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83/2021.(XI.17.) 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottságának 83/2021.(XI.17.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, 

Kiss József utcai gázvezeték építéshez 
 

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

az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. (Budapest II. János Pál pápa tér 20.) megbízásából a 

Dinamika Kft. (Budapest Szugló u. 176.) dn 200 PE kisnyomású gázvezeték létesítéséhez. 

Az építés érinti az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VIII. került Kiss 

József utca (34638/2 hrsz) (Rákóczi út -Bezerédi utca között szakasz) út- és járdaburkolatát. 

A kérelmekhez benyújtott tervdokumentáció Budapest VIII. került Kiss József utca Rákóczi 

út-Bezerédi utca közötti szakaszán új dn 200 PE kisnyomású gázvezeték fektetésének és DN 

200 acél gázvezeték megszüntetésének 116 fm. (amiből kiemelendő 17 fm.) valamint az 

érintett acél anyagú vezetékek telekhatárig/épületig PE anyagúra kiváltásának műszaki terveit 

tartalmazza. A tervek alapján a tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulás kiadható. 

A gázvezeték kiváltásokra vonatkozó különleges műszaki előírások: 

A tervek szerinti beruházás során a Budapest Kiss József utca Rákóczi út – Bezerédi utca 

közötti szakaszán meglévő, megszűnő vezetékszakaszt el kell bontani, az útburkolat alatt nem 

üzemelő vezetékszakasz nem maradhat. A burkolat helyreállítását az úttengelytől az út 

szegélyig a teljes kopóréteg marásával és újraaszfaltozásával el kell végezni és a gázvezeték 

munkaárka felett teljes pályaszerkezetet kell építeni.  

Az építés és bontás idejére a gépjárműforgalmat és a járdán a gyalogos forgalmat biztosítani 

kell.  

A munkavégzést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges 

visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A 

földmű előírt tömörsége a védőrétegen Trg≥96% és teherbírása E2≥68 MN/m2 . A mért 

értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni. 

 A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti 

rétegenként 20-20 cm átlapolással: 

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

– 7 cm AC-16 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg  

– 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap  

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

A terv szerinti 20 cm soványbeton útalap alkalmazása esetén a kötőréteget kétszer 6 cm 

vastagságban kell teríteni. 

 A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti 

rétegenként 20-20 cm átlapolással: 

– 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt  

– 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap  
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– 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem helyettesíthető)  

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

útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról. 

 Az útburkolati jeleket a kopóréteg terítését követően újra kell festeni az eredeti 

forgalomtechnikai jelzésekkel. A burkolati jelek festése a forgalomtechnikai kezelő Budapest 

Közút Zrt. előírásai szerint történhet. Az elbontott aszfaltburkolat éleit egyenesre kell vágni és 

bitumenes hézagszalaggal kell a meglévő aszfalt burkolatot az új aszfalt burkolathoz 

csatlakoztatni úgy, hogy az épített aszfalt rétegek lépcsőzetesen, min. 20-20 cm átlapolással 

csatlakozzanak a meglévő aszfalt rétegekhez. 

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt és a forgalomtechnikai kezelőt meg 

kell hívni. 

Feltételek és kikötések: 

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

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

b. a tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, alábbi közterületek munkálatokkal 

érintett területére terjed ki: 

 Kiss József út (hrsz.: 34638/2) ( Rákóczi út – Bezerédi utca közötti szakasz) 

c. az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a 

mellékelt nyomtatvány adattartalmának megfelelően a szükséges mellékletek 

csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell 

tartani,  

d. a burkolatok helyreállítása I. osztályú minőségben valósuljon meg, a megfelelő 

rétegrenddel. Amennyiben a bontás során a burkolat sérül, a törött darabokat cserélni 

kell. A burkolatok felfestését a kivitelezés után a helyreállítás során újra fel kell 

festeni, a szabványoknak megfelelően, 

e. kötelezi a beruházót/kivitelezőt a bontási helyek megfelelő helyreállítására, melyre a 

beruházó/kivitelező 5 év garanciát vállal: 

f. 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 

Határidő: 2021. november 24. 
 


