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f/1. melléklet 

 

BERUHÁZÁSI (FELÚJÍTÁSI) PROGRAM  

Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati beruházásokra 

 

 

A./ BERUHÁZÁSI PROGRAM 

 

1. A beruházás megnevezése: 

Katona József utca felújítása (Hegedűs Gyula utca - Visegrádi utca közötti szakasz)  

 

Címe: Katona József utca felújítása (Hegedűs Gyula utca - Visegrádi utca közötti 

szakasz) 

(érintett helyrajzi számok: 25129) 

 

2. A beruházó megnevezése:  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 

Címe:  1139 Budapest, Béke tér 1. 

 

3. A tervezett beruházás ismertetése:  

 

A kivitelezés során az Újlipótvárosi Mobilitási Tervben foglalt irányelveknek és prioritásnak 

megfelelően alakítjuk a közterületet. A meglévő aszfaltburkolatot felmarjuk, és új szegélyt 

építünk be. Az úttestre átlagosan 5 cm vastag, új aszfalt kopóréteget terítünk.  A tisztítóakna 

fedlapokat és a víznyelő rácsokat az FCSM Zrt-vel együttműködve új, modern elemekre 

cseréljük. Az egyéb közműfedlapokat, szerelvényeket, csapszekrényeket szintbe emeljük, 

hogy az új aszfaltburkolattal azonos magasságba kerüljenek. A meglévő kétoldali térkő 

burkolatú járda állapotát felülvizsgáljuk, ahol szükséges javítjuk, cseréljük. 

Az út- és járdaépítések során a csomópontok szűkítésével, csomóponti fülek építésével 

növeljük a csomópontban átkelő gyalogosok közlekedésbiztonságát, ezzel együtt a gépjármű 

forgalom számára biztosítjuk a szabad rálátást, a szabálytalan várakozás fizikai 

megakadályozásával. 

A gyalogosjárdák szabad felülete az érintett szakaszon szűkös, fejlesztésünk célja a 

gyalogosközlekedés kényelmének növelése. A gyalogosközlekedés támogatása érdekében az 

északi oldalon a járdafelületeket felszabadítjuk az azt elfoglaló gépjárművek elől azzal, hogy 

a ferde várakozási rendet felszámoljuk, helyette a szegély mellett párhuzamos várakozósávot 

jelölünk ki. A déli oldalon a ferde várakozási mód megtartásával az úttesten a szükséges 

manőverezési szélesség biztosítása mellett a járda felszabadítása megvalósulhat meg. 

Az északi oldalon a várakozási rend módosításával felszabaduló járdafelületen lehetőség 

nyílik az utca burkolt felületeinek csökkentésére, zöldfelület, növénykazetta létrehozására, 

fásításra. 

 

B./ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

 

1. A beruházás műszaki jellemzői:  

 

 Katona József utca felújítása (Hegedűs Gyula utca - Visegrádi utca közötti szakasz) 

1 Katona József utca (Hegedűs Gyula utca - Visegrádi utca közötti szakasz) útpálya és 

merőleges parkolók aszfaltszőnyegezése 

2 Katona József utca (Hegedűs Gyula utca - Visegrádi utca közötti szakasz) térkő 

járdák javítása 
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2. A beruházás módja (új építés, bővítés, átalakítás, felújítás, rekonstrukció, 

beszerzés, megszerzés, vásárlás, az előzőek együttes alkalmazásai, stb.): 

 

Új építés, átalakítás, felújítás. 

 

3. A rendelkezésre álló korábbi tervek, tanulmányok, dokumentációk felsorolása 

(pl.: RRT beépítésre vonatkozó vizsgálati anyagok, közműállapot-felmérések, 

talajmechanikai vizsgálatok, megalapozó tanulmány, stb.): 

 

Kiviteli terv, közmű-nyilatkozatok. 

 

4. Alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az 

infrastruktúra terhelésére:   

 

A beruházás a meglévő közműhálózat, a közmű-üzemeltetők aktuális fejlesztési 

terveinek figyelembevételével valósul meg.  

 

5. A beruházás környezetre gyakorolt várható hatása:   

 

A beruházás révén csökken a gépjárművek okozta zajterhelés, mivel homogén, 

jelenleg zajt okozó repedésektől, egyenetlenségektől mentes útburkolat épül meg. A 

zöldítéssel, fásítással, járdák felszabadításával az utca szakasz humanizálását 

végezzük el. Emelkedik a közterület színvonala. 

 

6. A beruházás megvalósításának tervezett üteme:  

A beruházás 2022-ben valósul meg. 

 

7. Az elkészült beruházás használója, üzemeltetője:  

 

A lakók és az idelátogatók köre használja a területet.  

Üzemeltetője a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.  

 

8. A beruházás leendő tulajdonosa(i):  

 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. 


