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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottságának 61/2021.(X.06.) számú határozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, 

Horváth Mihály tér 15. szám alatti ingatlanra közúti kapcsolat, kapubehajtók 

létesítéséhez 
 

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

az Építtető Fernezelyi Kft., (székhelye: 1112 Budapest, Érdi út 10. 2. ép., cégjegyzékszáma: 

01 09 889605) megbízásából, a BoBak- Terv Bt. (székhely: 2315 Szigethalom, Déryné utca 

22., cégjegyzék szám: 13 06 069871) kérelmére a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 

15. (hrsz. 35192) szám alatti ingatlanon építendő Horváth Mihály téri és a József utcai 

kapubehajtók 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, Horváth Mihály tér (hrsz.:35238/3) és a József 

utca (hrsz.: 35150/2) 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 garancia 

vállalásra 

e. az útcsatlakozás burkolatot az alábbi rétegrenddel kell kiépíteni: 

 

A felújítással érintett járdafelületeket kapubejárókat az alábbi pályaszerkezettel kell építeni. 

- 4 cm. vtg. MA – 11 (N) érdesített aszfalt 

- 15 cm. vtg. CKt-4 stabilizált útalap (kapubehajtónál 20cm. vtg.) 

- 15 cm. vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trγ 96 % 

A bontással érintett útszegélyt a meglevővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az 

épített útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról és a szegély 

melletti sávban az útpályát is helyre kell állítani. 

f. 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 az építés alatti forgalomtechnikai kialakítás 

jóváhagyásáról. 

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

írásban értesíteni. 



h. Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 

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

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: 2021. október 15. 
 


