építés utáni munkaárkok visszatöltése és előírt réteges 

tömörítése a beruházó/kivitelező feladata, melyet a munkaterület visszaadásakor 

jegyzőkönyvben igazol (Trγ ≥ 95%-os tömörség), a burkolat helyreállítását az útépítést 

végző kivitelező végzi el, az igazolás átadása az útkezelő részére kötelező. 

 a bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonosan, azonos szegélyelemekkel kell 

helyreállítani, az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét 

oldalról. 

 jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 

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

 



Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 

maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2021. augusztus 14. 
 


