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az átruházott közútkezelői feladatkörben 2018. szeptember 1. - 2018. november 30.
közötti időszakban keletkezett ügyekről
Tisztelt

Képviselő-testület!

A közúti közlekedésről szóló 1988 évi 1. törvény 46. § (1) bek. alapján a közút kezelőjén a
helyi közutak tekintetében - a törvényben meghatározott feladatok ellátásánál - 2013. január
l-tő l a helyi önkormányzat képviselő-testületét kell érteni. A rendelkezés meghatározza a
közútkezelő hatáskörébe tartozó, a törvény egyes rendelkezéseiben rögzített fe ladatokat is.
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, az egyes képvisel ő
testületi hatáskörök átruházásáról és egyes hatáskörök megállapításáról szóló 27/2011. (V .3 1.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 1O/A. § alapján a rendelet 11. mellékletének 1.5.
pontj ában foglalt közútkeze lő i hatáskört részben a kerület jegyzőjére ruházta át.

A helyi közutak kezelése az alábbi feladatokat foglalja magába:
- közigazgatási j ellegű fe ladatok,
- üzemeltetés,
- fenntartás,
- ellenőrzés és vizsgálat.
Je len tájékoztató az közigazgatási jell egű feladatnak minősülő közútkezelői és burkolatbontási
hozzájárulások kiadását ismerteti , figye lemmel az 50/20 13. (II .13.) önkormányzati
határozatra. A határozatban a képvi sel ő-testület a hatáskörébe tartozó átruházott közútkezelő i
feladatkörben keletkezett ügyekről negyedévente tájékoztató készíttetésére kérte fel a
polgármestert, a megadott közút-kezelői hozzájárulások helyszínének ismertetésével.
Az R j elzett szakasza alapján a tájékoztató elkészítése a j egyző feladata.
Az útkezeléssel kapcsolatos hozzájárulások kiadásánál mérlegelni kell
- a közúti forgalom lefolyására,
- a közúti forgalom biztonságára, valamint
- a közút állagára
gyakorolt hatást.
A

közútkezelő i

intézkedések főbb csoportjai:

- a közút állagát érintő beavatkozások engedélyezése,
- a közút nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése,
- a közút melletti ingatlanok használatával összefüggő (belterületen - a közút mellett - ipari,
kereskedelmi , vendéglátó-ipari , továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építése, bővítése,
valamint a szabályozási tervben szerep lő , közlekedési, közműépítési területen belül

nyomvonal jellegű építmény elhelyezése, bővítése során) hozzájárulások kiadása és
nyilatkozatok megtétele,
- a helyreállítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése.
A közútkezelő i munka közigazgatási jellegű feladatai a fentiek alapján két irányba válnak
szét:
- egyrészről a tervezők által benyújtott, a helyi közutat, ill. közterületet érintő vízjogi-,
hírközlési és energiatovábbító nyomvonalas rendszerek létesítésének, fe lújításának
engedélyezéséhez szükséges tervek, valamint a szolgáltatási célú építmények létesítésével
összefüggő, közúti forgalmat befolyásoló tényeket tartalmazó tervek el őzetes jóváhagyása.
- másrészről a burkolatbontással járó, a közút nem közlekedési célú igénybevételével
kapcsolatos munkák engedélyezése, ezen belül a kivitelezés feltételeinek, a munka végzése
időtartamának, felhasznált anyagok, technológiák meghatározása. A szakszerűen elkészített
helyreállitási munka ellenőrzésre kerül.

A 2018. szeptember 1. - 2018. november 30. között kiadott hozzájárulásokat az alábbi
táblázatban részletezzük:
Kérel mező
Elmű

Hálózati Kft.

Ecsedi-Vi ll Bt.

1

Feladat

Elmü Hálózati Kft.

El mű

Hálózati Kft.

Helyszín Építőipari Kft.

1

Határidő

Budapest XV. kerület,
Zsókavár u., (87234 ) hrsz. -ú
közterü leten elektromos autó
töltő állomás villamosenergia
ellátásnak engedélyezése.

2018 .08.172018.09.07.

Közútkezelői

Budapest XV. kerület,
Zsókavár u. 91158/ 48 hrsz.
alatt, 0,4 Kv -os földkábel
bontás, és létesítésének
engedélyezési eljárásához.
Budapest XV. kerület,
Rekettye u. 58/B., 81417/2
hrsz.-ú ingat lan gázellátásnak
engedélyezése.
Budapest XV. kerület, Orjárat
u. 38., 84039 hrsz.-ú ingatlan
v illamos energia ellátásának
engedélyezése
Budapest XV. kerület, Nyári
Pál u. 16., 80639 hrsz.-ú
ingatlan villamos energia
ellát ásá nak engedélyezése.

folyamatos

Burkolatbontási
Munkakezdési
hozzájárulás
B urkolatbontási
Munkakezdési
hozzájárulás
Burkolatbontási
Munkakezdési
hozzájárulás
Közútkeze lői

hozzájárulá s

Helyszín Építőipari Kft.

Munkavégzés helye

Burko latbontási
Munkakezdési
hozzájárulás

hozzájáru lás

Gázláng Kft.

1

Közútkezel ő i

hozzájárulás

Közútkeze lői nyilatkozat a
Budapest XV. kerület, Károlyi
Sándor út 160., 88870 hrsz. ú
ingatlan gázellátásának
engedélyezése.
Kö zú tkezelő i nyilatkozat a
Budapest XV. kerü let,
Dessewffy Ariszt id u. 3., 86074
hrsz. ú ingatlan gázellátásának
engedé lyezése.

2018.09.25-

2018.10.02.

2018.10.01-

2018.10.05.

2018.10.01-

2018.10.05.

folyamatos

fo lyamatos

2

Elmű

Közútkeze l ő i

Hálózati Kft.

hozzáj áru lás

Fővárosi Vízművek

Zrt.

Közútkeze l ői

hozzájárul ás

Varró Zsuzsanna

Elmű

Hálózati Kft.

Burko latbontási
Munkakezdési
hozzájárul ás

Közútkeze lő i

hozzájáru lás

Multi Vi llany Villamosipari
Kft.

Közútkeze l ői

hozzáj áru lás

Györgyövits Anna

Burkolatbontási
Munkakezdési
hozzájáru lás

Elm ű

Burkolatbontási
Munkakezdési
hozzájárulás

Hálózati Kft.

Helysz ín Építő ipa ri Kft.

Közútkezelői

hozzájárulás

Helyszín Epítő ipari Kft.

Közútkeze l ő i

hozzájáru lás

Urbavi ll Te rvező és
Szolgá ltató Kft

Gyetvai Zoltán

Közútkezelői

hozzájárulás

Közútkezelő i

hozzáj áru lás

Budapest XV. kerület,
Nagysándor József u., 90331
hrsz.-ú ingatlan villamos
energia ellátásának
engedélyezése.
Budapest XV. kerület.
Szalacsányi Ferenc u.
( Szántóföld utca, Bogáncs u.
között) vízvezeték
rekonstrukci ó.
Budapest XV. kerület, Bocskai
u. 18., 87510 hrsz.-ú alatti
ingatlan közúti
csatlakozásának
engedélyezése.
Budapest XV. ke rület, Lóvasút
köz 4., 88377/1 hrsz.-ú
ingatlan villamos energia
ellátásá nak engedélyezése.
Budapest XV. kerület,
Szántóföld utca 98079/3 hrsz.ú ingatla n villamos energia
ellátásának engedélyezése . (1
kV kábe l építésé.)
Budapest XV. kerü let, Radda
Barnen u. 17., 87235 hrsz .-ú
előtti ingatlan kerítés
megbo ntásának
engedélyezése.
Budapest XV. ke rül et, Nádastó
u. 117., 83381 hrsz .-ú ingatlan
villamos energia ellátásának
engedélyezése.
Közútkezel ői

nyi latkoza t a
Budapest XV. kerü let, Molnár
Viktor u. 68., 82742 hrsz. ú
ingatlan gázellátásának
engedélyezése.
Közútkezelői nyilatkozat a
Budapest XV. kerület,
Rákospalotai körvasút sor
33/A., 81348 hrsz. ú ingatla n
gázellátásának engedélyezése.
Budapest XV. kerü let, Patyolat
u. (80204) hrsz.-ú közterületen
villamosenergia-e llá tás
rekonstrukció engedélyezése.
1730
Budapest XV. kerü let,
Pázmány Péter u. 85.
87008/11 hrsz.-ú ingat lan
trópusi díszhal és akvárium
felsze relés kiskereskedés
építési engedélyezési
eljárásához.

folyamatos

fo lyamatos

2018.09.10.-

2018.11.27.

fo lyamatos

fo lyamatos

2018.09.17
2018.10.15.

2018.10.22
2018.10.26.

fo lyamatos

fo lyamatos

fol yamatos

fo lyamatos

3

Közútkeze lői

Nagy és Társa
Mérnökiroda Bt.

hozzájáru lás

1

Közútkezelői

Video-Data Kft

hozzájáru lás

Realvill

Há lózatépítő

Kft.

Realvill Hál ózatépítő Kft.

Kábel Tea m Kft

Budapest XV. kerület, (90239)
hrsz.-ú közt erü lete n 1 kV kábel
építési engedélyezése.
Budapest XV. kerület,
Ajándék u. 2/8., 88872/5
hrsz.-ú ingatlan v illamos
energia ell átásának
engedé lyezése.
Budapest XV. kerü let, K ovács
Kálmán tér, 882 19 hrsz.-ú
ingatlan villamos energia
ellátásának engedélyezése.
Budapest XV. Ke rület
Aporháza u. 8. 90876 hrsz.-ú
ingatlan utó lagos
gázellátásának engedélyezése.

2018.10.01.-

Burkolatbontási
Munkakezdési
hozzájárulás

Budapest XV. kerü let, Toldi so r
11. sz., 90277 hrsz.-ú ingatlan
gáze llátásnak engedélyezése.

2018. 11.08.-

Közútkeze lői

Budapest XV. kerület,
Erdőke rül ő u. 1-7., 91158
hrsz.-ú . ingatlan villamos
energia ellát ásának
engedélyezése .
Budapest XV. kerü let, Molnár
Viktor u. 68 „ 82742 hrsz.-ú
ingatlan csatornabekötésének
engedélyezése.

fo lyamatos

Bu rkolatbontási
Munkakezdési
hozzájárulás
Burkolatbontás i
Munkakezdési
hozzájárulás

Közútkeze l ő i

hozzájárulás

Helyszín Építő ipari Kft.

Közútkeze lő i

hozzájárulás

Gázkar Kft.

Elmű

Hálózati Kft.

hozzáj árulás

Turancsik György

Geokontakt Kft.

Fabricom Electrical-PVV
Kft.

fo lyamatos

2018.10.15.-

Burkolatbontási
Munkakezdési
hozzáj árulás

Gázkar Kft.

fo lyamatos

Budapest XV. kerület, Vácduka
Tér 1., 89150 hrsz.-ú ingatlan
gázellát ásna k engedélyezése.
Budapest XV. kerület,
Pázmány Péter u. 61. sz.,
87589 hrsz.-ú ingatlan
gázellát ásnak engedélyezése.

Burkolatbontás i
M unkakezdési
hozzájáru lás

Gázkar Kft.

Budapest XV. kerület, Őrjárat
u. 1-5., 82285 hrsz.-ú
területen Kínai gyógyászati,
oktató és kutatóközpont
építési engedé lyezési t ervéhez
engedé lyezése.
Budapest XV. kerület, 12 db
tervezett kamerarendszer
építési engedé lyezési te rvéhez
engedélyezése.

Burkolatbontási
Munkakezdési
hozzájáru lás
Burkolatbon tási
Munkakezdés i
hozzájárul ás
Burkolatbontási
Munkakezdés i
hozzájárul ás

Budapest XV. kerület, M olnár
Viktor u. 68., 82742 hrsz.-ú
ingatlan csatornabekötésének
engedélyezése.
Budapest XV. kerül et, Rákos út
11-15., 86236/10 hrsz.-ú
ingatlan vi llamosenergia
ellátásának engedélyezése.

2018.10.24.
2018.10.15. -

2018.10.24.

2018.10.31.
2018.10 .01.-

2018.10.26.

20 18.07 .2 12018.07.31.

fo lyamatos

2018.11.15

2018.10.05.-

2018.11.05.

2018.10.12 .-

2018.10.15.

2018.10.05.-

2018.11.15 .
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Smart Energy Hungary
Kft.

Burkolatbontási
Munkakezdési
hozzájáru lás

Házgestor Kft.

Burko latbontási
Munkakezdési
hozzáj áru lás

Smart Energy Hungary
Kft.

Közútkeze l ő i

hozzáj árulás

i

Szinaron Kft

Burkolatbontás i
Munkakezdési
hozzáj árulás

Gázkar Kft.

Burkolatbontási
Munkakezdési
hozzáj áru lás

Kovács Dénesné

K özútkezelő i

hozzájárulás

Vasútépítő

és Karbantartó

Zrt.

Kabel Team Kft.

Burko latbontási
Munkakezdési
hozzájárulás
Közútkeze l ő i

hozzájárulás

Multi Alarm Zrt .

Közútkeze l ő i

hozzájárul ás

Perényi Sándor

Burkolatbontási
Munkakezdési
hozzáj áru lás

Gázkar Kft.

Burko latbontási
Munkakezdési
hozzájárulás

Be lákné Götz Edit

Burko latbontási
Munkakezdési
hozzájárulás

Gázláng Kft.

K özútkezelő i

hozzájárulás

Budapest XV . kerület, M3
autópálya bevezető
szakaszának, közvilágítási
kábel rekonstrukc ió ja.
Budapest XV. ke rület, Rá kos út
94., 80737/3hrsz.-ú ingatlan
vízvezeték javításá nak
en.gedélyezése.
Budapest XV. kerület. M3
autó pálya bevezető út fő pálya
közvi lágítási kapcsolószekrény
és kábel rekonstrukciója.
Budapest XV. kerül et, Bethlen
Gábor u. 59/B„ 8728 1 hrsz.-ú
ingatlan vi llamosenergia
el látásának engedélyezése.
Budapest XV. ke rület, Mo lnár
Viktor u. 68., 82742 hrsz.-ú
ingatlan gázellátásána k
engedélyezése.
Budapest X V. kerü let, Palánk
u. 132„ 86791 hrsz. -ú ingatlan
közmü ellátásának
engedélyezése.
Budapest XV. kerület, Újmajor
u., 88865/1 hrsz.-ú
közterületen lévő vasúti átke l ő
helyreállítása.
Budapest XV. kerület,
Szántóföld u. 3., 9 1170 hrsz.-ú
ingatlan villamos energia
e llátásá nak engedélyezése.
Budapest XV. kerület, 12 db
tervezett kamerarendszer
építési, bővítése engedé lyezési
tervéhez.
Budapest XV. kerület. Aul ich
Lajos utca 28 ., 88865/ 1 hrsz.-ú
ingatlan gépjármü behajtó
kialakításának engedélyezése.
Budapest XV. ke rület,
Dessewffy Arisztid u. 3., 86074
hrsz.-ú ingatlan gázellá tásán ak
engedé lyezése.
Budapest XV. kerület,
Dessewffy Arisztid u. 3., 86088
hrsz .-ú ingatlan gépjármű
behajtó, járda kialakításának
engedélyezése .
Budapest XV. kerü let,
Mézeskalács tér- Szentkorona
út 27. , között gázvezeték
rekonstrukció engedé lyezése.

2018.10.08.2018.10.19.

2018.10.02.2018.10.20.

folyamatos

20 18.1 0.02.20 18.10.20.

2018.11.13.2017.11.20.

folya matos

2018.10.13.2018.10.14.

folyamatos

fo lyamatos

2018 . 10.20.20 18.11.20.

20 18. 11. 13.2018.11.20.

2018.12.03.2019.01.03.

fo lyamatos

5

Elmű

Hálózati Kft.

Burkolatbontási
Munkakezdési
hozzájáru lás

Budapest XV. kerület, Lovasút
köz. 4., 88376 hrsz.-ú ingatlan
villa mos ene rgia ellátásának
engedélyezése.
Budapest XV. kerület, Rákos út
11-15., 86236/ 10 hrsz.-ú
ingat la n csatorna bekötés
engedélyezése.
Bud apest XV. kerület.
Szövögyár u. 11- 17„ 88322 hrsz .. ingatlan kisnyomású gáz
elosztó vezeték építése.
Budapest XV. kerü let.
Esthaj nal u. (8951 1) (89698)
(89432) hrsz Közvágóhíd u.Szántóföldi út közötti szakasz)
felújítása.
Budapest XV. kerület.
Esthajnal u. (8975 1) hrsz
(Közvágóhíd u.- Szántófö ld út
közötti szakasz) felúj ítása.

2018.10.222018.11.02.

Geokontakt Kft

Burkolatbontási
Munkakezdési
hozzájárulás

Dinamika Kft.

Közútkezelöi
hozzájárul ás

Flavus Mérnökiroda Kft.

Közútkezelöi
hozzáj áru lás

Flavus Mérnökiroda Kft.

Közútkezelö i
hozzáj áru lás

He lyszín Építőipari Kft.

Közútkezelö i
hozzáj árulás

Budapest X V. kerület Madách
u. 40 ./B 82429 hrsz. -ú ingatlan
utó lagos gáze llátásának
engedélyezése.

fo lyamatos

Közútkezelői

Budapest XV. kerü let, Bocskai
u. 27„ 87414 hrsz.-ú ingatlan
csatorna bekötésének
engedélyezése.
Budapest XV. kerület Bocska i
u. 27., 87414 hrsz .-ú ingatlan
vízbekötésének
engedélyezése.
Budapest XV. kerület
Pázmány Péter u. 1„ 87414
hrsz.-ú ingatlan bérbe
vételéhez.
Budapest XV. Kerület
Dessewffy Ari sztid u. 14 1„
85699 hrsz.-ú ingatlan
vízbekötésének engedél yezése.

fo lyamatos

Budapest XV. kerület,
Aporháza u. 8„ 90876 hrsz.-ú
ingatlan gázellátásának
engedélyezése.
Budapest XV. Kerület Tarpai
tér 2„ 88717 hrsz.-ú ingatlan
vízbekötésének engedélyezése.
Budapest XV. kerület,
Vasgolyó u. útépítési ( Lőcsevár
u.- Fázis u. között).
Budapest X V. kerület,
Wesselényi u. tennclöi piac, és
Dessewffy u. torkolat
kialakítása engedé lyezése .

2018.11.27 .2018.12.07.

Tri-Plan Kft .

hozzájáru lás

Tri-Plan Kft.

Közútkezelöi
hozzáj áru lás

Grabarics Építő ipari Kft.

Közútkezelöi
hozzájárulás

Hingyi Katalin

Közútkeze löi
hozzáj áru lás

Gázkar Kft.

Burkolatbontási
Munkakezdési
hozzájárulás

Frekto l Tervező és
Szo lgá ltató Kft.

Közútkezelöi
hozzájárulás

Nagy és Társa
Mé rnökiroda Bt.

Közú tkezelöi
hozzájárulás

TP-Terv Mérnökiroda Kft.

Közútkezelöi
hozzúj áru lús

2018.11.12 .2018.11.16.

folyamatos

fo lyamatos

fo lyamatos

folya matos

fo lyamatos

fo lyamatos

fo lyamatos

fo lyamatos

fo lyamatos

6

Multi Alarm Zrt.

Közútkezelői

hozzájárulás

Multi Alarm Zrt.

Burkolatbontási
Munkakezdési
hozzájárulás

Budapest XV. kerület, Kontyfa
u. 10. szám előtti közterületen
kamera telepítésének
engedélyezése

folyamatos

Budapest XV. ke rület, 12 db
tervezett ka me ra rendszer
építési, bőv ítése
engedélyezési tervéhez
engedélyezése.

2018.11.14.2018.12.30.

Budapest, 2018. november „ ).j .„

dr. Lamperth Mónika
jegyző

7

Képv1r.elői

Csoportnak

leadva

Átvette. .. .

