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60/2021.(X.06.)  

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottságának 60/2021.(X.06.) számú határozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, 

Népliget alállomás Ciprus vonalhoz tartozó 10 kV-os földkábel hálózatrendezéshez 
 

 

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

a GTF Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 692800; székhely: 1131 Budapest, Rokolya út 1-13.) által 

tervezett (Msz.: 220073), a Budapest VIII. kerület, Népliget alállomás Ciprus vonalhoz 

tartozó 10 kV-os földkábel hálózatrendezéshez szükséges közterületi munkák végzéséhez, 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 38836/1 hrsz.-ú Asztalos Sándor út, a 38838 hrsz.-ú Stróbl 

Alajos út, a 38860 hrsz.-ú Százados út, 38836/2 és 38909 hrsz.-ú Salgótarjáni utak 

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, 

 Az építés során a 220073 munkaszámú tervdokumentációban foglaltakat be kell 

tartani, a helyreállítást az alábbi leírás szerinti pályaszerkezeti rétegrenddel és 

kialakítással kell végezni. A helyreállítást a vezetékek és védőcsövek fektetését 

követően a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 

30 cm. rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegben Trγ ≥ 96% 

teherbírása E2≥68 /MN/m
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 A mért értékeket a műszaki átadás-átvételi eljárás során 

jegyzőkönyvvel kell igazolni. 

 

 A Salgótarjáni utcában a meglévő térköves járda helyreállítása, valamint a fák gyökér 

és törzs védelme szükséges. A Százados utca - Sport utca kereszteződésében a 

járdában a munkagödör helyén a burkolat helyreállítása t öntött aszfalttal történjen. Az 

Asztalos Sándor utca - Ciprus utca sarkán a járdában a munkagödör helyén a járda 

helyreállítása öntött aszfalttal, a zöldfelület helyreállítása füvesítéssel történjen. Az 

Asztalos Sándor utca 5. szám előtt az öntött aszfalt járda helyreállítása szükséges. A 

Stróbl Alajos utcában térkövezés és öntött aszfalt járda is érintett, helyreállításuk 

szükséges. A Stróbl Alajos utcai csomópontban az útburkolat helyreállítása szükséges 

a meglévő aszfalt slusszig. A járda burkolatát az építéssel érintett szakaszokon teljes 

szélességben helyre kell állítani, azokon a szakaszokon, ahol a kábel nyomvonala a fák 

mellett halad, gyökérvédelem szükséges. 

 

 Az elbontott burkolatok éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a 

meglévő aszfalt burkolatot az új aszfalt burkolathoz csatlakoztatni úgy, hogy az épített 

aszfaltrétegek lépcsőzetesen, min. 20-20 cm. átlapolással csatlakozzanak. Ha a 
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járdaburkolat bontása eléri a teljes járdaszélesség 50%-át, akkor az érintett 

járdaszakaszon a teljes szélességű burkolat helyreállítást kell végezni. 

 

 a bontással érintett útburkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti 

rétegenként 20-20 cm átlapolással: 

– 5 cm vtg. AC-11 (F) aszfaltbeton kopóréteg 

– 7 cm vtg. AC-22 (F) aszfaltbeton kötőréteg 

– 25 cm vtg. CKt-12/15 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 

– 10 cm vtg. C12/15 útalap 

– 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trγ 95% (más anyaggal nem 

helyettesíthető). 

 bontással érintett térkő burkolatú járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell 

helyreállítani, a meglevő térkő elemek vagy azzal színben, méretben és típusban 

teljesen megegyező elemek felhasználásával: 

– 6 cm beton térkő 

– 3 cm ágyazóhomok 

– 10 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trγ 95% (más anyaggal nem 

helyettesíthető) 

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 

maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2021. október 15. 
 


