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Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottsága a
33/2012. (VI. 6.) XI. ÖK rendelet 8. § (3) bekezdésében foglalt átruházott hatáskör
alapján úgy határozott, hogy a TP-Terv Mérnöki Iroda Kft. (1139 Budapest, Teve u.
9/C. II/11.) részére a Budapest XI. ker., Madárhegyen 21 db alább felsorolt utca
útépítési és csapadékvíz-elvezetési engedélyezési és kiviteli tervéhez a tulajdonosi
hozzájárulást a benyújtott tervszámú dokumentációk alapján megadja.
Az utcák neve és tervszáma:
Barackmag utca (Örkény István utca - Rupphegyi út közötti szakasz), tervszám:
18-063
Bordézsma utca (Rétalja lejtőtől a közterület határáig), tervszám: 18-060
Csonttollú utca, tervszám: 17-033
Guruló köz (Lépés utcától a közterület határáig), tervszám: 18-062
Gyimesbükk utca (Kányakapu utcától a közterület határáig), tervszám: 18-084
Kányakapu utca (Madárhegyi út - Fatörzs utca közötti szakasz), tervszám: 17-031
Keltike lejtő (Csonttollú utca - Rózsaszőlő utca közötti szakasz), tervszám: 18-053
Lépés utca (Budaörsi út - Rétkerülő út közötti szakasz), tervszám: 17-166
Libella köz (Rétalja lejtőtől a közterület határáig), tervszám: 18-061
Lucerna köz (Medvetalp utcától a közterület határáig), tervszám: 18-065
Madárhegyi út (Kányakapu utca - Pagus utca közötti szakasz), tervszám: 18-066
Medvetalp utca (Facsemete utca - Madárhegyi út közötti szakasz), tervszám:
18-064
Rétkerülő út, tervszám: 17-032
Rozsdafarkú utca (Keltike lejtőtől a közterület határáig), tervszám: 18-055
Rózsaszőlő utca (Hosszúréti utca - Keltike lejtő közötti szakasz), tervszám: 18-059
Rupphegyi út (Törökbálinti út - Királyliliom utca között), tervszám: 17-167
Söjtör utca (Hosszúréti utca - Lépés utca közötti szakasz), tervszám: 18-086
Szőlőlugas utca (Lépés utca - Hosszúréti utca közötti szakasz), tervszám: 18-085
Vásárfia utca (Keltike lejtő - Hosszúréti utca közötti szakasz), tervszám: 18-051
Zabfű utca (Keltike lejtő - Hosszúréti utca közötti szakasz), tervszám: 18-054
Zsázsa utca (Medvetalp utca - Vásárfia utca közötti szakasz), tervszám: 18-052
Jelen hozzájárulás csak a Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata
tulajdonában lévő közterületre vonatkozik és 2 évig érvényes.
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.
Határidő: 2018. október 10.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester

