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85/2021.(XI.17.) 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottságának 85/2021.(XI.17.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról Bezerédi utca 7. szám alatti 

ingatlan villamosenergia-ellátás létesítéséhez 

 

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
Bezerédi utca 7. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátás létesítéséhez 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 az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő 

Budapest VIII. kerület Kiss József utca (34638/2 hrsz) és Bezerédi utca (34703/2 

hrsz.) út- és járdaburkolatának munkálatokkal érintett területére terjed ki. 

 Az építtetőnek (kivitelezőnek) a közterületi munkák megkezdése előtt 

munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell kérnie a mellékelt 

nyomtatvány adattartalmának megfelelően, a szükséges mellékletek 

csatolásával. A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell 

helyreállítani,  

 szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:  

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

 – 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált 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  

 – 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap  

 – 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. A munkavégzés befejeztével az útburkolati jeleket szintén helyre kell 

állítani tartós kivitelű  

 burkolati jelekkel. Az elbontott aszfaltburkolat éleit egyenesre kell vágni és 

bitumenes hézagkitöltéssel 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. 
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Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 

maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2021. november 25. 

 


