
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat
Kepviselo-testiiletenek Varosiizemeltetesi Bizottsaga

J E G Y Z O K O N Y V

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

Levezetd elnok: Camara-Bereczki Ferenc Miklos

Jelenlevo tagok: Konczol David alelnok
Barabas Jozsef
Gondos Judit
Mezo Agnes
Palfi Gergely

Tavollevo tagok: Voros Tamas alelnok 
dr. Szilagyi Demeter 
Stettner Istvan

Jelenlevo meghivottak: dr. Urban Kristof - a Jogi iroda referense, Radai Daniel - 
alpolgarmesterjfa Nemeth Miklos - a Kerilletgazddlkoddsi Iroda vezetoje, Barta Ferenc - 
joepitesz, a Vdrosepiteszeti iroda vezetoje, Nemes Gabor Istvan - a Humanszolgaltatdsi 
Ugyosztdly vezetoje

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Tisztelettel koszontom a megjelent bizottsagi tagokat, a meghi'vott vendegeket es valamennyi 
jelenlevot. Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek Varosiizemeltetesi 
Bizottsaga 2021. evi 6. rendes iileset megnyitom. A torvenyessegi feladatokat a mai bizottsagi 
iilesen dr. Urban Kristof jogi referens latja el.
Kerem, a letszam megallapitasa erdekeben kezfeltartassal jelezzek az iilesen valo 
reszveteliiket. A Bizottsag tagjainak szama 9 fo, jelen van 6 fo. Tavolmaradasat bejelentette 
dr. Szilagyi Demeter, Stettner Istvan. Kesik Voros Tamas, mert meg a Tulajdonosi Bizottsag 
iilesen van.
Megallapitom, hogy a Bizottsag hatarozatkepes.

A napirenddel kapcsolatban a kovetkezo valtoztatasrol tajekoztatom a tisztelt bizottsagi 
tagokat: Siirgosseggel, helyszini kiosztassal egy kepviselo-testiileti eloterjesztest kaptak 
velemenyezesre:
Javaslat a Somogyi Bela utca felujitas-tamogatasaval kapcsolatos dontesek 
mcghozatalara
Eldterjesztd: Piko Andras - polgdrmester
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Szavazasra bocsatom a siirgossegi elbterjesztes napirendre vetelet. Elfogadasa eseten 
javaslom II. 2. szamon targyalni. A Bizottsag vita nelkiil, egyszeru tbbbseggel dbnt a 
siirgossegi inditvany napirendre vetelerbl. Kerem, szavazzanak most.
5 igen szavazattal, 0 nem es 1 tartozkodassal a Bizottsag elfogadta a napirendre vetelt.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testulete 
Varosuzemeltetesi Bizottsaganak 76/2021. (XL17.) szamu hatarozata 

(5 igen, 0 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dbnt, hogy az alabbi cimu siirgossegi elbterjesztest II.2. 
pont alatt felveszi a napirendjere.
Javaslat a Somogyi Bela utca felujitas-tamogatasaval kapcsolatos dbntesek 
meghozatalara
Eldterjesztd: Piko Andras - polgarmester

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A 2021. november 11 -en kikiildott meghivb es az elbbb ismertetett mbdositas szerinti 
napirendi javaslat megszavazasa kbvetkezik. A Bizottsag vita nelkiil, egyszerii tbbbseggel 
hataroz a napirendi pontokrol. Kerem, a napirendi javaslatrol szavazzanak most.
6 igen szavazattal, 0 nem es 0 tartozkodassal a Bizottsag elfogadta a napirendet.

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

(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

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

NAPIREND

I. Atruhazott hataskorben meghozhato dbntesek

1. Javaslat a 2021. evi Jozsefvaros Biztonsagaert kitiintetesre vonatkozo dbntesek 
meghozatalara ZART
Eldterjesztd: Camara-Bereczki Ferenc Miklos - bizottsagi elnbk

2. Javaslat tulajdonosi es kbzutkezelbi hozzajarulas megadasara, Budapest VIII. 
kerulet Vajdahunyad utca 12. uj viz es szennyviz csatorna bekbtb vezetek 
letesitesere, valamint meglevb vizbekbtes megsziintetesere
Eldterjesztd: Borbas Gabriella ■ Gazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

3. Javaslat tulajdonosi es kbzutkezelbi hozzajarulas megadasara, a Szigony utca 
(Jazmin u. - Ulloi lit kbzbtti szakasz) utepitesenek elvegzesehez
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - Gazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

4. Javaslat tulajdonosi es kbzutkezelbi hozzajarulas megadasara, Budapest VIII. 
kerulet, Szazados ut (Strobl Alajos utca-Kerepesi ut kbzbtt) gazvezetek kivaltas 
epitesehez
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - Gazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje



5. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, Budapest VIII. 
keriilet Deri Miksa utca 18. optikai vezetek ellatasahoz
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - Gazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

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

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

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

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

10. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, Budapest VIII. 
keriilet Horvath Mihaly ter 15. viz bekiitd vezetek letesitesehez
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - Gazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

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

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

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

II. Kepviselo-testuleti eloterjesztesek

1. Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiileti hatarozatok es a 
veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dbntesek vegrehajtasarol, az 
elozo tiles 6ta tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrbl es az 
atmenetilcg szabad penzeszkbz allomany lekbteserbl
Eldterjesztd: Piko Andras -polgarmester

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

ZART ULES

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

A napirend tdrgyaldsa zdrt tiles kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat es a meghozott 78/2021. (XL17.) sz.

VB hatarozatot a zdrt tilesrol kesziilt jegyzokonyv tartalmazza.

NYILT ULES

Napirend 1.2. pontja: Javaslat tulajdonosi es kbzutkezeloi hozzajarulas megadasara, 
Budapest VIII. keriilet Vajdahunyad utca 12. lij viz es szennyviz csatorna bekoto 
vezetek letesitesere, valamint meglevo vizbekotes megsziintetesere
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - Gazddlkoddsi Ugyosztaly vezetoje

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Az tiles ismet nyilvanos. A napirend vitajat megnyitom. Amennyiben nines kerdes vagy 
hozzaszolas, a napirend vitajat lezarom. Szavazasra bocsatom az 1 pontbol allo hatarozati 
javaslatot. Elfogadasahoz egyszeru tbbbseg sziikseges. Kerem, szavazzanak most. 
Megallapitom, hogy a Bizottsag 6 igen szavazattal, ellenszavazat es tartozkodas nelkiil 
elfogadta a hatarozatot.

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

(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kbzutkezeloi 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 kbzutkezeloi hozzajarulasat 
GVF 2000 kft. (2030 Erd, Csalogany utca 54.) 21 182 szamu tervei alapjan az uj ivoviz 
bekoto vezetek letesitesere es meglevo egyidejii bontasara, valamint a meglevo szennyviz 
vezetek helyen uj kialakitasara.
A munkalatokhoz tbrtenb hozzajarulas Budapest VIII. keriilet Vajdahunyad utca 12. szam 
alatt meglevo erintett kbzteriileti reszen, az alabbi feltetelekkel es kikbtesekkel valosulhat 
meg:

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

b. a tulajddnosi hozzajarulas a Budapest VIIL keriilet, alabbi kbzteriiletek munkalatokkal 
erintett teriiletere teijed ki:
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• Budapest VIII. kerulet Vajdahunyad utca 12. szam alatti teriilet.
c. az epittetonek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a 

vonatkozo rendelet (19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet) szerinti mellekletek 
csatolasaval eldzetesen meg kell kemi, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell 
tartani,

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

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

• a bontassal erintett aszfalt utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell 
helyreallltani, szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:
- 4 cm vtg. AC 11 jelu hengerelt aszfaltbeton koporeteg
- 7 cm vtg. AC 11 jelu hengerelt aszfaltbeton ko tore teg
- 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 
helyreallltani, 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

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

fokozott dvatossaggal, a szabvany eloirasainak maximalis betartasa es szakfeliigyelet 
mellett lehet kizarolag a fbldmunkat vegezni,

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

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

i. az engedelyes kdteles a munkak (helyreallltas) elkesziilterol a kozteriilet tulajdonosat 
irasban ertesiteni,

j. jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezd szervek, szakhatosagok 
eloirasainak maradektalan betartasaval, a do.ntes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2021. november 20.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
Keriiletgazdalkodasi Iroda
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Napirend 1.3. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a 
Szigony utca (Jazmin u. - Ulldi ut kozotti szakasz) utepitesenek elvegzesehez
Eldterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkoddsi Ugyosztdly vezetoje

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Van-e kerdes vagy hozzaszolas? Amennyiben nines kerdes 
vagy hozzaszolas, a napirend vitajat lezarom. Szavazasra bocsatom az 1 pontbol allo 
hatarozati javaslatot. Elfogadasahoz egyszeru tobbseg szukseges. Kerem, szavazzanak most. 
Megallapitom, hogy a Bizottsag 6 igen szavazattal, 0 nem es 0 tartozkodassal elfogadta a 
hatarozatot.

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 FUTUREAL PRIME PROPERTIES FOUR INGATLANFEJLESZTO 
RESZALAP, mint beruhazo megbizasabol a Szigony utca-Jazmin Utca-Ulloi ut kozotti 
szakaszanak utepitesi engedelyezesi terveire. (tervszam: 5585. A munkalatokhoz torteno 
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 (epittetot) nem mentesfti az epiteshez 
szukseges egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese alol,

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

• Szigony utca (36137, 36199, 36180 hrsz.),
• Apathy Istvan utca (36182 hrsz.),
• Jazmin utca (36138 hrsz.),
• 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 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 megfelelden,

e. kotelezi a beruhazot/kivitelezot a bontasi helyek megfelelo helyreallitasara, melyre a 
beruhazo/kivitelezd 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 jelii hengerelt aszfaltbeton koporeteg
- 7 cm vtg. AC 11 jelu hengerelt aszfaltbeton kotoreteg
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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 szakfelugyelet 
mellett lehet kizarolag a fbldmunkat vegezni,

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

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

i. az engedelyes koteles a munkak (helyreallitas) elkesziilterol a kozterulet tulajdonosat 
irasban ertesiteni,

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

Fclclos: polgarmester
1 latarido: 2021. november 20.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
Keriiletgazdalkodasi Iroda

Napirend 1.4. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasara, 
Budapest VIII. keriilet, Szazados lit (Strobl Alajos utca-Kerepesi lit kozott) gazvezetek 
kivaltas epitesehez
Elolcrjeszlo: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Kerdes? Hozzaszolas? Amennyiben nines, ligy a napirend 
vitajat lezarom. Szavazasra bocsatom az 1 pontbol allo hatarozati javaslatot. Elfogadasahoz 
egyszeru tobbseg sziikseges. Kerem, szavazzanak most.
Megallapitom, hogy a Bizottsag 6 igen szavazattal, 0 nem es 0 tartozkodassal elfogadta a 
hatarozatot.
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 81/2021.(XL17.) szamu hatarozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

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

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat a 
FOTAV Zrt. megbizasabol a Gazlang Kft. altal keszitett (tervszam: DN 250-DN 400) 
strategiai tavhovezetek epitesehez kapcsolodd kisnyomasu gazvezetekek kivaltasahoz. A 
munkalatokhoz tortend hozzajarulas a Szazados ut erintett kozteriileti reszen, az alabbi 
feltetelekkel es kikotesekkel valdsulhat meg:

a. jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazdt (epittetot) nem mentesiti az epiteshez 
sziikseges egyeb szakhatdsagi es hatdsagi engedelyek beszerzese alol,

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

c. az epittetonek (kivitelezdnek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a 
vonatkozo rendelet (19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet) szerinti mellekletek 
csatolasaval eldzetesen meg kell kemi, 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 tdrdtt darabokat cserelni 
kell. A burkolatok felfesteset a kivitelezes utan a helyreallitas soran ujra fel kell 
festeni, a szabvanyoknak megfeleloen,

e. kotelezi a beruhazdt/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 jelii hengerelt aszfaltbeton kopdreteg
- 7 cm vtg. AC11 jelii hengerelt aszfaltbeton kbtoreteg
- 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 kopdreteg
- 15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizalt utalap (jarmiiterheles 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 vedelmerbl szolo MSZ 12042 szabvany elbirasait, a fak 
kbzeleben fokozott ovatossaggal, a szabvany eloirasainak maximalis betartasa es 
szakfelugyelet mellett lehet kizarolag a foldmunkat vegezni,

g. az arkok kozvetlen komyezeteben (2 meter a nyilt aroktol) a fakat haromretegu 
tbrzsvedelemmel kell ellatni. A tbrzset rugalmas, energiaelnyelb reteggel ellatott, 
legalabb 2 meter magas deszkazattal kell koriil venni. A vedelemre szolgalo 
deszkazatot a fa seriilese nelkul kell rbgziteni, es nem szabad kozvetlenul a 
gybkernyakra rahelyezni,

h. a vezetekek lefektetesekor a vezeteket lehetbleg 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 atmeroju gybkeret nem szabad 
elvagni. A legfeljebb 2 cm atmeroju gybkereket metszessel vagjuk le, a vagasi feltilet 
legyen sima es egyenes. Metszes utan a metszesi feliiletet nbyekedest serkentb 
anyaggal kell kezelni,

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

j. a gybkerzetben kialakitott arok feltbitesere hasznalt anyagoknak tartosan 
biztositaniuk kell a legateresztest, valamint tapanyagban gazdagnak kell lenniuk, 
hogy a seriilt gyokerek regeneralodhassanak. A gyokerzet karosodasanak merteketbl 
fiiggben sziikseg lehet a korona megfelelb merteku metszesere is,

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

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

m. A munkavedelmi eloirasok alapjan a gyalogosforgalmat a kivitelezes soran meg kell 
tiItani, az eloirt biztonsagi tavolsagok nem betarthatoak,

n. a bontassal erintett zbldteriilet helyreallitasakor a zbldteriilet reszet kepezb, 
karosodott (kitermelt, szennyezodbtt, illetve elszallitott) termbtalaj potlasat - I. 
osztalyii termbfold visszatbltesevel - kell elvegezni,

o. az engedelyes kbteles a munkak (helyreallitas) elkesziilterbl a kbzteriilet tulajdonosat 
irasban ertesiteni,

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

I'elelbs: polgarmester
l lataridb: 2021. november 20.
A dbntes vegrehajtasat vegzb szervezeti egyseg: Gazdalkodasi L’gyosztaly 
Keruletgazdalkodasi 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
Eloterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Kerdes? Hozzaszolas? Amennyiben nines, ugy a napirend 
vitajat lezarom. Szavazasra bocsatom az 1 pontbol allo hatarozati javaslatot. Elfogadasahoz 
egyszeru tobbseg sziikseges. Kerem, szavazzanak most.
Megallapitom, hogy a Bizottsag 6 igen szavazattal, 0 nem es 0 tartozkodassal elfogadta a 
hatarozatot.

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 adj a 
az Invitech ICT Service Kft. (cegjegyzekszam: 13 09 190552; szekhely: 2040 Budadrs, 
Edison utca 4.) Budapest VIII. keriilet, Digimobil Invitech df 2. iitem, Deri Miksa utca 18. 
optikai ellatas kiviteli terveire (Munkaszam: ST-008/2021) optikai fbldkabel epiteshez 
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 a 35055 hrsz.-u Nagyfiivaros es 35035/1 hrsz.-u Deri Miksa 
utca munkalatokkal erintett teriiletere terjed ki,

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

• A helyreallitast az alabbi leiras szerinti palyaszerkezeti retegrenddel es kialakitassal 
kell vegezni. A helyreallitast a vezetekek es vedocsovek fekteteset kbvetden a foldmii 
reteges visszaepitesevel es tomoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm. 
retegvastagsagokban. A foldmii eloirt tomorsege a vedoretegben Try > 96% 
teherbirasa E2>68 /MN/m2 A mert ertekeket a miiszaki atadas-atveteli eljaras soran 
jegyzokonyvvel kell igazolni az lit 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 szelessegu 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

helyettesitheto)
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Jelen lulajdonosi 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 vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend L6. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, 
Budapest VIII. keriilet Kiss Jozsef utcai gazvezetek epiteshez
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Kerdes ill. hozzaszolas? Amennyiben nines, ugy a napirend 
vitajat lezarom. Szavazasra bocsatom az 1 pontbol allo hatarozati javaslatot. Elfogadasahoz 
egyszeru tobbseg sziikseges. Kerem, szavazzanak most.
Megallapitom, hogy a Bizottsag 6 igen szavazattal, 0 nem es 0 tartozkodassal elfogadta a 
hatarozatot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 83/2021.(XL17.) szamu hatarozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

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

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
az MVM Fogaz Foldgazhalozati Kft. (Budapest II. Janos Pal papa ter 20.) megbizasabol a 
Dinamika Kft. (Budapest Szuglo u. 176.) dn 200 PE kisnyomasu gazvezetek letesitesehez.
Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest VIII. kerult Kiss 
Jozsef utca (34638/2 hrsz) (Rakoczi ut -Bezeredi utca kozott szakasz) lit- es jardaburkolatat.

A kerelmekhez benyujtott tervdokumentacio Budapest VIII. kerult Kiss Jozsef utca Rakoczi 
ut-Bezeredi utca kozotti szakaszan uj dn 200 PE kisnyomasu gazvezetek fektetesenek es DN 
200 acel gazvezetek megsziintetesenek 116 fm. (amibol kiemelendo 17 fm.) valamint az 
erintett acel anyagu vezetekek telekhatarig/epuletig PE anyagura kivaltasanak muszaki terveit 
tartalmazza. A tervek alapjan a tulajdonosi- es kozutkezeloi hozzajarulas kiadhato.
A gazvezetek kivaltasokra vonatkozo kiilonleges muszaki eloirasok:
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 
iizemelo 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 kovetoen a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a foldmu reteges 
visszaepitesevel es tomoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban. A 

11



foldmu eloirt tomorsege a vedoretegen Trg>96% es teherbirasa E2>68 MN/m2 . A mert 
ertekeket a muszaki atadas-atvetel soran jegyzdkdnyvvel kell igazolni.

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

• A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddei kell helyreallitani, szerkezeti 
retegenkent 20-20 cm atlapolassal:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett ontottaszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg 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 utburkolati jeleket a koporeteg teriteset kovetoen ujra kell festeni az eredeti 
forgalomtechnikai jelzesekkel. A burkolati jelek festese a forgalomtechnikai kezeld Budapest 
Kbziit 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 lepcsozetesen, min. 20-20 cm atlapolassal 
csatlakozzanak a meglevo aszfalt retegekhez.
A helyreallitas muszaki atadas-atvetelere a kozutkezelot es a forgalomtechnikai kezelot meg 
kell hivni.
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) ( Rakoczi ut - Bezeredi utca kozotti szakasz)
c. az epittetonek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a 

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

d. a burkolatok helyreallitasa I. osztalyu minosegben valdsuljon meg, a megfeleld 
retegrenddei. 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 beruhazdt/kivitelezot a bontasi helyek megfeleld helyreallitasara, melyre a 
beruhazo/kivitelezo 5 ev garanciat vallal:
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f. az engedelyes kbtelcs a munkak (helyreallitas) elkeszulterol a kdzteriilet tulajdonosat 
irasban ertesiteni,

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

Felelos: polgarm ester
Hatarido: 2021. november 24.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
Keriiletgazdalkodasi Iroda

Napirend 1.7. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara 
Semmelweis Klinikak metroallomas felujitasanal elektromos szekreny bontas 
elvegzesere
Elbterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Kerdes, esetleg hozzaszolas? Palfi Gergely, parancsoljon.

Palfi Gergely
Ugy latom, a javaslatban az volt, hogy elvileg az epitkezes miatt bontjak el, inert az epitkezes 
utjaban van, de ez azt jelenti - mivel nem volt hasznalatban -, hogy kesobb se keriil majd 
visszaallitasra?

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Valaszadasra megadom a szot dr. Nemeth Miklos irodavezetonek.

Dr. Nemeth Miklos
Nem. Itt az a valasz, hogy ez egy hasznalaton kivuli elektromos szekreny, amelynek a 
bontasat kertek, ezt megvizsgaltuk szakertok bevonasaval, ugy, ahogy a tobbi anyagot, es 
nincsen sziikscg a jovoben sem ezekrc. Ezek nagyon regota hasznalaton kivuli es elbonthato 
szekrenyek.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Tovabbi hozzaszolas van-e? Amennyiben nines, ugy a napirend vitajat lezarom. Szavazasra 
bocsatom az 1 pontbol allo hatarozati javaslatot. Elfogadasahoz egyszeru tobbseg sziikseges. 
Kerem, szavazzanak most.
Mcgallapitom, hogy a Bizottsag 6 igen szavazattal, 0 nem es 0 tartozkodassal elfogadta a 
hatarozatot.
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 84/2021.(XI.17.) 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 kivuli elektromos szekreny bontasahoz.
A munkalatokhoz torteno 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 (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:
• Budapest, VIII. keriilet 36181/6 hrsz alatti teriilet.

A helyreallitast a munkaarok helyen a foldmii reteges visszaepitesevel es 
tombritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban.
A foldmii eloirt tombrsege 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) erdesitett bntott aszfalt
- 10 cm vtg. C12/15 sovanybeton utalap
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Trg 95% (mas anyaggal

nem helyettesitheto)
Az elbontott burkolat eleit egyenesre kell vagni es bitumenes hezagkitbltessel kell a 
meglevo aszfalt burkolatot az uj aszfalt burkolathoz csatlakoztatni

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

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

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

Felelos: polgarmester
Hatarido: 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 
Eldterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Kerdes, ill. hozzaszolas? Amennyiben nines, ugy a napirend 
vitajat lezarom. Szavazasra bocsatom az 1 pontbol allo hatarozati javaslatot. Elfogadasahoz 
egyszeru tbbbseg sziikseges. Kerem, szavazzanak most.
Megallapitom, hogy a Bizottsag 6 igen szavazattal, 0 nem es 0 tartozkodassal elfogadta a 
hatarozatot.

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 dbnt, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
Bezeredi utca 7. szam alatti ingatlan villamosenergia-ellatas letesitesehez 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 alol.

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

• 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,

• szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:

• - 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)

• 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

• -15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
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• - 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Trg 96% (mas anyaggal nem 
helyettesitheto)

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

• burkolati jelekkel. 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.

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

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. november 25.

A dontes vegrehajtasat vegzd 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

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Irodavezetd ur parancsoljon.

Dr. Nemeth Miklos
Egy kiegeszitest engedjenek meg. Az elnok ur felolvasta, hogy „elbiralas”. Ez nem megadas, 
mint az osszes tobbi eloterjesztesben szerepel. Ugyanis itt megvizsgalta a Gazdasagi 
Ugyosztaly es a Keriiletgazdalkodasi iroda ezt a kerelmet, ugyanugy szakerto bevonasaval, es 
nem javasoljuk a tisztelt Bizottsagnak a tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasat. 
Nem ugyanazzal a retegrenddel kivanja helyreallitani, mint amirol szo lenne. Termeszetesen 
van lehetoseg uj kerelem benyujtasara, es akkor a Bizottsag a megfelelo adatok alapjan tud 
donteni, de jelen aliasban az a szakmai velemenyiink, hogy nem tamogathato.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Kbszonjuk a kiegeszitest. Konczol David kepviselo ur, parancsoljon.

Konczol David
Oszinten szolva, en semmifele kerelmet nem fogok tamogatni a jovoben, ami a Szentkiralyi u. 
4. szam tulajdonosaitol fog beerkezni, mert ez az ingatlan - nem tudom miota, de biztosan 
regota - illegalis Airbnb szallodakent mukbdik, vagy miikodott nagyon sokaig. Utana a 
Hivatalunk be is zaratta, meg is biintette, es most ugy tudom, hogy ujra iizemel. Szeretnem 
kemi a Hatosagi Ugyosztaly munkatarsait, hogy ellendrizzek a Cseri Apartman nevii 
Szentkiralyi u. 4. szam alatti Airbnb szallot. Eleg sok panasz jon. Ilyen panaszokra lett anno is 
bezaratva. Ugy gondolom, hogy nem tisztiink fenntartani egy ilyen illegalis modon mukbdd 
helyiseget, es oket segiteni barmilyen keresiikben.
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Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Kerem a tisztelt Hivatalt, hogy a kepviseld ur keresenek megfelelden jarjon el.
Van-e esetleg tovabbi hozzaszolas? Amennyiben nines, ugy a napirend vitajat lezarom. 
Szavazasra bocsatom az 1 pontbol allo hatarozati javaslatot. Elfogadasahoz egyszeru tobbseg 
sziikseges. Kerem, szavazzanak most.
Megallapitom, hogy a Bizottsag 6 igen szavazattal, 0 nem es 0 tartozkodassal elfogadta a 
hatarozatot.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 86/2021.(XL 17.) szamu hatarozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

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

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy nem jarul hozza a tervezett modon torteno 
Szcntkiraly utca 4. szam elotti jarda szakasz burkolat cserejehez.
/\ kerelmczd 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
1 lataridd: 2021. november 24.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi IJgyosztaly
Keriiletgazdalkodasi Iroda

Napirend 1.10. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. keriilet Horvath Mihaly ter 15. viz bekoto vezetek letesitesehez
Eldterjeszlo: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezeldje

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Kerdes, ill. hozzaszolas? Amennyiben nines, ugy a napirend 
vitajat lezarom. Szavazasra bocsatom az 1 pontbol allo hatarozati javaslatot. Elfogadasahoz 
egyszeru tobbseg sziikseges. Kerem, szavazzanak most.
Megallapitom, hogy a Bizottsag 6 igen szavazattal, 0 nem es 0 tartozkodassal elfogadta a 
hatarozatot.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 87/2021.(XI.17.) szamii 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.
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A munkalatokhoz torteno hozzajarulas Budapest VIII. keriilet Horvath Mihaly ter 15. szam 
alatti ingatlan vizbekotes az alabbi feltetelekkel es kikbtesekkel 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 
kozteruletek munkalatokkal erintett teriiletere terjed ki:
• 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 kemi, 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 megfeleloen,

e. kdtelezi a beruhazot/kivitelezot a bontasi helyek megfelelo helyreallitasara, melyre a 
beruhazo/kivitelezd 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. epulet 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 kesziil, PE 100 SDR 11 D 90 minosegii csovekbol a 
csokoteseknel es a csomopontok kialakitasanal hegesztett kotesek alkalmazasaval. A 
munkagodor es munkaarok kiemeleset zartsoni fuggoleges ducolas mellett kell 
vegrehajtani a terveknek megfeleloen. A tervek szerinti beruhazas soran Budapest 
VIII. keriilet Horvath Mihaly ter 15. szam elott meglevo jarda aszfalt, a hozza tartozo 
szegely es az utburkolat egy resze elbontasra keriil, valamint a Jozsef utcaban a 
meglevo bekotovezetekek elbontasaval a Jozsef utca meglevo jarda aszfalt, a hozza 
tartozo szegely es az utburkolat egy resze is bontando. Az epites es bontas idejere a 
gepjarmiiforgalmat es a jardan a gyalogosforgalmat is 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 tomoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es 
retegvastagsagokban. A foldmii eldirt tomorsege a veddretegen Trg>96% es 
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teherbirasa E2>68 MN/m2 . A mert ertekeket a miiszaki atadas-atvetel soran 
jegyzdkdnyvvel kell igazolni.

• A bontassal erintett litpalya 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 veddreteg (mas anyaggal nem

helyettesitheto)

• 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
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics veddreteg Trg 96% (mas anyaggal

nem helyettesltheto)

• 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.

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

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

i. jelen tulajdonosi es kozutkezeloi 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
Keriiletgazdalkodasi Iroda

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

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Gondos Judit kepviselo asszony, parancsoljon.

19



Gondos Judit
Csak jelezni szeretnem, hogy reszbeni erintettseg miatt nem szavazok ebben a pontban.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Esetleg tovabbi kerdes, ill. hozzaszdlas van-e? Amennyiben nines, ugy a napirend vitajat 
lezarom. Szavazasra bocsatom az 1 pontbdl allo hatarozati javaslatot. Elfogadasahoz egyszeru 
tobbseg sziikseges. Kerem, szavazzanak most.
Megallapitom, hogy a Bizottsag 5 igen szavazattal, 0 nem es 0 tartdzkodassal elfogadta a 
hatarozatot.

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

(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

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

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulasat adja 
a STENTOR-MI Tervezo es Szolgaltato Kft. (2660 Balassagyarmat, Felsomalom u. 7.) DIGI 
Tavkozlesi es Szolgaltato Kft. Bazisallomasaihoz, nagysebessegu mobilhaldzat kiepites 
celjabol optikai ellatas letesitesehez. A kerelmekhez benyujtott ST-024/2021 munkaszamu 
tervdokumentacio alapjan az optikai foldkabel epiteshez 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 a Baross utca (35528/2 hrsz.) es Losonci utca (35728/43 
hrsz.)

• munkalatokkal erintett teriiletere teijed ki,

• az epittetonek (kivitelezdnek) a kozteriileti munkak megkezdese elott munkakezdesi 
(burkolatbontasi) hozzajarulast kell kemie a kozutkezeldi hozzajarulashoz mellekelt 
nyomtatvany adattartalmanak megfelelden, 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 bevezetd 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 kozutkezeldi hozzajarulas kiadhatd.
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 bevezetd 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 bevezetd csovek tervezett fektetesi melysege 0,6 meter.
Az epites es bontas idejere a gepjarmuforgalmat es a jardan a gyalogos forgalmat 
biztositani kell, a jardan provizorium alkalmazasaval. A munkavegzest kovetoen a 

20



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 soranjegyzokbnyvvel kell igazolni.

• 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 (fbldnedves) jarda betonlap
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg 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 jelblt, a parkolasi rendszer iizemelesehez sziikseges kabel 
haladhat, ezert csak ovatos kezi foldmunka vegezheto. Az epites soran, ill. azzal 
osszefiiggesben es amiatt tonkrement barmely felulet helyreallitasat el kell vegezni. A 
helyreallitas muszaki atadas-atvetelere a kbzutkezelot meg kell hivni.

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

Felelos: polgarmester
1 latarido: 2021. november 24.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

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

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Kerdes, ill. hozzaszolas? Amennyiben nines, ligy a napirend 
vitajat lezarom. Szavazasra bocsatom az 1 pontbol allo hatarozati javaslatot. Elfogadasahoz 
egyszeru tobbseg sziikseges. Kerem, szavazzanak most.
Megallapitom, hogy a Bizottsag 6 igen szavazattal, 0 nem es 0 tartozkodassal elfogadta a 
hatarozatot.
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Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 89/2021.(XL17.) 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 tervezd, TCSVSZ-054/21 szamu tervei alapjan a vizbekbtb 
vezetek epitesehez.
A munkalatokhoz tortend hozzajarulas Budapest VIII. keriilet Tolnai Lajos utca 26. szam 
alatti ingatlan vizbekotes az alabbi feltetelekkel es kikbtesekkel valdsulhat meg:

a. jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazot (epittetbt) nem mentesiti az epiteshez 
sziikseges egyeb szakhatosagi es hatdsagi engedelyek beszerzese aldl,

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

• Budapest VIII. keriilet Tolnai Lajos utca 26. (hrsz. 34954)
c. az epittetbnek (kivitelezbnek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast, a 

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

d. a burkolatok helyreallitasa I. osztalyu minbsegben valdsuljon meg, a megfelelo 
retegrenddel. Amennyiben a bontas soran a burkolat seriil, a tbrdtt darabokat cserelni 
kell. A burkolatok felfesteset a kivitelezes utan a helyreallitas soran ujra fel kell 
festeni, a szabvanyoknak megfelelben,

e. kbtelezi a beruhazdt/kivitelezbt a bontasi helyek megfelelo helyreallitasara, melyre a 
beruhazd/kivitelezb 5 ev garanciat vallal.

A vizvezetek epitesere vonatkozd kiilonleges miiszaki elbirasok:

A tervezett vezetek KPE csbbbl kesziil DN 90 csdvekbbl. A tervek szerinti beruhazas soran 
Budapest VIII. keriilet Tolnai Lajos u. 26. szam elott meglevb jarda aszfalt, a hozza tartozd 
szegely es az utburkolat egy resze elbontasra keriil. Az epites es bontas idejere a 
gepjarmuforgalmat es a jardan a gyalogosforgalmat biztositani kell a vizvezetek bontasra es 
epitesre igenybevett kbzteriileteket is tartalmazo, forgalomtechnikai kezelb altal jovahagyott 
ideiglenes forgalomtechnikai terv szerint. A meglevb vizvezetek levagasa es uj vizbekotes 
letesitese utan a munkateriilet helyreallitasa sziikseges.
A munkavegzest kbvetben a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a fbldmii reteges 
visszaepitesevel es tdmdritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban. A 
fbldmii elbirt tbmbrsege a vedbretegen 'frg>96% es teherbirasa E2>68 MN/m2 . A mert 
ertekeket a miiszaki atadas-atvetel soran jegyzbkbnyvvel kell igazolni.

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

- 4 cm AC-11 kopb (F) aszfaltbeton kopdreteg
- 7 cm AC-16 alap (F) aszfaltbeton kotoreteg
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 20 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedbreteg (mas anyaggal nem 

helyettesithetb)
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• 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 

helyettesithetd)
• 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.
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 hivni.

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 hivni.

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

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

b'elelbs: polgarmester
I latarido: 2021. november 24.
A dbntes vegrehajtasat vegzb szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
Keriiletgazdalkodasi Iroda

Napirend 1.13. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, 
Budapest VIII. keriilet Tolnai Lajos utca 28-30. vizbekbtes epiteshez
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Kerdes, ill. hozzaszolas? Amennyiben nines, ugy a napirend 
vitajat lezarom. Szavazasra bocsatom az 1 pontbol allo hatarozati javaslatot. Elfogadasahoz 
egyszeru tbbbseg sztikseges. Kerem, szavazzanak most.
Megallapitom, hogy a Bizottsag 6 igen szavazattal, 0 nem es 0 tartozkodassal elfogadta a 
hatarozatot.
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 90/2021.(XL17.) szamii hatarozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

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

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es koziitkezeloi hozzajarulasat adja 
a Takacs Csaba VZ-TEL 20-0770 tervezo, TCSVSZ-055/21 szamii tervei alapjan a vizbekoto 
vezetek epitesehez.
A munkalatokhoz tdrteno hozzajarulas Budapest VIII. keriilet Tolnai Lajos u. 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 koziitkezeloi hozzajarulas a Budapest VIII. keriilet, alabbi 
kozteriiletek munkalatokkal erintett teriiletere terjed ki:

• Budapest VIII. keriilet Tolnai Lajos u. 26. (hrsz. 34954)
c. az epittetonek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast, a 

mellekelt nyomtatvany adattartalma szerint a sziikseges mellekletek csatolasaval 
elozetesen meg kell kemi, 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 lijra 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 miiszaki eloirasok:

A tervezett vezetek KPE csobol kesziil DN 90 csbvekbol. A tervek szerinti beruhazas soran 
Budapest VIII. keriilet Tolnai Lajos u. 28-30. szam elott meglevo jarda aszfalt, a hozza 
tartozo szegely es az litburkolat 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 kezelo al tai jovahagyott 
ideiglenes forgalomtechnikai terv szerint. A vizbekotes letesitese utan a munkateriilet 
helyreallitasa sziikseges.

A munkavegzest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a foldmii reteges 
visszaepitesevel es tomoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban. A 
foldmii eldirt tomorsege a vedoretegen Trg>96% es teherbirasa E2>68 MN/m2 . A inert 
ertekeket a miiszaki atadas-atvetel soran jegyzokonyvvel kell igazolni.

• A bontassai erintett litpalya 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 helyettesithetd)
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• 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) erdesltett ontott aszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics veddreteg Trg 95% (mas anyaggal nem 

helyetteslthetb)

• A bontassal erintett litszegelyt a meglevovel azonos szegelyelemekkel kell helyreallitani. 
Az litszegelyt 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 ligy, hogy az epitett aszfalt 
retegek lepcsozetesen, min. 20-20 cm atlapolassal csatlakozzanak a meglevo aszfalt 
rctegekhez.
A munkavegzes megkezdesenek feltetele a forgalomtechnikai kezelo es a kbzmukezelok 
ervenyes hozzajarulasa, valamint a kbziitkezelo munkakezdesi hozzajarulasa. A 
helyrcallitas mtiszaki atadas-atvetelere a kbzutkezeldt meg kell hivni.

A munkavegzes megkezdesenek feltetele a forgalomtechnikai kezelo es a kozmukezelok 
ervenyes hozzajarulasa, valamint a kozutkezelo munkakezdesi hozzajarulasa. A 
helyrcallitas mtiszaki atadas-atvetelere a koziitkezelot meg kell hivni.

f. az engedelyes kbteles a munkak (helyrcallitas) elkesziilterol a kozteriilet tulajdonosat 
irasban erteslteni,

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

beldos: polgarmester
I lalarido: 2021. november 24.
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
Keriiletgazdalkodasi Iroda

IL Kepviselo-testiileti eloterjesztesek
(irdsbeli eloterjesztesek)

Napirend II. 1. pontja: Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testuleti 
hatarozatok es a veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek 
vegrehajtasarol, az elozd files ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb 
esemenyekrol es az atmenetileg szabad penzeszkdz allomany lekoteserol
Eloterjeszto: Piko Andras - polgarmester

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Kerdes? Gondos Judit kepviselo asszony, parancsoljon.
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Gondos Judit
Ez a tajekoztato, mint a legtobb, sajnos, teljes mertekben elfogadhatatlan, velemenyem 
szerint. Abszolut szakmaiatlan, es kiilbnosen az, hogy a veszelyhelyzet idejen meghozott 
egyszemelyes dontesek kiilonosen elfogadhatatlanok, mert a legnagyobb resze halaszthato 
dontes lett volna, es a bizottsagoknak, ill. a testuleti iilesnek kellett volna ezekben donteni. 
Egyszeruen ezek felhaboritdak. Koszonom.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Szeretnem tisztelettel jelezni, hogy amikor kepviseld asszony nem csupan bizottsagi tag volt, 
hanem kepviseld volt, akkor is igy neztek ki a polgarmesteri tajekoztatok, es meg a cimiik is 
pontosan ez volt. Parancsoljon, hozzaszolasra.

Gondos Judit
Akkor erre muszaj vagyok reagalni, koszonom. En nem a cimre es a megnevezesre 
gondoltam, hanem a tartalomra. Es a mi idonkben nem volt veszelyhelyzet, nem kellett 
egyszemelyes donteseket hozni, viszont itt az elmult ket evben olyan egyszemelyes 
donteseket hozott a polgarmester, aminek a nagy resze boven halaszthato lett volna bizottsagi 
iilesre vagy testuleti ulesre.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Az Onok idejeben nem volt Covid, alattunk pedig Covid van, ugyhogy ebbol is latszik, hogy 
merrol fuj a szel.
.. .Bezzeg Tarlos idejeben...
A viccet felreteve, beszeljiink majd errol, es amennyiben lehet, ugy orvosoljuk az On altal 
felvetetteket.
Amennyiben nines tovabbi hozzaszolas, ugy a napirend vitajat lezarom. Szavazasra bocsatom 
az 1 pontbdl allo hatarozati javaslatot: A Varosiizemeltetesi Bizottsag javasolja a Kepviselo- 
testilletnek az eldterjesztes megtdrgyaldsdt, a tajekoztato tudomdsul vetelet. Elfogadasahoz 
egyszeru tobbseg sziikseges. Kerem, szavazzanak most. Megallapitom, hogy a Bizottsag 5 
igen szavazattal, 1 nem es 0 tartozkodassal elfogadta a hatarozatot.

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

(5 igen, 1 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Varosiizemeltetesi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testiiletnek az eldterjesztes 
megtargyalasat, a tajekoztato tudomasul vetelet.

Felelos: Polgarmester
Hatarido: a Kepviselo-testulet 2021. oktober 21 -i iilese
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda
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Napirend II.2. pontja: Javaslat a Somogyi Bela utca felujitas tamogatasaval kapcsolatos 
dontesek meghozatalara
Eloterjeszto: Piko Andras -polgarmester

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Eloljaroban annyit szeretnek mondam, hogy alapvetden ez az eloterjesztes nem kertilt volna 
be a Varosiizemeltetesi Bizottsag ele, de a soron kovetkezo SzMSz modositasnal ezt is 
orvosolni fogjuk, hogy az ilyen tipusu dontesek, habar meg nincsenek benne konkret 
tervrajzok, amelyek a Bizottsag ele kerulnenek, akkor is keriiljenek be, ha a tema 
nagymertekben indokolja azt, mint pl. jelen esetben is. Megadom a szot Radai Daniel 
alpolgarmestemek, parancsoljon.

Radai Daniel
Tulajdonkeppen keseredes pillanatnak vagyunk tanui, mert egyreszrol dromteli, hogy a 
Somogyi Bela u. megujitasaban van egy konkret lehetoseg, hogy elore lepjunk, es nyilvan 
kevesbe dromteli, hogy az Onkormanyzat fizet 220 millid Ft-ot a Fovarosnak ennek 
erdekeben. Nem akarok nagyon belemenni a tortenetbe, mert egyebkent az eloterjesztes maga 
is irja, hogy a Varosiizemeltetesi Bizottsag ugyis targyalja meg ezt a temat. Mindenesetre itt 
most arrdl szol a dbntes, hogy a Fovaros, ill. a BKK lehivja azt a kozbeszerzesi opcidt, ami 
opcios tetelkent a Blaha Lujza ter kozbeszerzeseben szerepelt. Ennek kereteben az utca 
felujitasa es aprd terepmddositasok megsziiletnek ezzel kapcsolatban. Nem akarom en ezt 
tovabb feszegetni. Koszonom.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Koszonjiik. Meg annyi kiegeszites, hogy indokolt most forrast biztositanunk, belevagnunk, 
hogy a Blaha Lujza ter felujitasaval szinte egyiddben be tudjuk fejezni a Somogyi Bela utca 
felujitasat, es a. Palotanegyed egyik legszebb utcaja kapjon egy uj patinat. Es ha megoldjuk a 
parkolasi anomaliakat, amik a komyeket jellemzik, szeretnem azt javasolni a tisztelt 
Hivatalnak es alpolgarmester umak, hogy minel tobb oldalrdl probaljunk meg szponzorokat 
bevonni ennek a munkanak az elvegzesere. Ha jol tudom, akkor bbven erintett a Corvin 
Aruhaz, a Marriott Hotel az utcaszakasz tekinteteben. Szerintem ez egy kbzos cel, kozos 
crdek, ennek megfeleloen a terheit is kozosen kellene vallalnunk. Remelem, ennek erdekeben 
mindent meg fogunk tenni.
Van-e hozzaszdlas? Tovabbi hozzaszolas hianyaban a napirend vitajat lezarom. Szavazasra 
bocsatom az 1 pontbdl allo hatarozati javaslatot: A Varosiizemeltetesi Bizottsag javasolja a 
Kepviseld-testilletnek az eloterjesztes megtargyalasat es a hatarozat elfogadasat. 
Elfogadasahoz egyszerii tbbbseg sziikseges. Kerem, szavazzanak most.
Megallapitom, hogy a Bizottsag 5 igen szavazattal, 0 nem es 1 tartozkodassal elfogadta a 
hatarozatot.

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

(5 igen, 0 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

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

Felelds: Polgarmester
Hatarido: a Kepviseld-testiilet 2021. november 18-i ulese
A dbntes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinct Szervezesi Iroda
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Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirendi pontok targyalasanak vegere ertiink. Az files vegen a Bizottsag tagjai a Bizottsag 
hataskorebe tartozo iigyben a Jegyzotol es a Bizottsag elnbketol felvilagositast kerhetnek. 
Megadom a szot Mezo Agnesnek.

Mezo Agnes
A Szeszgyar koznel lehetne-e ideiglenesen lebontani azt a falat es megnyitni az utat addig is, 
mig nem keriil felujitasra? Ennek van-e akadalya?

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A falat nem ideiglenesen, hanem veglegesen szeretnenk...

Mezo Agnes
Igen, jo,... ideiglenesen megnyitni addig is...

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
...de ertettem. En azt szeretnem, ha ez meg az idei evben sikerulne. Alpolgarmester ur biztos 
fog egy bovebb valaszt is adni. Ha jol tudom, egy in-house szerzodes elokeszitese zajlik a 
JGK-val, ezt sajat beruhazasbol el tudjuk vegezni. Nem olyan egyszeru, mint amilyennek 
elsore tunik. Nemcsak a falat kell elbontani, hanem ketfokos lepcsot is ki kell epiteni, 
valamint kicsit rendezni kell azt a komyezetet, ahova gyalogosan erkeznenek az emberek. 
Erre azert is van sziikseg, hogy a 99-es buszmegallobdl at lehessen jutni a Visi Imre, ill. a 
Szeszgyar utca fele, ezzel is megkonnyitve a tomegkozlekedest es az egesz negyed 
kozlekedeset. Megadom a szot alpolgarmester umak.

Radai Daniel
Sot, en arra is kivancsi leszek, hogy kik azok, akik majd az Orczy utrol igy fognak a Baross 
utcai troli vegallomashoz kozlekedni. Ezt pozitivan mondtam. A hetfoi Koltsegvetesi es 
Penziigyi Bizottsag elfogadta azt az in-house szerzodest, amivel a Polgarmesteri Hivatal a 
JGK-t megbizta ennek a munkanak az elvegzesevel. Innentol a JGK elott zbld lampa van, 
hogy ezt a munkat beszereztesse, hiszen a koltsegvetesben fedezet biztositva volt. Igy azt 
erosen ketlem, az idei evre adminisztracids okok miatt viszonylag kicsi esely van arra, hogy 
ez vegbemenjen, de ami szerintem vallalhato es erdemes vallalni, az az, hogy mire a tavaszi 
idoszakban, amikor a gyalogos kozlekedes is felerosodik es komfortosabba valik, addigra ez a 
beavatkozas sziilessen meg. Ez egy operativ cel, nyilvan minel elobb annal jobb, es az biztos, 
hogy innentol minden akadaly elharult. A JGK-n a vilag szeme. Koszondm.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A masodik kerdes, parancsoljon.

Mezo Agnes
A Jozsefvarosi palyaudvaron az MTK palya teriiletevel kapcsolatos, .ami kiemelt beruhazas, 
es tobb kerdesem lenne ezzel kapcsolatban. Hogyan ellenorzi a Hivatal a kiemelt 
beruhazasokat, hogy a sajat teruleten, ha kiemelt egy beruhazas, akkor milyen konkret 
kozigazgatasi iigyekben tortent a kiemeles. Azt szerintem kellene ellendrizni. Es ez lenne a 
kerdes az MTK palya teriiletevel kapcsolatban is, hogy konkretan mely iigyekben hataroztak 
meg a kiemelest, es jogszerii volt-e ott egy miiemlek epulet vagy epiiletsor lebontasa es a 
mellette levo platansor kivagasa? Es milyen fapotlasi kotelezettseg all fenn a platanok 
kivagasa miatt? Az epiiletlebontas es a platansor-kivagas benne van-e a kiemelesben?
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Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Az az igazsag, hogy azon kiviil, hogy a Jozsefvarosi palyaudvar teriilete a keriilet 
kozigazgatasi hatarain beliil van, nagyon sok mindent ez a Hivatal nem tud tenni. Ez egy 
allami teriilet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelo teriilete, most adtak at az MTK-nak, kiemelt 
kormanyzati beruhazas. Ha egyszeruen akarok fogalmazni, akkor nem tudunk mit csinalni. De 
megkerem a tisztelt Hivatalt, hogy erre egy szakszeru valaszt legyen szi'ves imi a kepviselo 
asszonynak. Mezo Agnes, parancsoljon.

Mezo Agnes
Ha nem emelik ki a fakivagast, akkor azt potoltathatjuk vagy legalabb penzmegvaltas 
lehetseges, ezert fontos, hogy milyen temakban tbrtent a kiemeles. Koszonom.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Kiegeszitesre alpolgarmester ur.

Radai Daniel
A foepitesz ur majd kijavit, ha nem jol mondom, de a kiemeles onmagaban nem jelent 
tarvagast kbvetkezmenyek nelkul. En nem tudom, hogy pontosan milyen platansor erintett 
ebben, de attol meg, hogy valami kiemelt kormanyzati beruhazas, az nem jelenti azt, hogy ok 
odamennek es tarvagast rendeznek kbvetkezmenyek nelkul. A kiemeles elsbsorban a 
szabalyozasi keretek kbziil valo kiemeles, ez azt jelenti, hogy a Hivatalnak es ezaltal az 
Onkormanyzat fbepiteszenek az eg-vilagon semmilyen jogkbre es hatasa nines ebben a 
tbrtenetben. Szeretnem, ha a Bizottsag ezt alapteziskent kezelne, es ne is feszegessiik tovabb. 
A fakivagasok kapcsan pedig majd meglatjuk, hogy akkor mi fog tbrtenni. En nem varok 
ilyen jellegu fakivagasokat. Az ingatlan most az MTK fele tulajdonba van adva, 6k 
maganteriileten vagnak fat, annak vannak explicit jogi kovetkezmenyei. Eppen holnap a 
kepviselo-testiilet targyal egy ehhez hasonlot. Ehhez ennyit tudunk hozzafuzni. Nyilvan 
mindent elkbvetiink, hogy nagy hiilyesegek ne tbrtenjenek a teriiletiinkbn, de eleg kotottek a 
lehetosegeink.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Kbszbnjiik. Kbnczbl David kepviselo ur.

Kbnczbl David
Lenne meg egy kiegeszitesem a Szentkiralyi u. 4. hozzaszolasomhoz. Mar a Hivatal fele is 
volt panasz a Szentkiralyi u. 6.-ban lakok reszerol, ugyanis ott szabalytalanul telepitettek egy 
villamharitot, ugyhogy ilyen problemak is vannak azzal a tulajdonosi kbrrel.
A masik kerdesem az, hogy mostanaban eleg sok optikai kabel lefektetesi engedelyt adunk 
meg, es a berlakasokban, ill. a berhazakban lako emberektol jott egy kerdes, hogy tudunk-e 
olyan megoldast alkalmazni, hogy ne egyesevel kelljen megadni az engedelyt - mondjuk az 
adott szakbizottsagnak, ami jelen esetben a Tulajdonosi Bizottsag -, hogy bekbthessek az 
adott lakasba az optikai kabelt, hanem egy altalanos rendelkezes alapjan. Szerintem ez a JGK- 
nak is kbnnyebbseg lenne, nem kellene mindig eloterjesztest keszitenie, amikor egy ilyen 
keres befut egy lakotol. Ezt esetleg a JGK-val meg lehet-e beszelni, hogy egy altalanos 
tulajdonosi hozzajarulast megadjunk, hogy az optikai kabelek lefekteteset, az internet 
boviteset egy adott hazban vagy lakonal ne egyenkent kelljen engedelyezni.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
En nem vagyok meggyozodve arrol, hogy minden ilyen esetben a boviteshez kell 
jardafelbontas. A Keriiletgazdalkodasi irodaval megvizsgaltatjuk a kerdest, es egy irasbeli
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valaszt fogunk tudni adni. De van olyan megoldas egyebkent, abban az esetben szokott lenni, 
ha, mondjuk, egy kerulet felujit egy adott utcat, utcaszakaszt, es akkor 5 evre egy jarda- 
felbontasi tilalmat elrendeltink. Remeljiik, minel tobb ilyen utcaszakasz lesz a jovoben, es 
akkor 5 evig majd nem lehet hozzajuk nyulni.

Konczol David
Nem erre gondoltam.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Tudom, hogy nem erre gondolt, kepviselo ur, de irasban a Hivatal valaszt fog adni.
Koszonom szepen a mai munkajukat. Az iilest 16.33-kor bezarom.

K.m.f.
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Budapest Fovaros VIII. kerulet

JOZSEFVAROSI POLGARMESTERl 
Hl VATAL

JEGYZOI KABINET
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Melleklet

FELJEGYZES

A Varosuzemeltetesi Bizottsag 2021. november 17-i ulesenek helyszinen, a Jozsefvarosi 
Polgarmesteri Hivatal 1. emelet 100-as termeben az MVoks rendszer nem all rendelkezesre, 
ezert MVoksbol kinyert szavazasi listat nem tudunk csatolni.
A kepviselok kezfeltartassal szavaztak.

Budapest, 2021. november 29.
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