
HATÁROZATI JAVASLAT 
  
................ ( GB ) 2017. (..........) számú határozata 
  
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Commcad Kft. (2120 Dunakeszi, Arad u.             
5.) részére a Budapest, XI. ker. Gellért (Lágymányos1) terület FTTH hálózat építés            
tervezett új alépítményben „B” tervéhez a tulajdonosi hozzájárulást a benyújtott          
CC-2017/BP XI-LGY1-B tervszámú dokumentáció alapján megadja az alábbi        
feltételekkel: 
-       A felbontott járdák kopórétegét teljes szélességében kell visszaépíteni. 
- Munkaárok 3 hétnél tovább nyitva nem tartható, együttes hossza nem haladhatja meg             

a 400 fm-t. Újabb szakasz bontására csak akkor kerülhet sor, ha a korábban             
megnyitott munkaárok-szakasz visszatöltése és a teljes helyreállítás megtörtént. 

- Az Avar utca, Balogh Tihamér utca, Gombócz Zoltán utca, Himfy utca, Kelenhegyi             
út útpályáját több helyen, Mányoki út, Minerva utca és Rezeda utca útpályája nyílt             
árkosan keresztezhető. Az útátvágás felett 3 m szélességben kell az útpálya           
kopórétegét visszaépíteni. 

- Amennyiben a munkavégzés érinti az Alsóhegyi lépcsőt, annak helyreállítását teljes           
szélességében kell elvégezni. 

  
Jelen hozzájárulás csak a Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata          
tulajdonában lévő közterületre (alábbiakban felsorolásra kerülő utcákra és hrsz.-okra)         
vonatkozik és 2 évig érvényes. 
  
Alsóhegy u. 4761/3, 4892/1 Alsóhegyi lépcső 5149/1,3   Avar u. 4887/2 
Balogh Tihamér u. 5083 Bakator u. 5133/2 Citadella u. 5272 
Csukló u. 4780 Gombócz Zoltán u. 5139 Gyula u. 5234/5 
Hegyalja út 4818/1 Himfy u. 4963/9 Iglói u. 5266/1,2 
Kelenhegyi lépcső 5376 Kelenhegyi út 5282/1,2,  5377,  5394/1,  5449 
Kemenes u. 5466 Késmárki u. 4909                   Köbölkút u. 4894/6, 4918/4 
Mányoki út 5056 Ménesi út 4936, 4980 Menta u. 4797 
Mészöly u. 5038 Minerva u. 5433/1 Orlay u. 5487 
Otthon u. 4819/2, 4843           Pipacs u. 5433/2 Rezeda u. 5422 
Schweidel u. 4777 Serleg u. 5108 Somló köz 5357 
Somló lépcső 5075 Somlói út 5174/2 Számadó u. 5234/3,4 
Szüret u. 4937 Társ u. 4835 
  
Az Avar utca, Gyula utca és a Számadó utca esetén az útpálya másik oldala az I. kerületi                 
Önkormányzat tulajdonában van, hozzájárulásunk arra nem vonatkozik. 
A Hegyalja út útpályájának másik oldala a XII. kerületi Önkormányzat tulajdonában van,            
hozzájárulásunk arra nem vonatkozik. 
  
A Hegyalja út (Avar utca - Németvölgyi út közötti szakaszának), a Kelenhegyi út             
(Kelenhegyi lépcső - Somlói út közötti szakaszának) és a Szüret utca (Villányi út -              
Somlói út közötti szakaszának) eljáró kezelője a tömegközlekedési érintettség miatt a           
Budapest Közút Zrt, az útburkolat helyreállítását az előírásaik szerint kell elvégezni. 
  



A kivitelezés megkezdése előtt munkakezdési kezelői hozzájárulást kell kérni         
Városgazdálkodási Igazgatóságunktól, aki a burkolatok helyreállítására vonatkozó       
kikötéseket Budapest Főváros XI. kerületi Önkormányzat 41/2015. (VI. 29.) XI. ÖK. sz.            
rendelet figyelembevételével fogja előírni. 
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