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135/2022. (V. 25.) 

 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  

Városüzemeltetési Bizottságának 135/2022. (V. 25.) számú határozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás ismételt megadásáról a Budapest, VIII. 

kerület, Liget projekt D2 szakasz Észak-Pesti és Kispesti hőkörzeteket összekötő 

stratégiai vezeték építéséhez 

 

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a tervező OT 

Industries Tervező Zrt. (cégjegyzékszám: 01 10 041654; székhely: 1117 Budapest, Galváni u. 

44.) kérelmére, a FŐTÁV Zrt. (1116 Budapest, Kalotaszegi u. 31.) Liget projekt D2 szakasz, 

D21 ütem keretében kiépítésre kerülő 2 x DN 400 vezetékjogi engedélyezési eljárásához, az 

alábbi feltételekkel és kikötésekkel: 

Jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges 

egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

A hozzájárulás az alábbi közterületek munkálatokkal érintett szakaszára 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.  

Kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre 

a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal. 

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

rétegenként 20-20 cm átlapolással: 

– 4 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (útpálya teljes szélességében) 

– 7 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg  

– 20 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap 

– 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (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 érdesített öntött aszfalt kopóréteg (bontási hosszon a járda teljes 

szélességében) 

– 15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap 

– 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem helyettesíthető) 

Közterület Hrsz. Megjegyzés 

MÁV lakótelep 38818/37 Kivett lakóház, udvar 

Tbiliszi tér 38818/39  

Szemafor utca 38818/11  

Salgótarjáni utca  38836/2  

Százados út 38860  

Hős utca 38873 
Az alapvezeték kiépítése már 

megtörtént 

Stróbl Alajos utca 38875  
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A bontással érintett zöldterület helyreállításakor a zöldterület részét képező, károsodott 

(kitermelt, szennyeződött illetve elszállított) termőtalaj pótlását – I. osztályú termőföld 

visszatöltésével – kell elvégezni. 

 

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni. 

 

A munkavégzés idejére a munkagödröt biztonsági védőkorláttal körbe kell keríteni, éjszakára 

ki kell világítani! 

 

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 

maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes. 

Felelős:  polgármester 

Határidő: 2022. május 30. 

 


