
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat
Kepviselo-testiiletenek Varosiizemeltetesi Bizottsaga

JEGYZOKONYVI KIVONAT

Kesziilt: A Varosiizemeltetesi Bizottsag 2021. november 17-en (szerda) 16.00 orai
kezdettel a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal I. emelet 100-as termeben 
megtartott 6. rendes iileserol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 76/2021. (XI. 17.) szamu hatarozata 

(5 igen, 0 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy az alabbi cimii siirgossegi eldterjesztest IL2. 
pont alatt felveszi a napirendjere.
Javaslat a Somogyi Bela utca felujitas-tamogatasaval kapcsolatos dontesek 
meghozatalara
Eldterjeszto: Piko Andras - polgdrmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 77/2021. (XI. 17.) szamu hatarozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy az alabbi napirendet fogadj a el:

NAPIREND

I. Atruhazott hataskorben meghozhato dontesek

1. Javaslat a 2021. evi Jozsefvaros Biztonsagaert kitiintetesre vonatkozo dontesek
meghozatalara ZART
Eldterjeszto: Camara-Bereczki Ferenc Miklos — bizottsdgi elnok

2. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, Budapest VIII. 
keriilet Vajdahunyad utca 12. uj viz es szennyviz csatorna bekoto vezetek 
letesitesere, valamint meglevo vizbekotes megsziintetesere
Eldterjeszto: Borbas Gabriella - Gazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

3. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Szigony utca 
(Jazmin u. - Ulldi ut kozotti szakasz) utepitesenek elvegzesehez 
Eldterjeszto: Borbas Gabriella - Gazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

4. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, Budapest VIII. 
keriilet, Szazados ut (Strobl Alajos utca-Kerepesi ut kozott) gazvezetek kivaltas 
epitesehez
Eldterjeszto: Borbas Gabriella - Gazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje
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5. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, Budapest VIII. 
keriilet Deri Miksa utca 18. optikai vezetek ellatasahoz 
Eldterjeszto: Borbas Gabriella - Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

6. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, Budapest VIII. 
keriilet Kiss Jozsef utcai gazvezetek epiteshez
Eldterjeszto: Borbas Gabriella - Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

7. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara Semmelweis 
Klinikak metroallomas felujitasanal elektromos szekreny bontas elvegzesere 
Eldterjeszto: Borbas Gabriella - Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

8. Javaslat a Bezeredi utca 7. szam alatti ingatlan villamosenergia-ellatas 
letesitesehez sziikseges tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara 
Eldterjeszto: Borbas Gabriella - Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

9. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas elbiralasara a Budapest VIII. 
keriilet Szentkiralyi utca 4. szam elotti jardaburkolat atepitesehez 
Eldterjeszto: Borbas Gabriella - Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

10. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, Budapest VIII. 
keriilet Horvath Mihaly ter 15. viz bekoto vezetek letesitesehez 
Eldterjeszto: Borbas ‘Gabriella - Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

11. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, Budapest VIII. 
keriilet Losonci ter 2. optikai vezetek epitesehez
Eldterjeszto: Borbas Gabriella - Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

12. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, Budapest VIII. 
keriilet Tolnai Lajos utca 26. vizbekotes epiteshez
Eldterjeszto: Borbas Gabriella - Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

13. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, Budapest VIII. 
keriilet Tolnai Lajos utca 28-30. vizbekotes epiteshez
Eldterjeszto: Borbas Gabriella - Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

IL Kepviseld-testiileti eloterjesztesek

1. Polgarmesteri tajekoztato a lejart hataridejii testiileti hatarozatok es a 
veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, az 
elozo iiles ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol es az 
atmenetileg szabad penzeszkoz allomany lekoteserol
Eldterjeszto: Piko Andras - polgdrmester

2. Javaslat a Somogyi Bela utca felujitas tamogatasaval kapcsolatos dontesek 
meghozatalara
Eldterjeszto: Piko Andras - polgdrmester
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I. Atruhazott hataskorben meghozhato dontesek
(irdsbeli eloterjesztesek)

Napirend LI. pontja: Javaslat a 2021. evi Jdzsefvaros Biztonsagaert kitiintetesre 
vonatkozd dontesek meghozatalara ZART
Eldterjesztd: Camara-Bereczki Ferenc Miklos - bizottsagi elnok

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 78/2021.(XI.17.) szamu hatarozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A 2021. evi Jdzsefvaros Biztonsagaert kitiintetesre vonatkozd dontesek meghozatalardl

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy 2021. evben a „Jozsefvaros Biztonsagaert” 
kitiintetest es penzjutalmat az alabbi szemelyeknek adomanyozza:

| Srsz. Nev:•  Jutalom osszege netto (Ft)

VIII. keriileti Rendorkapitanysag
1.
2. -

3.
4.
5.
6.
7. 1

8.
9.
10.
11.
12.
13. i

14.
15. ‘
16. - ---------------------- .

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Osszesen: nettd

VIII. keriileti Hivatasos Tiizoltd-parancsnoksag
1. * •

2.
3. •

4.
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Osszesen: netto

5. -

6.
7. J
8. J -

9. -
10.
11. -
12.
13.
14.
15.

VIII. keriileti Kbzteriilet-feliigyelet
1. -
2.
3,.
4.
5.
6. •
7. ’
8.
9.
10.
11.
12: 1 ____

Osszesen:

VIII. keriileti Keriiletorseg

netto

1. < • •
2.
3. J
4. -

• 6.
7.

Osszesen: netto

Mindbsszesen: brutto: 4.242.399,- Ft netto 2.821.195,- Ft

Felelos: polgarmester

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda ’
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Napirend 1.2. pontja: Javaslat tulajdonosi es koziitkezeloi hozzajarulas megadasara, 
Budapest VIII. keriilet Vajdahunyad utca 12. uj viz es szennyviz csatorna bekoto 
vezetek letesitesere, valamint meglevo vizbekotes megsziintetesere
Eldlerjesztd: Borbas Gabriella - Gazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 79/2021.(XI. 17.) szamu hatarozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es koziitkezeloi hozzajarulas megadasa, a Budapest VIII. keriilet 
Vajdahunyad utca 12. uj viz es szennyviz csatorna bekoto vezetek letesitesere, 

valamint meglevo vizbekotes megsziintetesere.

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es koziitkezeloi hozzajarulasat 
GVF 2000 kft. (2030 Erd, Csalogany utca 54.) 21 182 szarmi tervei alapjan az uj ivoviz 
bekoto vezetek letesitesere es meglevo egyideju bontasara, valamint a meglevo szennyviz 
vezetek helyen uj kialakitasara.
A munkalatokhoz tortend hozzajarulas Budapest VIII. keriilet Vajdahunyad utca 12. szam 
alatt meglevo erintett kozteruleti reszen, az alabbi feltetelekkel es kikotesekkel valdsulhat 
meg:

a. jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazot (epittetot) nem mentesiti az epiteshez 
sziikseges egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese alol,

b. a tulajdonosi hozzajarulas a Budapest VIII. keriilet, alabbi kozteriiletek munkalatokkal 
erintett teriiletere terjed ki:

o Budapest VIII. keriilet Vajdahunyad utca 12. szam alatti teriilet.

c. az epittetonek (kivitelezdnek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a 
vonatkozd rendelet (19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet) szerinti mellekletek 
csatolasaval elozetesen meg kell kerni, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell 
tartani,

d. a burkolatok helyreallitasa I. osztalyii mindsegben valdsuljon meg, a megfelelo 
retegrenddel. Amennyiben a bontas soran a burkolat seriil, a torott darabokat cserelni 
kell. A burkolatok felfesteset a kivitelezes utan a helyreallitas soran ujra fel kell 
festeni, a szabvanyoknak megfeleloen,

e. kotelezi a beruhazot/kivitelezot a bontasi helyek megfelelo helyreallitasara, melyre a 
beruhazo/kivitelezo 5 ev garanciat vallal:

o a bontassal erintett aszfalt litpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell 
helyreallitani, szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:
- 4 cm vtg. AC11 jelu hengerelt aszfaltbeton koporeteg
- 7 cm vtg. AC11 jelu hengerelt aszfaltbeton kotoreteg
- 20 cm vtg. C8/10-32/F stabilizalt litalap
- 20 cm vtg. fagyallo homokos kavics agyazat Try 95% (mas anyaggal nem 

helyettesitheto)

o a bontassal erintett aszfalt jarda burkolatat az alabbi retegrenddel kell 
helyreallitani, szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:
- 3 cm vtg. MA-8 erdesitett ontott aszfalt koporeteg
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- 15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizalt utalap (jarmuterheles 20 cm)
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics agyazat Try 95% (mas anyaggal nem 

helyettesithetd)
f. be kell tartani a fak vedelmerol szolo MSZ 12042 szabvany eloirasait, a fak kozeleben 

fokozott ovatossaggal, a szabvany elbirasainak maximalis betartasa es szakfeliigyelet 
mellett lehet kizardlag a foldmunkat vegezni,

g. a munkalatokat megelozoen a lakossagot tajekoztatni kell. A burkolatok felfesteset a 
kivitelezes utan a helyreallftas soran ujra fel kell festeni, a szabvanyoknak 
megfeleloen,

h. a bontassal erintett zoldteriilet helyreallftasakor a zbldtertilet reszet kepezd, karosodott 
(kitermelt, szennyezodott, illetve elszallftott) termotalaj potlasat - I. osztalyu 
termofbld visszatoltesevel - kell elvegezni,

i. az engedelyes koteles a munkak (helyreallftas) elkeszulterol a kozteriilet tulajdonosat 
frasban ertesfteni,

j. jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezd szervek, szakhatosagok 
elofrasainak maradektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. november 20.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
Keriiletgazdalkodasi Iroda

Napirend 1.3. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a 
Szigony utca (Jazmin u. - Ulldi ut kozotti szakasz) utepitesenek elvegzesehez
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 80/2021.(XI. 17.) szamu hatarozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol, a Szigony utca 
(Jazmin u. - Ulldi ut kozotti szakasz) utepitesenek elvegzesehez

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat a 
Kozlekedes Kft. a FUTURE AL PRIME PROPERTIES FOUR INGATLANFEJLESZTO 
RESZALAP, mint beruhazo megbfzasabol a Szigony utca-Jazmin Utca-Ulloi ut kozotti 
szakaszanak utepitesi engedelyezesi terveire. (tervszam: 5585. A munkalatokhoz tortend 
hozzajarulas Szigony utca-Jazmin Utca-Ulloi ut kozotti szakaszanak erintett kozteriileti 
reszen, az alabbi feltetelekkel es kikotesekkel valosulhat meg:

a. jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazot (epittetdt) nem mentesiti az epiteshez 
sziikseges egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese al61,

b. a tulajdonosi hozzajarulas a Budapest VIII. keriilet, alabbi kozteriiletek munkalatokkal 
erintett teruletere terjed ki:

o Szigony utca (36137, 36199, 36180 hrsz.),
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o Apathy Istvan utca (36182 hrsz.),
o Jazmin utca (36138 hrsz.),
o Tomo utca (36162/2 hrsz.).

c. az epittetonek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a 
vonatkozo rendelet (19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet) szerinti mellekletek 
csatolasaval eldzetesen meg kell kerni, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell 
tartani,

d. a burkolatok helyreallitasa I. osztalyu minosegben valosuljon meg, a megfelelo 
retegrenddel. Amennyiben a bontas soran a burkolat seriil, a torott darabokat cserelni 
kell. A burkolatok felfesteset a kivitelezes utan a helyreallitas soran ujra fel kell 
festeni, a szabvanyoknak megfeleloen,

e. kotelezi a beruhazot/kivitelezot a bontasi helyek megfelelo helyreallitasara, melyre a 
beruhazo/kivitelezo 5 ev garanciat vallal:

» a bontassal erintett aszfalt utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell 
helyreallitani, szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:

4 cm vtg. AC 11 jelu hengerelt aszfaltbeton koporeteg
- 7 cm vtg. AC11 jelu hengerelt aszfaltbeton kotoreteg
- 20 cm vtg. C8/10-32/F stabilizalt utalap

20 cm vtg. fagyallo homokos kavics agyazat Try 95% (mas anyaggal 
nem helyettesitheto)

• a bontassal erintett aszfalt jarda burkolatat az alabbi retegrenddel kell 
helyreallitani, szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:
- 3 cm vtg. MA-8 erdesitett ontott aszfalt koporeteg
- 15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizalt utalap (jarmuterheles 20 cm)
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics agyazat Try 95% (mas anyaggal

nem helyettesitheto)
f. be kell tartani a fak vedelmerol szolo MSZ 12042 szabvany eloirasait, a fak kozeleben 

fokozott ovatossaggal, a szabvany eloirasainak maximalis betartasa es szakfeliigyelet 
mellett lehet kizarolag a foldmunkat vegezni,

g. a munkalatokat megelozoen a lakossagot tajekoztatni kell. A burkolatok felfesteset a 
kivitelezes utan a helyreallitas soran ujra fel kell festeni, a szabvanyoknak 
megfeleloen,

h. a bontassal erintett zoldteriilet helyreallitasakor a zoldteriilet reszet kepezd, karosodott 
(kitermelt, szennyezodott, illetve elszallitott) termotalaj potlasat - I. osztalyu 
termofold visszatoltesevel - kell elvegezni,

i. az engedelyes koteles a munkak (helyreallitas) elkeszulterol a koztertilet tulajdonosat 
irasban ertesiteni,

Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatosagok eloirasainak 
maradektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2021. november 20.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
Keriiletgazdalkodasi Iroda
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Napirend 1.4. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, 
Budapest VIII. keriilet, Szazados ut (Strobl Alajos utca-Kerepesi ut kozott) gazvezetek 
kivaltas epitesehez
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazddlkodasi Ugyosztdly vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 81/2021.(XI.17.) szamii hatarozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasa, Budapest VIII. keriilet, Szazados lit 
(Strobl Alajos utca-Kerepesi lit kozott) gazvezetek kivaltas epitesehez

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ligy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat a 
FOTAV Zrt. megbizasabol a Gazlang Kft. altal keszitett (tervszam: DN 250-DN 400) 
strategiai tavhovezetek epitesehez kapcsolodo kisnyomasii gazvezetekek kivaltasahoz. A 
munkalatokhoz torteno hozzajarulas a Szazados lit erintett kozteriileti reszen, az alabbi 
feltetelekkel es kikotesekkel valosulhat meg:

a. jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazot (epittetot) nem mentesiti az epiteshez 
sziikseges egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese a!61,

b. a tulajdonosi hozzajarulas a Budapest VIII. keriilet, alabbi kozteriiletek 
munkalatokkal erintett teriiletere terjed ki:
o Szazados lit (38860: hrsz.)
o Strobl Alajos utca (hrsz.: 38875)

c. az epittetonek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a 
vonatkozo rendelet (19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet) szerinti mellekletek 
csatolasaval elozetesen meg kell kerni, es az abban foglaltakat maradektalanul be 
kell tartani,

d. a burkolatok helyreallitasa I. osztalyii minosegben valosuljon meg, a megfelelo 
retegrenddel. Amennyiben a bontas soran a burkolat seriil, a torott darabokat cserelni 
kell. A burkolatok felfesteset a kivitelezes utan a helyreallitas soran iijra fel kell 
festeni, a szabvanyoknak megfeleloen,

e. kotelezi a beruhazot/kivitelezot a bontasi helyek megfelelo helyreallitasara, melyre a 
beruhazo/kivitelezo 5 ev garanciat vallal:
o a bontassal erintett aszfalt litpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell 

helyreallitani, szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:
- 4 cm vtg. AC11 jelti hengerelt aszfaltbeton koporeteg
- 7 cm vtg. AC11 jelti hengerelt aszfaltbeton kotoreteg
- 20 cm vtg. C8/10-32/F stabilizalt litalap
- 20 cm vtg. fagyallo homokos kavics agyazat Try 95% (mas anyaggal

nem helyettesitheto)

o a bontassal erintett aszfalt jarda burkolatat az alabbi retegrenddel kell 
helyreallitani, szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:
- 3 cm vtg. MA-8 erdesitett ontott aszfalt koporeteg
- 15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizalt litalap (jarmuterheles 20 cm)
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics agyazat Try 95% (mas anyaggal

nem helyettesitheto)
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f. be kell tartani a fak vedelmerol szolo MSZ 12042 szabvany eloirasait, a fak 
kozeleben fokozott ovatossaggal, a szabvany eloirasainak maximalis betartasa es 
szakfeliigyelet mellett lehet kizarolag a fbldmunkat vegezni,

g. az arkok kbzvetlen kornyezeteben (2 meter a nyilt aroktol) a fakat haromretegu 
torzsvedelemmel kell ellatni. A torzset rugalmas, energiaelnyeld reteggel ellatott, 
legalabb 2 meter magas deszkazattal kell koriil venni. A vedelemre szolgald 
deszkazatot a fa seriilese nelkiil kell rogziteni, es nem szabad kozvetleniil a 
gyokernyakra rahelyezni,

h. a vezetekek lefektetesekor a vezeteket lehetoleg a gyokerzet melysege ala kell 
telepiteni. Az arkok kiasasa soran a gyokerek seriileset meg kell akadalyozni. 
Amennyiben a gyokerek megis seriilnek, a seriileseket fasebeszeti modszerekkel 
kezelni kell. Arok asasa soran a 2 cm-nel nagyobb atmerdju gyokeret nem szabad 
elvagni. A legfeljebb 2 cm atmerdju gybkereket metszessel vagjuk le, a vagasi feliilet 
legyen sima es egyenes. Metszes utan a metszesi feltiletet nbvekedest serkento 
anyaggal kell kezelni,

i. az epitesi tevekenyseg soran a feltart gybkereket a kiszaradastol es a fagyastol 
takarassal, valamint a takard anyag nedvesen tartasaval vedeni kell,

j. a gybkerzetben kialakitott arok feltbitesere hasznalt anyagoknak tartosan 
biztositaniuk kell a legateresztest, valamint tapanyagban gazdagnak kell lenniiik, 
hogy a seriilt gyokerek regeneralodhassanak. A gyokerzet karosodasanak merteketol 
fiiggoen sziikseg lehet a korona megfelelo merteku metszesere is,

k. jelen kivitelezes eseteben javallott a fakra favedelmi tervet kesziteni, de amennyiben 
a vallalkozo nyilatkozik a szabvany maradektalan betartasarol, es a munka 
megkezdese elbtt elvegzi a sziikseges tbrzsvedelmet, el lehet ettol tekinteni,

1. a munkalatokat megelozoen a lakossagot tajekoztatni kell. A burkolatok felfesteset a 
kivitelezes utan a helyreallitas soran ujra fel kell festeni, a szabvanyoknak 
megfelelben,

m. A munkavedelmi eldirasok alapjan a gyalogosforgalmat a kivitelezes soran meg kell 
tiltani, az eldirt biztonsagi tavolsagok nem betarthatoak,

n. a bontassal erintett zbldteriilet helyreallitasakor a zbldteriilet reszet kepezo, 
karosodott (kitermelt, szennyezodbtt, illetve elszallitott) termdtalaj potlasat - I. 
osztalyu termofbld visszatbltesevel - kell elvegezni,

o. az engedelyes kbteles a munkak (helyreallitas) elkesziilterdl a kbztertilet tulajdonosat 
irasban ertesiteni,

Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezb szervek, szakhatosagok eloirasainak 
maradektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 2021. november 20.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
Keriiletgazdalkodasi Iroda
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Napirend 1.5. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, 
Budapest VIII. keriilet Deri Miksa utca 18. optikai vezetek ellatasahoz
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 82/2021.(XI.17.) szamu hatarozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol a Budapest VIII. keriilet, 
Deri Miksa utca 18. optikai vezetek ellatasahoz

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
az Invitech ICT Service Kft. (cegjegyzekszam: 13 09 190552; szekhely: 2040 Budaors, 
Edison utca 4.) Budapest VIII. keriilet, Digimobil Invitech df 2. iitem, Deri Miksa utca 18. 
optikai ellatas kiviteli terveire (Munkaszam: ST-008/2021) optikai foldkabel epiteshez 
sziikseges kozteriileti munkak vegzesehez, az alabbi feltetelekkel es kikbtesekkel:

• jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazot (epittetot) nem mentesiti az epiteshez 
sziikseges egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese al61,

• a tulajdonosi hozzajarulas a 35055 hrsz.-u Nagyfiivaros es 35035/1 hrsz.-u Deri Miksa 
utca munkalatokkal erintett teriiletere terjed ki,

• az epittetonek (kivitelezonek) a kozteriileti munkak megkezdese elott munkakezdesi 
(burkolatbontasi) hozzajarulast kell kemie a kozutkezeldi hozzajarulashoz mellekelt 
nyomtatvany adattartalmanak megfelelden, a sziikseges mellekletek csatolasaval.

• A helyreallitast az alabbi leiras szerinti palyaszerkezeti retegrenddel es kialakitassal 
kell vegezni. A helyreallitast a vezetekek es vedocsovek fekteteset kovetden a foldmu 
reteges visszaepitesevel es tdmdritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm. 
retegvastagsagokban. A foldmu eloirt tomdrsege a vedoretegben Try > 96% 
teherbirasa E2>68 /MN/m2 A mert ertekeket a mtiszaki atadas-atveteli eljaras soran 
jegyzokonyvvel kell igazolni az ut kezeloje reszere.

• Az elbontott burkolatok eleit egyenesre kell vagni es bitumenes hezagkitoltessel kell a 
meglevo aszfalt burkolatot az uj aszfalt burkolathoz csatlakoztatni ugy, hogy az epitett 
aszfaltretegek lepcsozetesen, min. 20-20 cm. atlapolassal csatlakozzanak. Ha a 
jardaburkolat bontasa eleri a teljes jardaszelesseg 50%-at, akkor az erintett 
jardaszakaszon a teljes szelessegii burkolat helyreallitast kell vegezni.

• bontassal- erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, 
szerkezeti retegrendkent 20-20 cm atlapolassal:
- 3 cm MA-4 (N) erdesitett ontott aszfalt
- 15 cm CKt-4 stabilizalt utalap
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Try 96% (mas anyaggal nem

helyettesithetd)

Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatosagok elbirasainak 
maradektalan betartasaval, a ddntes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelos: polgarmester
Hataridb: 2021 .november 24.

A ddntes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
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Napirend 1.6. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, 
Budapest VIII. keriilet Kiss Jozsef utcai gazvezetek epiteshez
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkoddsi Ugyosztaly vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 83/2021.(XI.17.) szamu hatarozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasa a Budapest VIII. keriilet, 
Kiss Jozsef utcai gazvezetek epiteshez

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
az MVM Fogaz Foldgazhalozati Kft. (Budapest IL Janos Pal papa ter 20.) megbizasabdl a 
Dinamika Kft. (Budapest Szuglo u. 176.) dn 200 PE kisnyomasu gazvezetek letesitesehez.

Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest VIII. keriilt Kiss 
Jozsef utca (34638/2 hrsz) (Rakoczi ut -Bezeredi utca kozott szakasz) ut- es jardaburkolatat.
A kerelmekhez benyujtott tervdokumentacio Budapest VIII. keriilt Kiss Jozsef utca Rakoczi 
ut-Bezeredi utca kozotti szakaszan uj dn 200 PE kisnyomasu gazvezetek fektetesenek es DN 
200 acel gazvezetek megszuntetesenek 116 fm. (amibol kiemelendo 17 fm.) valamint az 
erintett acel anyagu vezetekek telekhatarig/epiiletig PE anyagura kivaltasanak muszaki terveit 
tartalmazza. A tervek alapjan a tulajdonosi- es kozutkezeloi hozzajarulas kiadhato.
A gazvezetek kivaltasokra vonatkozo kiilonleges muszaki eldirasok:

A tervek szerinti beruhazas soran a Budapest Kiss Jozsef utca Rakoczi ut - Bezeredi utca 
kozotti szakaszan meglevo, megsziino vezetekszakaszt el kell bontani, az utburkolat alatt nem 
uzemelb vezetekszakasz nem maradhat. A burkolat helyreallitasat az uttengelytol az ut 
szegelyig a teljes koporeteg marasaval es ujraaszfaltozasaval el kell vegezni es a gazvezetek 
munkaarka felett teljes palyaszerkezetet kell epiteni.
Az epites es bontas idejere a gepjarmuforgalmat es a jardan a gyalogos forgalmat biztositani 
kell.
A munkavegzest kovetden a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a foldmii reteges 
visszaepitesevel es tomoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban. A 
foldmii eloirt tomorsege a vedbretegen Trg>96% es teherbirasa E2>68 MN/m2 . A mert 
ertekeket a muszaki atadas-atvetel soran jegyzokonywel kell igazolni.

• A bontassal erintett utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, szerkezeti 
retegenkent 20-20 cm atlapolassal:
- 4 cm AC-11 kop6 (F) aszfaltbeton koporeteg
- 7 cm AC-16 koto (F) aszfaltbeton kotoreteg
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizalt iitalap
- 20 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg (mas anyaggal nem helyettesitheto)
A terv szerinti 20 cm sovanybeton utalap alkalmazasa eseten a kotoreteget ketszer 6 cm 
vastagsagban kell teriteni.

• A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, szerkezeti 
retegenkent 20-20 cm atlapolassal:
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- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett dntdttaszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap

- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Trg 96% (mas anyaggal nem helyettesithetd)

• A bontassal erintett utszegelyt a meglevovel azonos szegelyelemekkel kell helyreallitani. Az 
utszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket oldalrol.

• Az utburkolati jeleket a koporeteg teriteset kovetoen ujra kell festeni az eredeti 
forgalomtechnikai jelzesekkel. A burkolati jelek festese a forgalomtechnikai kezeld Budapest 
Kozut Zrt. eloirasai szerint tortenhet. Az elbontott aszfaltburkolat eleit egyenesre kell vagni es 
bitumenes hezagszalaggal kell a meglevo aszfalt burkolatot az uj aszfalt burkolathoz 
csatlakoztatni ugy, hogy az epitett aszfalt retegek lepcsozetcscn, min. 20-20 cm atlapolassal 
csatlakozzanak a meglevo aszfalt retegekhez.
A helyreallitas muszaki atadas-atvetelere a kozutkezelot es a forgalomtechnikai kezelot meg 
kell hi'vni.
Feltetelek es kikotesek:

a. jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazot (epittetot) nem mentesiti az epiteshez 
sziikseges egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese alol,

b. a tulajdonosi hozzajarulas a Budapest VIII. kerulet, alabbi kozteriiletek munkalatokkal 
erintett teriiletere terjed ki:

• Kiss Jozsef ut (hrsz.: 34638/2) ( Rakdczi ut - Bezeredi utca kozotti szakasz)

c. az epittetonek (kivitelezdnek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a 
mellekelt nyomtatvany adattartalmanak megfelelden a sziikseges mellekletek 
csatolasaval eldzetesen meg kell kerni, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell 
tartani,

d. a burkolatok helyreallitasa I. osztalyii minosegben valosuljon meg, a megfelelo 
retegrenddel. Amennyiben a bontas soran a burkolat seriil, a torott darabokat cserelni 
kell. A burkolatok felfesteset a kivitelezes utan a helyreallitas soran ujra fel kell 
festeni, a szabvanyoknak megfelelden,

e. kotelezi a beruhazot/kivitelezot a bontasi helyek megfelelo helyreallitasara, melyre a 
beruhazo/kivitelezo 5 ev garanciat vallal:

f. az engedelyes koteles a munkak (helyreallitas) elkesziilterol a kozteriilet tulajdonosat 
irasban ertesiteni,

Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatosagok eloirasainak 
maradektalan betartasaval, a ddntes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. november 24.

A ddntes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
Keriiletgazdalkodasi Iroda
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Napirend L7;pontia: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara 
Semmelweis Klinikak metroallomas felujitasanal elektromos szekreny bontas 
elvegzesere
Eldterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazddlkoddsi Ugyosztaly vezetoje

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 84/2021.(XI.l7.) szamu hatarozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasa, tulajdonosi es kozutkezeloi 
hozzajarulas megadasara Semmelweis Klinikak metroallomas felujitasanal elektromos 

szekreny bontasi munkalatok elvegzesere

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dbnt, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat az 
onkormanyzati tulajdonu Budapest, VIII. keriilet 36181/6 hrsz. ingatlant erinto 2 db 
hasznalaton kiviili elektromos szekreny bontasahoz.
A munkalatokhoz tortend hozzajarulas Budapest, VIII. keriilet 36181/6 hrsz alatt meglevo 
erintett kozteriileti reszen, az alabbi feltetelekkel es kikotesekkel valosulhat meg:

a. jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazot (epittetdt) nem mentesiti az epiteshez 
sziikseges egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese al61,

b. a tulajdonosi hozzajarulas a Budapest VIII. keriilet, alabbi kozteriiletek 
munkalatokkal erintett teriiletere terjed ki:
® Budapest, VIII. keriilet 36181/6 hrsz alatti teriilet.

A helyreallitast a munkaarok helyen a foldmii reteges visszaepitesevel es 
tomoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban.
A foldmii eloirt tomorsege a vedoretegen Trg>95% es teherbirasa E2>68 MN/m2 
A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, 
szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:

3 cm vtg. MA-4 (N) erdesftett ontott aszfalt
- 10 cm vtg. C12/15 sovanybeton utalap

15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Trg 95% (mas anyaggal 
nem helyettesithetd)

Az elbontott burkolat eleit egyenesre kell vagni es bitumenes hezagkitoltessel kell a 
meglevo aszfalt burkolatot az uj aszfalt burkolathoz csatlakoztatni

c. az epittetonek (kivitelezdnek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a 
vonatkozo rendelet (19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet) szerinti mellekletek 
csatolasaval eldzetesen meg kell kerni, es az abban foglaltakat maradektalanul be 
kell tartani,

d. az engedelyes koteles a munkak (helyreallitas) elkesziilterol a kozteriilet tulajdonosat 
irasban ertesiteni,

Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatosagok eldirasainak 
maradektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

F'elelos: polgarmester
Hataridd: 2021. november 20.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
Keriiletgazdalkodasi Iroda
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Napirend 1.8. pontja: Javaslat a Bezeredi utca 7. szam alatti ingatlan villamosenergia- 
ellatas letesitesehez sziikseges tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara 
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 85/2021.(XI. 17.) szamu hatarozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol Bezeredi utca 7. szam alatti 
ingatlan villamosenergia-ellatas letesitesehez

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adj a 
Bezeredi utca 7. szam alatti ingatlan villamosenergia-ellatas letesitesehez sziikseges 
kozteriileti munkak vegzesehez, az alabbi feltetelekkel es kikotesekkel:

» Jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazot (epittetot) nem mentesiti az epiteshez 
sziikseges egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese alol.

• A tulajdonosi hozzajarulas az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo 
Budapest VIII. kerulet Kiss Jozsef utca (34638/2 hrsz) es Bezeredi utca (34703/2 
hrsz.) lit- es jardaburkolatanak munkalatokkal erintett teriiletere terjed ki.

o Az epittetonek (kivitelezonek) a kozteriileti munkak megkezdese elott 
munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast kell kemie a mellekelt 
nyomtatvany adattartalmanak megfeleloen, a sziikseges mellekletek 
csatolasaval. A bontassal erintett utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell 
helyreallitani,

o szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:

o - 7 cm AC-16 alap (F) aszfaltbeton kotoreteg

o - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizalt litalap

o - 20 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg (mas anyaggal nem 
helyettesitheto)

• A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, 
szerkezeti

o retegenkent 20-20 cm atlapolassal:

o - 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett ontott aszfalt

o - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt litalap

o - 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Trg 96% (mas anyaggal nem 
helyettesitheto)

• A bontassal erintett litszegelyt a meglevovel, azonos szegelyelemekkel kell 
helyreallitani. Az litszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket 
oldalrol. A munkavegzes befejeztevel az litburkolati jeleket szinten helyre kell 
allitani tartos kivitelu

o burkolati jelekkel. Az elbontott aszfaltburkolat eleit egyenesre kell vagni es 
bitumenes hezagkitoltessel kell a meglevo aszfalt burkolatot az uj aszfalt 
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burkolathoz csatlakoztatni ugy, hogy az epitett aszfalt retegek lepcsozetesen, 
min. 20-20 cm atlapolassal csatlakozzanak a meglevo aszfalt retegekhez.

Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatosagok eloirasainak 
maradektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. november 25.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 1.9. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas elbiralasara a 
Budapest VIII. keriilet Szentkiralyi utca 4. szam elotti jardaburkolat atepitesehez 
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 86/2021.(XI.17.) szamu hatarozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas elbiralasarol a Budapest VIII. keriilet 
Szentkiralyi utca 4. szam elotti jardaburkolat atepitesehez

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy nem jarul hozza a tervezett modon torteno 
Szentkiraly utca 4. szam elotti jarda szakasz burkolat cset;ejehez.
A kerelmezo a West Center Kft. (1133 Budapest, Gogol ut 15.)
A jarda az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest VIII. keriilet 
Szentkiralyi utca (36522 hrsz.) teriileten van.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. november 24.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
Keriiletgazdalkodasi Iroda
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Napirend 1.10. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. keriilet Horvath Mihaly ter 15. viz bekoto vezetek letesitesehez 
Eldterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkoddsi Ugyosztdly vezetoje

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 87/2021.(XI. 17.) szamu hatarozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasa, a Budapest VIII. keriilet 
Horvath Mihaly ter 15. viz bekoto vezetek letesitesehez

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
a Siengi Tervezesi Kft. (1146 Budapest, Thokoly u. 58-60.) 2016/270 szamu tervei alapjan az 
uj ivoviz bekoto vezetek epitese es a meglevo vizvezetek megsziintetes kozteriileti munkahoz. 
A munkalatokhoz torteno hozzajarulas Budapest VIII. keriilet Horvath Mihaly ter 15. szam 
alatti ingatlan vizbekotes az alabbi feltetelekkel es kikotesekkel valosulhat meg:

a. jelen tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas a beruhazot (epittetot) nem mentesiti 
az epiteshez sziikseges egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese alol,

b. a tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas a Budapest VIII. keriilet, alabbi 
kozteriiletek munkalatokkal erintett teriiletere terjed ki:
o Budapest VIII. keriilet Horvath Mihaly ter 15. hrsz. 35238/3, Jozsef utca hrsz. 

35150/2 tervben jelolt teriilete.
c. az epittetonek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast, a 

mellekelt nyomtatvany adattartalma szerint a sziikseges mellekletek csatolasaval 
elozetesen meg kell kerni, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani,

d. a burkolatok helyreallitasa I. osztalyu minosegben valosuljon meg, a megfelelo 
retegrenddel. Amennyiben a bontas soran a burkolat seriil, a torott darabokat cserelni 
kell. A burkolatok felfesteset a kivitelezes utan a helyreallitas soran ujra fel kell 
festeni, a szabvanyoknak megfeleloen,

e. kotelezi a beruhazot/kivitelezot a bontasi helyek megfelelo helyreallitasara, melyre a 
beruhazo/kivitelezo 5 ev garanciat vallal:

f. A Horvath Mihaly ter Kft. (1204 Budapest, Martirok utja 290.) megbizasabol a 
Siengi Tervezesi Kft. (1037 Budapest,Thokoly u. 58-60.) tulajdonosi- es 
kozutkezeloi hozzajarulast kert meglevo vizvezetek megsziintetesehez es uj 
vizbekotes letesitesehez. Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es 
kezeleseben levo Budapest VIII. Horvath Mihaly ter (35238/3 hrsz.) es a Jozsef utca 
(35150/2 hrsz.) ut- es jardaburkolatat.

g. A kerelmekhez benyujtott tervdokumentacio a Budapest VIII. Horvath Mihaly ter 15. 
sz. epiilet uj KPE 90 cso bekotesenek, meglevo vezetekrol torteno leagazas elzaro 
szerelvenyenek beepitesenek, valamint ezzel egyidejiileg regi bekotesek 
megsziintetesenek, miiszaki terveit tartalmazza. A tervek alapjan a tulajdonosi- es 
kozutkezeloi hozzajarulas kiadhato.
A vizvezetek epitesere vonatkozo kiilonleges miiszaki eldirasok:

A tervezett vezetek KPE csobol keszul, PE 100 SDR 11 D 90 minosegii csovekbol a 
csokoteseknel es a csomopontok kialakitasanal hegesztett kotesek alkalmazasaval. A 
munkagodor es munkaarok kiemeleset zartsoru fuggoleges ducolas mellett kell 
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vegrehajtani a terveknek megfelelden. A tervek szerinti beruhazas soran Budapest 
VIII. keriilet Horvath Mihaly ter 15. szam elott meglevo jarda aszfalt, a hozza tartozd 
szegely es az utburkolat egy resze elbontasra kerul, valamint a Jozsef utcaban a 
meglevo bekotovezetekek elbontasaval a Jozsef utca meglevo jarda aszfalt, a hozza 
tartozd szegely es az utburkolat egy resze is bontandb. Az epites es bontas idejere a 
gepjarmuforgalmat es a jardan a gyalogosforgalmat is biztositani kell, a vizvezetek 
bontasra es epitesre igenybevett kozteriileteket is tartalmazd, Forgalomtechnikai 
kezeld altal jovahagyott ideiglenes forgalomtechnikai terv szerint. A meglevo 
vizvezetek levagasa es uj vizbekotes letesitese utan a munkateriilet helyreallitasa 
sziikseges.

A munkavegzest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a foldmu 
reteges visszaepitesevel es tdmdritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es 
retegvastagsagokban. A foldmu eloirt tomdrsege a veddretegen Trg>96% es 
teherbirasa E2>68 MN/m2 . A mert ertekeket a mtiszaki atadas-atvetel soran 
jegyzokonyvvel kell igazolni.

• A bontassal erintett utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, 
szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:

- 4 cm AC-11 kopo (F) aszfaltbeton kopdreteg
- 7 cm AC-16 alap (F) aszfaltbeton kotoreteg

20 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
20 cm vtg. fagyallo homokos kavics veddreteg (mas anyaggal nem 
helyettesitheto)

o A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, 
szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:

- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett ontbtt aszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics veddreteg Trg 96% (mas anyaggal

nem helyettesitheto)

• A bontassal erintett utszegelyt a meglevovel azonos szegelyelemekkel kell 
helyreallitani. Az utszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket 
oldalrol. Az elbontott aszfaltburkolat eleit egyenesre kell vagni es bitumenes 
hezagkitoltessel kell a meglevo aszfalt burkolatot az uj aszfalt burkolathoz 
csatlakoztatni ugy, hogy az epitett aszfalt retegek lepcsdzetesen, min. 20-20 cm 
atlapolassal csatlakozzanak a meglevo aszfalt retegekhez.

A munkavegzes megkezdesenek feltetele a forgalomtechnikai kezeld es a 
kozmtikezeldk ervenyes hozzajarulasa, valamint a kozutkezelo munkakezdesi 
hozzajarulasa. A helyreallitas mtiszaki atadas-atvetelere a kozutkezelot meg kell 
hivni.

h. az engedelyes koteles a munkak (helyreallitas) elkeszulterol a kozterulet tulajdonosat 
irasban ertesiteni,

i. jelen tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, 
szakhatosagok eloirasainak maradektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 
evig ervenyes.
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Felelos:
Hatarido:

polgarmester
2021. november 24.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly 
Keriiletgazdalkodasi Iroda

Napirend 1.11. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, 
Budapest VIII. keriilet Losonci ter 2. optikai vezetek epitesehez
Eldterjesztb: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 88/2021.(XI. 17.) szamu hatarozata 

(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol a Budapest VIII. keriilet, 
Losonci ter 2. optikai vezetek epitesehez

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adj a 
a STENTOR-MI Tervezd es Szolgaltato Kft. (2660 Balassagyarmat, Felsomalom u. 7.) DIGI 
Tavkozlesi es Szolgaltato Kft. Bazisallomasaihoz, nagysebessegii mobilhalozat kiepites 
celjabol optikai ellatas letesitesehez. A kerelmekhez benyujtott ST-024/2021 munkaszamu 
tervdokumentacio alapjan az optikai fbldkabel epiteshez sziikseges kozteriileti munkak 
vegzesehez, az alabbi feltetelekkel es kikotesekkel:

o jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazot (epittetot) nem mentesiti az epiteshez 
sziikseges egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese alol,

o a tulajdonosi hozzajarulas a Baross utca (35528/2 hrsz.) es Losonci utca (35728/43 
hrsz.)

© munkalatokkal erintett teriiletere terjed ki,

• az epittetonek (kivitelezonek) a kozteriileti munkak megkezdese elott munkakezdesi 
(burkolatbontasi) hozzajarulast kell kernie a kozutkezeloi hozzajarulashoz mellekelt 
nyomtatvany adattartalmanak megfeleloen, a sziikseges mellekletek csatolasaval.

• A kerelmekhez benyujtott ST-024/2021 munkaszamu tervdokumentacio a Baross utca 
113/B elott elhalado meglevo Invitech alepitmenyre egy uj Kl-es megszakito 
telepitesenek, az uj megszakitobol a Baross utca 113/A hazszam fele aszfalt jardaban 
az uj 2LPE40 bevezeto csovek inditasanak, az uj leagazashoz a Illes utca 1. elott levo 
N2-es szekrenyben levo kotesbol uj Fve2xl2B/T kabel (a Baross utca iranyaba az 
1LPE40 csohalozatban a vegpont (Losonci ter 2.) fele) inditasanak miiszaki terveit 
tartalmazza. A tervek alapjan a tulajdonosies kozutkezeloi hozzajarulas kiadhato.
A tervek szerinti beruhazas soran Budapest VIII. keriilet Losonci ter 2. szam elott 
meglevo jarda aszfalt egy resze elbontasra keriil. Az uj megszakitobol a Baross utca 
113/A hazszam fele aszfalt jardaban inditjak az uj 2LPE40 bevezeto csoveket. Az uj 
csovek a Baross utca 113/A hazszam epiilet bejaratanak bal oldalan egy vascsoves 
felallashoz erkeznek meg. Az uj vascsoves felallast a meglevo melle epitik ki. Az uj 
2LPE40 bevezeto csovek tervezett fektetesi melysege 0,6 meter.
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Az epites es bontas idejere a gepjarmuforgalmat es a jardan a gyalogos forgalmat 
biztosi'tani kell, a jardan provizorium alkalmazasaval. A munkavegzest kovetoen a 
munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a foldmu reteges visszaepitesevel es 
tbmoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban. A foldmu elofrt 
tomorsege a vedoretegen Trg>96% es teherbirasa E2>68 MN/m2 . A mert ertekeket a 
muszaki atadas-atvetel soranjegyzokonyvvel kell igazolni.

o A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, 
szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:

- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett ontott aszfalt (a jarda teljes szelessegeben)
- 15 cm vtg. C12/15-32-F1 (foldnedves) jarda betonlap

- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics veddreteg Trg 95% (mas anyaggal nem 
helyettesitheto) - 95% tomorsegu foldvisszatoltes
- KPE 110 vedocsovet 10 cm homok, vagy rostalt fold agyazattal ellatva

Az elbontott aszfaltburkolat eleit egyenesre kell vagni es bitumenes hezagkitoltessel 
kell a meglevo aszfalt burkolatot az uj aszfalt burkolathoz csatlakoztatni. A jardaban 
kozmuterkepen nem jelolt, a parkolasi rendszer uzemelesehez sziikseges kabel 
haladhat, ezert csak ovatos kezi foldmunka vegezheto. Az epites soran, ill. azzal 
bsszefuggesben es amiatt tonkrement barmely feliilet helyreallitasat el kell vegezni. A 
helyreallitas muszaki atadas-atvetelere a kozutkezelot meg kell hivni.

Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatosagok eloirasainak 
maradektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. november 24.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 1.12. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, 
Budapest VIII. keriilet Tolnai Lajos utca 26. vizbekotes epiteshez
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 89/2021.(XI. 17.) szamu hatarozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasa, a Budapest VIII. keriilet 
Tolnai Lajos utca 26. viz bekoto vezetek letesitesehez

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
a Takacs Csaba VZ-TEL 20-0770 tervezo, TCSVSZ-054/21 szamu tervei alapjan a vizbekoto 
vezetek epitesehez.
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A munkalatokhoz torteno hozzajarulas Budapest VIII. keriilet Tolnai Lajos utca 26. szam 
alatti ingatlan vizbekotes az alabbi feltetelekkel es kikotesekkel valosulhat meg:

a. jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazot (epittetot) nem mentesiti az epiteshez 
sziikseges egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese alol,

b. a tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas a Budapest VIII. keriilet, alabbi 
kozteruletek munkalatokkal erintett teriiletere terjed ki:

o Budapest VIII. keriilet Tolnai Lajos utca 26. (hrsz. 34954)

c. az epittetonek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast, a 
mellekelt nyomtatvany adattartalma szerint a sziikseges mellekletek csatolasaval 
eldzetesen meg kell kerni, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani,

d. a burkolatok helyreallitasa I. osztalyu minosegben valosuljon meg, a megfelelo 
retegrenddel. Amennyiben a bontas soran a burkolat seriil, a torott darabokat cserelni 
kell. A burkolatok felfesteset a kivitelezes utan a helyreallitas soran ujra fel kell 
festeni, a szabvanyoknak megfeleloen,

e. kotelezi a beruhazot/kivitelezot a bontasi helyek megfelelo helyreallitasara, melyre a 
beruhazo/kivitelezo 5 ev garanciat vallal.

A vizvezetek epitesere vonatkozo kiilonleges muszaki eldirasok:

A tervezett vezetek KPE csobol kesziil DN 90 csovekbol. A tervek szerinti beruhazas soran 
Budapest VIII. keriilet Tolnai Lajos u. 26. szam elott meglevo jarda aszfalt, a hozza tartozo 
szegely es az utburkolat egy resze elbontasra keriil. Az epites es bontas idejere a 
gepjarmiiforgalmat es a jardan a gyalogosforgalmat biztositani kell a vizvezetek bontasra es 
epitesre igenybevett kozteriileteket is tartalmazo, forgalomtechnikai kezelo altal jovahagyott 
ideiglenes forgalomtechnikai terv szerint. A meglevo vizvezetek levagasa es uj vizbekotes 
letesitese utan a munkateriilet helyreallitasa sziikseges.
A munkavegzest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a foldmii reteges 
visszaepitesevel es tbmdritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban. A 
foldmii eloirt tomorsege a vedoretegen Trg>96% es teherbirasa E2>68 MN/m2 . A mert 
ertekeket a muszaki atadas-atvetel soran jegyzokonyvvel kell igazolni.

• A bontassal erintett utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, 
szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:

- 4 cm AC-11 kopo (F) aszfaltbeton koporeteg
- 7 cm AC-16 alap (F) aszfaltbeton kotdreteg
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 20 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg (mas anyaggal nem 

helyettesitheto)
o A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, 

szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal: A tarsashaz epites kivitelezesi munkai 
soran megseriilt jardaburkolatot a tarsashaz utcai homlokzata elott teljes szelessegben 
kell helyreallitani.

- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett ontott aszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Trg 95% (mas anyaggal nem 

helyettesitheto)
o A bontassal erintett utszegelyt a meglevovel azonos szegelyelemekkel kell 

helyreallitani. Az utszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket 
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oldalrol. Az elbontott aszfaltburkolat eleit egyenesre kell vagni es bitumenes 
hezagkitoltessel kell a meglevo aszfalt burkolatot az uj aszfalt burkolathoz 
csatlakoztatni ugy, hogy az epitett aszfalt retegek lepcsozetesen, min. 20-20 cm 
atlapolassal csatlakozzanak a meglevo aszfalt retegekhez.
A munkavegzes megkezdesenek feltetele a forgalomtechnikai kezeld es a 
kozmukezelok ervenyes hozzajarulasa, valamint a kozutkezelo munkakezdesi 
hozzajarulasa. A helyreallitas muszaki atadas-atvetelere a kozutkezeldt meg kell hivni.

A munkavegzes megkezdesenek feltetele a forgalomtechnikai kezelo es a 
kozmukezelok ervenyes hozzajarulasa, valamint a kozutkezelo munkakezdesi 
hozzajarulasa. A helyreallitas muszaki atadas-atvetelere a kozutkezeldt meg kell hivni.

f. az engedelyes koteles a munkak (helyreallitas) elkesziilterol a kozteriilet tulajdonosat 
irasban ertesiteni,

Jelen tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatosagok 
eloirasainak maradektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2021. november 24.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
Keriiletgazdalkodasi Iroda

Napircnd 1.13. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasara, 
Budapest VIII. keriilet Tolnai Lajos utca 28-30. vizbekotes epiteshez
Elolerjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 90/2021.(XI. 17.) szamu hatarozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasa, a Budapest VIII. keriilet 
Tolnai Lajos utca 28-30. viz bekoto vezetek letesitesehez

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dbnt, hogy tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulasat adja 
a Takacs Csaba VZ-TEL 20-0770 tervezo, TCSVSZ-055/21 szamu tervei alapjan a vizbekoto 
vezetek epitesehez.
A munkalatokhoz tortend hozzajarulas Budapest VIII. keriilet Tolnai Lajos u. 26. szam alatti 
ingatlan vizbekotes az alabbi feltetelekkel es kikbtesekkel valosulhat meg:

a. jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazot (epittetot) nem mentesiti az epiteshez 
sziikseges egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese alol,

b. a tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas a Budapest VIII. keriilet, alabbi 
kozteriiletek munkalatokkal erintett teriiletere terjed ki:

o Budapest VIII. keriilet Tolnai Lajos u. 26. (hrsz. 34954)
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c. az epittetonek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast, a 
mellekelt nyomtatvany adattartalma szerint a szukseges mellekletek csatolasaval 
elozetesen meg kell kerni, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani,

d. a burkolatok helyreallitasa I. osztalyu minosegben valosuljon meg, a megfeleld 
retegrenddel. Amennyiben a bontas soran a burkolat seriil, a torott darabokat cserelni 
kell. A burkolatok felfesteset a kivitelezes utan a helyreallitas soran ujra fel kell 
festeni, a szabvanyoknak megfelelden,

e. kotelezi a beruhazot/kivitelezot a bontasi helyek megfeleld helyreallitasara, melyre a 
beruhazo/kivitelezo 5 ev garanciat vallal.
A vizvezetek epitesere vonatkozd kiilonleges muszaki eloirasok:

A tervezett vezetek KPE csobol kesziil DN 90 csdvekbdl. A tervek szerinti beruhazas soran 
Budapest VIII. keriilet Tolnai Lajos u. 28-30. szam elott meglevo jarda aszfalt, a hozza 
tartozo szegely es az utburkolat egy resze elbontasra keriil. Az epites es bontas idejere a 
gepjarmuforgalmat es a jardan a gyalogosforgalmat biztositani kell a vizvezetek epitesre 
igenybevett kozteriileteket is tartalmazo, forgalomtechnikai kezeld altal jdvahagyott 
ideiglenes forgalomtechnikai terv szerint. A vizbekotes letesitese utan a munkateriilet 
helyreallitasa szukseges.

A munkavegzest kovetden a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a foldmu reteges 
visszaepitesevel es tomoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban. A 
foldmu eloirt tomorsege a vedoretegen Trg>96% es teherbirasa E2>68 MN/m2 . A mert 
ertekeket a muszaki atadas-atvetel soranjegyzokonyvvel kell igazolni.

• A bontassal erintett utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, 
szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:

- 4 cm AC-11 kopo (F) aszfaltbeton koporeteg
- 7 cm AC-16 alap (F) aszfaltbeton kotoreteg
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 20 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg (mas anyaggal nem helyettesitheto)

• A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, 
szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal: A tarsashaz epites kivitelezesi munkai 
soran megserult jardaburkolatot a tarsashaz utcai homlokzata elott teljes szelessegben 
kell helyreallitani.

- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett dntdtt aszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Trg 95% (mas anyaggal nem 

helyettesitheto)

• A bontassal erintett utszegelyt a meglevovel azonos szegelyelemekkel kell helyreallitani. 
Az utszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket oldalrol. Az elbontott 
aszfaltburkolat eleit egyenesre kell vagni es bitumenes hezagkitoltessel kell a meglevo 
aszfalt burkolatot az uj aszfalt burkolathoz csatlakoztatni ugy, hogy az epitett aszfalt 
retegek lepcsozetesen, min. 20-20 cm atlapolassal csatlakozzanak a meglevo aszfalt 
retegekhez.
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A munkavegzes megkezdesenek feltetele a forgalomtechnikai kezeld es a kozmukezelok 
ervenyes hozzajarulasa, valamint -a kozutkezelo munkakezdesi hozzajarulasa. A 
helyreallitas muszaki atadas-atvetelere a kozutkezelot meg kell hfvni.

A munkavegzes megkezdesenek feltetele a forgalomtechnikai kezelo es a kozmukezelok 
ervenyes hozzajarulasa, valamint a kozutkezelo munkakezdesi hozzajarulasa. A 
helyreallitas muszaki atadas-atvetelere a kozutkezelot meg kell hfvni.

f. az engedelyes koteles a munkak (helyreallitas) elkeszulterol a kozterulet tulajdonosat 
irasban ertesiteni,

Jelen tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas csak az engedelyezd szervek, szakhatosagok 
eloirasainak maradektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. november 24.
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
Keriiletgazdalkodasi Iroda

IL Kepviselo-testuleti eloterjesztesek
(irasbeli eloterjesztesek)

Napirend ILL pontja: Polgar mesteri tajekoztato a lejart hatarideju testuleti 
hatarozatok es a veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek 
vegrehajtasarol, az elozo tiles ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb 
esemenyekrol es az atmenetileg szabad penzeszkbz allomany lekbteserol
Eloterjeszto: Piko Andras -polgarmester

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 91/2021.(XL 17.) szamu hatarozata 

(5 igen, 1 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Varosuzemeltetesi Bizottsag javasolja a Kepviseld-testiiletnek az eldterjesztes 
megtargyalasat, a tajekoztato tudomasul vetelet.

Felelos: Polgarmester
Hatarido: a Kepviseld-testulet 2021. november 18-i iilese

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda
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Napirend IL2. pontja: Javaslat a Somogyi Bela utca felujitas tamogatasaval kapcsolatos 
dontesek meghozatalara
Eldterjesztd: Piko Andras -polgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosuzemeltetesi Bizottsaganak 92/2021.(XI.17.) szamu hatarozata 

(5 igen, 0 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

A Varosuzemeltetesi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testiiletnek az eloterjesztes 
megtargyalasat es a hatarozat elfogadasat.

Felelds: Polgarmester
Hataridd: a Kepviselo-testulet 2021. november 18-i ulese
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda

Budapest, 2021. november 29.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos s.k.
Varosuzemeltetesi Bizottsag 

elnoke

Konczol David s.k.
Varosuzemeltetesi Bizottsag 

alelnoke

A jegyzokonyvi kivonat hiteles:

A jegyzokonyvi kivonatot keszitette:

Goda Krisztina
Jegyzoi Kabihet Szervezesi Iroda ugyintezoje
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