
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat
Kepviselo-testiiletenek Varosiizemeltetesi Bizottsaga

JEGYZOKONYV

Kesziilt: A Varosiizemeltetesi Bizottsag 2021. december 15-en (szerda) 14.00 orai
kezdettel a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal III. emelet 300-as termeben 
megtartott 7. rendes uleserol

Levezeto elnok:

Jelenlevo tagok:

Tavollevb tag:

Camara-Bereczki Ferenc Miklos

Konczol David alelnok
Voros Tamas alelnok 
Barabas Jozsef 
dr. Szilagyi Demeter 
Gondos Judit 
Mezd Agnes 
Stettner Istvan

Palfi Gergely

Jelenlevo meghivottak: dr. Voros Szilvia - Aljegyzd, Radai Daniel - alpolgdrmester^ 
Horich Szilvia - Gazdasagi vezetd, Tiszai Arpad - Koltsegvetesi es Penziigyi iigyosztdly 
vezetoje^ dr. Nemeth Miklos - a Kerillelgazdalkoddsi Iroda vezetoje, Sztanek Endre - JGK 
Vdrosuzemeltetesi igazgato

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Tisztelettel koszontom a megjelent bizottsagi tagokat, a meghivott vendegeket es valamennyi 
jelenlevot. Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek Varosiizemeltetesi 
Bizottsaga 2021. evi 7. rendes iileset megnyitom. A torvenyessegi feladatokat a mai bizottsagi 
ulesen dr. Voros Szilvia aljegyzd latja el. Kerem, hogy kapcsoljak be a szavazokesziilekeiket 
a letszam megallapitasa erdekeben. Jelen van 7 fo, hianyzik 2 fo. Voros Tamas kesik. Palfi 
Gergely pedig bejelentette tavolmaradasat. A 2021. december 10-en kikuldott meghivo 
szerinti napirendi javaslat szavazasa kovetkezik. A Bizottsag vita nelkul, egyszeru tobbseggel 
hataroz a napirendi pontokrdl. Ugyrendben megadom a szot Szilagyi Demeternek.

Dr. Szilagyi Demeter
Szeretnem javasolni a tisztelt Bizottsagnak, hogy az I-es blokkon belul az I -tol a 23-as 
napirendi pontig csomagban targyaljuk es csomagban is szavazzunk rola. Koszonom.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Az iigyrendi javaslatrol szavazunk. Kerem a tisztelt bizottsagi tagokat, hogy szavazzanak 
most. 3 igen, 3 nem, 1 tartozkodassal elutasitva. Igen, egyenkent folytatjuk le, mint ahogyan 
eddig minden bizottsagi ulesen, egyenkent haladunk a napirendi pontokkal.
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 93/2021. (XII.15.) szamu hatarozata 

(3 igen, 3 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy nem fogadja el dr. Szilagyi Demeter kepviseld 
ur iigyrendi javaslatat, miszerint az I. blokk 1 -23. pontjairol a Bizottsag blokkban dontson.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Egy modositasi javaslatom van. Kerem, hogy az atruhazott hataskbrben meghozhato dontesek 
legvegen vegyiink fol egy plusz napirendi pontot. A JGK Varosiizemeltetesi Igazgatosaganak 
beszamoldja a keriileti 2021. evi faultetesekkel kapcsolatban. A mddositott napirendrol a 
szavazast...

[Nem hallhato a hatterbol egy mikrofonon kivilli hozzdszolds]

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Ez most szobeli, tehat ez legyen a 26. napirendi pont. Az 1-es blokkban siirgossegi. Ez egy 
szobeli beszamolo, kepviseld ur. Arra teszek javaslatot, hogy ez legyen benne a napirendben. 
Szobeli beszamolo, es lesz rola majd egy irasos beszamolo a kesobbiekben. Ez egy 
tajekoztato, de nem kell rola donteni, kepviseld ur.

[Nem hallhato a hatterbol egy mikrofonon kivilli hozzdszolds]

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Akceptaljuk kepviseld ur kereset, es arra kernem a JGK igazgatojat, hogy penteken egyebkent 
is kell tartanunk egy rendkivuli bizottsagi iilest, hogy amennyiben tudjak, akkor holnapra 
keszuljon el ez a beszamolo irasban, es akkor a penteki bizottsagi tilesen errol tudunk 
targyalni. Szavazni nem sziikseges rola, majd akkor sem. Viszont lesz irasos anyag. 
Koszonom szepen.
Akkor az eredeti napirendrol kerem a tisztelt bizottsagot, hogy szavazzunk most.
6 igen, 0 nem, 1 tartdzkodassal a Bizottsag elfogadta a napirendi javaslatot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 94/2021. (XII.15.) szamu hatarozata 

(6 igen, 0 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

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

NAPIREND

I. Atruhazott hataskorben meghozhato dontesek
(irdsbeli e lbte rjesztesek)

1. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, Budapest 
VIII. keriilet Dioszegi Samuel utca 30. alatti ingatlan optikai vezetek 
ellatasahoz
Eldterjesztb: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetbje



2. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Budapest 
VIIL keriilet Bacsd Bela utca 3. szam alatti ingatlan optikai vezetek 
ellatasahoz
Eloterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkoddsi Ugyosztdly vezetoje

3. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Budapest 
VIIL keriilet Nepszinhaz utcai villamos vegallomas felujitasahoz a 
kivitelezesi tervek alapjan
Eloterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkoddsi Ugyosztdly vezetoje

4. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Budapest 
VIIL keriilet Blaha Lujza ter felujitasahoz kapcsolodo terfigyelo kamerak 
telepitesehez
Eloterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkoddsi Ugyosztdly vezetoje

5. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Budapest 
VIIL keriilet, Bacsd Bela utca 3. szam alatti ingatlan vizbekotes bovites 
epitesehez
Eloterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkoddsi Ugyosztdly vezetoje

6. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Budapest 
VIIL keriilet, Golgota ter-38812 hrsz.- alatti ingatlanon csomagautomata 
elhelyezesehez
Eloterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkoddsi Ugyosztdly vezetoje

1. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Budapest 
VIIL keriilet, Dioszegi Samuel utca (35903 hrsz.), Orczy ut (35929 hrsz.) 
telekalakitasi engedelyhez
Eloterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkoddsi Ugyosztdly vezetoje

8. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Budapest 
VIIL keriilet Jozsef utca 19-23. szam alatti ingatlan optikai vezetek 
ellatasahoz
Eloterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkoddsi Ugyosztdly vezetoje

9. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Budapest 
VIIL keriilet Alfoldi utca 7. szam alatti ingatlan optikai vezetek 
ellatasahoz
Eloterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkoddsi Ugyosztdly vezetoje

10. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Budapest 
VIIL keriilet Nap utca 21-25.1 kV-os nyomvonal cserejehez
Eloterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkoddsi Ugyosztdly vezetoje

11. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Budapest 
VIIL keriilet Vajdahunyad utca 25. szam alatti ingatlan villamosenergia- 
ellatas letesitesehez
Eloterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkoddsi Ugyosztdly vezetoje
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12. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasara, Budapest 
VIII. keriilet Tolnai Lajos utca 28-30. vizbekotes epiteshez
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

13. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasara, Budapest 
VIII. keriiletben a Corvin C7 Irodahaz epiilet tavhoellatas osszekoto 
szakasz letesitesehez
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

14. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasara, a Budapest
VIII. keriilet Or utca 2-12. szam alatti ELMU 1 kV-os nyomvonal 
cserejehez
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

15. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasara, a Budapest 
VIII. keriilet, Bacso Bela utca 3. szam alatti ingatlanon torteno csatorna 
bekoteshez
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

16. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasara, a Budapest 
VIII. keriilet, Bacso Bela utca 3. (34843 hrsz.) alatt levo ingatlan tavkozlesi 
bekiitesenek ellatasahoz
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

17. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasara, a Budapest 
VIII. keriilet Blaha Lujza ter felujitasahoz kapcsolodo vizkivaltas es 
csapadekviz elvezetes letesitesehez
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

18. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasara, a Budapest 
VIII. keriilet Jozsef utca 19-23. lakoepiilet kozuti kapcsolatainak 
kialakitasahoz
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

19. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasara, a Budapest 
VIII. keriilet, Szigetvari utca 8. szam alatti ingatlan kozuti kapcsolat 
letesitesehez
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

20. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasara, a Budapest 
VIII. keriilet, Szigetvari utca 3. szam alatti ingatlan kozuti kapcsolat 
letesitesehez
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

21. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasara, Blaha 
Lujza ter felujitasahoz kapcsolodo 0,4 kV, 10 kV es kozvilagitasi halozat 
terveire
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje
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22. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Mikro 
mobilitasi Pontok es MOL Bubi helyszinek elsb iitemenek letesitesere 
Eloterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkoddsi Ugyosztdly vezetoje

23. Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Budapest 
VIII. keriilet Blaha Lujza ter felujitasahoz kapcsolddo fak atiiltetesehez es 
uj fak telepitesehez
Eloterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkoddsi Ugyosztdly vezetoje

24. Javaslat ’’Vilagos Kapualjak" palyazatok elbiralasara
Eloterjesztd: Camara-Bereczki Ferenc - a bizottsdg elndke

25. Javaslat Jozsefvaros Biztonsagaert kitiintetes visszavonasara
Eloterjesztd: Piko Andras-polgdrmester ZART

IL Kepviselo-testiileti eloterjesztesek
(irdsbeli eloterjesztesek)

1. Javaslat a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 2021. 
evi kbltsegvetesrol szolo 5/2021. (II. 25.) onkormanyzati rendelet 
modositasara
Eloterjesztd: Piko Andras -polgdrmester

2. Javaslat a Jozsefvaros Kartyarol szolo 64/2011. (XI.07.) onkormanyzati 
rendelet modositasara es a Jozsefvaros Kartya program feliilvizsgalatara 
Eloterjesztd: Piko Andras - polgdrmester

3. Beszamolo a Varosiizemeltetesi Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint a 
Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. koziitti idoszakra vonatkozd 
atruhazott hataskoreinek gyakorlasarol
Eloterjesztd: Camara-Bereczki Ferenc Miklos bizottsdgi elnbk

4. Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiileti hatarozatok es a 
veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dbntesek vegrehajtasarol, az 
elozo iiles ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol es 
az atmenetileg szabad penzeszkbz allomany lekoteserol 
Eloterjesztd: Piko Andras-polgdrmester

L Atruhazott hataskorben meghozhato dbntesek
(irdsbeli eloterjesztesek)

Napirend 1.1. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, 
Budapest VIII. keriilet Dioszegi Samuel utca 30. alatti ingatlan optikai vezetek 
ellatasahoz
Eloterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkoddsi Ugyosztdly vezetoje

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Amennyiben nines kerdes vagy hozzaszolas, a napirend vitajat 
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lezarom. Szavazasra bocsatom a hatarozati javaslatot. Elfogadasahoz egyszeru tobbseg 
sziikseges. Kerem, hogy szavazzanakmost!
7 igen, 0 nem, 0 tartdzkodassal a Bizottsag elfogadta a hatarozatot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 95/2021.(XH.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol Budapest VIII. keriilet 
Dioszegi Samuel utca 30. szam alatti ingatlan optikai vezetek ellatasahoz

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dbnt, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
a Dioszegi Samuel utca 30. szam (35997 hrsz.) alatt epiilo diakszallas optikai kabel 
letesitesehez a Loxton Kft. tervezd, 210904 munkaszamu terve alapjan.
Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Dioszegi Samuel utca 
(35903 hrsz.) ut burkolatatjardaburkolatat es zdldfeluletet.
A kerelmekhez benyujtott tervdokumentacio a Kbzszolgalati Egyetem 36030/12 hrsz. alatti 
ingatlanarol indulo KPE110 vedocso muszaki terveit tartalmazza. A vedocso a jarda es az ut 
alatt a Dioszegi Samuel utcat merdlegesen keresztezve eri el a 35997 hrsz. alatti ingatlanon 
megepult diakszallas epiiletet.
A tavkozlesi halozat vedocsovenek epitesere vonatkozo kulonleges muszaki eloirasok: A KPE 
110 vedocso fektetese soran a Dioszegi Samuel utca jardaburkolatanak, utszegelyenek es 
utburkolatanak bontasa tortenik. A bontashoz es epiteshez a Dioszegi Samuel utca fel-fel 
palyas lezarasa sziikseges, ezert az epites kozbeni forgalomtechnikai kialakitast meg kell 
tervezni es a terveket a forgalomtechnikai kezeld Budapest Kozut Zrt.-nek jova kell hagynia. 
A munkavegzes csak jovahagyott forgalomtechnikai terv alapjan tortenhet.
A tervezett vedocso kbzmuvezetekeket keresztez, ezert a munkakezdes elott a kozmiikezeloi 
hozzajarulasokat be kell szereznie az epittetonek az erintett kozmukezeloktol az e-kozmii 
rendszeren.
A munkakezdesi hozzajarulas feltetele az ervenyes kozmiikezeloi hozzajarulasok igazolhato 
meglete. Az epites vegeztevel a kozteriileten letesitett tavkozlesi vezetek geodeziai bemereset 
el kell vegezni es a kozteriilet tulajdonosanak az adatokat at kell adni.
A munkavegzes zdldfeluletet erint, ezert az MSZ 12042 szabvany eloirasait be kell tartani, 
kulonos tekintettel a gybkerterulet vedelmere. A munkagodor szelenek a fa torzsetol mert 
legkisebb tavolsaga a torzsatmero negyszerese, de legalabb 1,0 m lehet. A foldmunka soran 2 
cm-nel nagyobb atmerojii gybkeret elvagni tilos.
A munkavegzest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a foldmii reteges 
visszaepitesevel es tbmbritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban. A 
foldmii eldirt tbmbrsege a veddretegen Trg>96% es teherbirasa E2>68 MN/m2 . A mert 
ertekeket a muszaki atadas-atvetel soran jegyzdkbnyvvel 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 koto (F) aszfaltbeton kbtoreteg
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 20 cm vtg. fagyallo homokos kavics veddreteg (mas anyaggal nem helyettesithetd),

• A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett bntdtt aszfalt a jarda teljes szelessegeben,
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap,
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- 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.

• A munkaarok szeletol szamitott 50-50 centimeter atfedessel kell a kopdreteget 
helyreallitani, az aszfalt vagasa az arok szelevel parhuzamosan, el vagoval tortenjen. A 
kopdreteg hosszcsatlakozasainal es keresztcsatlakozasainal modifikalt bitumenes szalag 
beepitese kotelezo. A helyreallitas soran az e-UT_06.03.21 Ut-palyaszerkezeti 
aszfaltretegek, Epitesi feltetelek es minosegi kovetelmenyek utiigyi muszaki eldirasban 
foglaltakat kell betartani. A helyreallitasi kotelezettseg a munkavegzessel erintett 
kozteriileti szakasz zoldteriileteire, novenyzetere is vonatkozik, beleertve a felvonulasi 
teruletet is.

Feltetelek es kikotesek:
• jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazot (epittetot) nem mentesiti az epiteshez 

sziikseges egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese alol,
• a tulajdonosi hozzajarulas a Kun utca (hrsz: 34743/1) jarda munkalatokkal erintett 

teriiletere terjed ki,
• az epittetonek (kivitelezdnek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a 

kozutkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlap szerinti mellekletek csatolasaval 
elozetesen meg kell kerni, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani.

Teli iizemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetoen, 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol elterni, csak kiilon kerelemre es kiilon elbiralassal lehet 
figyelembe veve az alkalmazott technologist, azt hogy a teli idoszakban nyitott munkagodor, 
vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, sikossag mentesitesere az 
engedelyesnek kiilon figyelmet kell forditania.

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

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2021. december 23.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 1.2. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. keriilet Bacsd Bela utca 3. szam alatti ingatlan optikai vezetek 
ellatasahoz
Eloterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Amennyiben nines kerdes vagy hozzaszolas, a napirend vitajat 
lezarom. Szavazasra bocsatom a hatarozati javaslatot. Elfogadasahoz egyszeru tobbseg 
sziikseges. Kerem, hogy szavazzanak most!
7 igen, 0 nem, 0 tartozkodassal a Bizottsag elfogadta a hatarozatot.
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 96/2021.(XII.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasarol a Budapest VIII. keriilet 
Bacso Bela utca 3. szam alatti ingatlan optikai vezetek ellatasahoz

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulasat adja 
a Bacso Bela utca 3. szam (34843 hrsz.) alatt allo tarsashaz optikai kabel letesitesehez.
A Magyar Telekom Nyrt. megbizasa alapjan a haldzatepitest a Tavkbzlestechnika Zrt. Best- 
Tel Kft. konzorcium vegzi. A letesiteshez szukseges terv dokumentacidt a kivitelezd 
megbizasabdl Szakacs Milan (13-67039; HI-V, HI-VN) tervezd keszitette. Munkaszam: 
HMP_07/202L
A muszaki terv a tarsashaz optikai ellatas letesitesehez szukseges tervezest tartalmazza.
A tervezett nyomvonal 1 kV-os es 10 kV-os foldkabelt, gaz, viz, szennyviz, tavkbzlesi, 
csapadekviz elvezetesi haldzatot kozelit meg, illetve keresztez.
Az optikai vezetek epitesehez szukseges az ingatlan elotti jardat mintegy 6 m2 feluleten 
felbontani es helyreallitani.

Feltetelek es kikotesek:

• jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazdt (epittetot) nem mentesiti az epiteshez 
szukseges egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese alol,

• a tulajdonosi hozzajarulas a Bacso Bela utca (hrsz: 34842/2) jarda munkalatokkal 
erintett teriiletere terjed ki,

• az epittetonek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a 
kozutkezeldi hozzajarulashoz mellekelt adatlap szerinti mellekletek csatolasaval 
elozetesen meg kell kemi, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani,

• 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 vedoreteg Trg 95% (mas anyaggal nem 
helyettesithetb)
A bekotest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a foldmii reteges 
visszaepitesevel es tomoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es 
retegvastagsagokban. A foldmii eloirt tomorsege a vedoretegen Trg>96% es 
teherbirasa E2>68 MN/m2
A csatlakozo aszfaltburkolat eleit egyenesre kell vagni es bitumenes hezagkitoltessel 
kell a meglevb aszfalt burkolatot az uj burkolathoz csatlakoztatni.

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

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. december 23.
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A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend L3. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. keriilet Nepszinhaz utcai villamos vegallomas felujitasahoz a kivitelezesi 
tervek alapjan
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Kerdes, hozzaszolas? Radai Daniel alpolgarmester ur, 
parancsoljon.

Radai Daniel
Gyors kerdes irodavezetd urhoz, mert ezt igy nem targyaltuk erdemben. Itt ez most csak egy 
egyszeru vizvezetek-kerdes? Tehat igazabol a tervek tovabbra sincsenek elottiink, ugye?

Nemeth Miklos
Nincsenek

Radai Daniel
Ez egy reszletkerdes. Koszonom.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Koszonjuk a kiegeszitest. Amennyiben nines tovabbi kerdes vagy hozzaszolas, a napirend 
vitajat lezarom. Szavazasra bocsatom a hatarozati javaslatot. Elfogadasahoz egyszeru tobbseg 
sziikseges, kerem, szavazzanak most!
7 igen, 0 nem es 0 tartozkodassal a Bizottsag elfogadta a napirendi pontot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 97/2021.(XII.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol a Budapest VIII. keriilet 
Nepszinhaz utcai villamos vegallomas felujitasahoz a kivitelezesi tervek alapjan

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
a BKV Zrt. (1072 Budapest, Akacfa u. 15.) megbizasabol a Kdzmiiterv 2006 Kft. (1221 
Budapest, Gerinc u. 128.) altal keszitett tervek csapadek viz elvezetes letesftesehez.
A kerelmekhez benyujtott tervdokumentacio (tervszam: 629/2021, generaltervezoi 
tervszam:5242 Kozlekedes Kft.) uj DN150, DN200, DN300 csapadekviz elvezetd KG-PVC 
csatorna fektetesenek, aknak es viznyelok epitesenek, valamint a jardaba epitendo racsos 
folyokak muszaki terveit tartalmazza.

Feltetelek es kikotesek:

• jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazot (epittetot) nem mentesiti az epiteshez 
sziikseges egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese alol,
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• a tulajdonosi hozzajarulas a Nepszinhaz utca (hrsz: 34775/2) munkalatokkal erintett 
teruletere terjed ki,

• az epittetonek (kivitelezdnek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a 
kozutkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlap szerinti mellekletek csatolasaval 
eldzetesen meg kell kemi, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani,

• A jardaba epitendo racsos folydka fed lapjait csavaros kapcsolattal kell rogziteni a 
folyokatesthez.
A csatomafektetest kdvetden a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a foldmu 
reteges visszaepitesevel es tomoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es 
retegvastagsagokban. A foldmu eldirt tomorsege a veddretegen Trg>96% es 
teherbirasa E2>68 MN/m2 .
A csatlakozo aszfaltburkolat eleit egyenesre kell vagni es bitumenes hezagkitoltessel 
kell a meglevo aszfalt burkolatot az uj burkolathoz csatlakoztatni.

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

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2021. december 23.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 1.5. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. keriilet, Bacso Bela utca 3. szam alatti ingatlan vizbekotes bovites 
epitesehez
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Kerdes illetve hozzaszolas? Amennyiben nines, ugy a napirend 
vitajat lezarom, es szavazasra bocsatom a hatarozati javaslatot. Elfogadasahoz egyszeru 
tobbseg sziikseges. Kerem, szavazzanak most!
7 igen, 0 nem es 0 tartozkodassal a Bizottsag elfogadta a hatarozatot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosuzemeltetesi Bizottsaganak 98/2021.(XII.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasa a Budapest VIII. keriilet, 
Bacso Bela utca 3. szam alatti ingatlan vizbekotes bovites epitesehez

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
a Fovarosi Vizmuvek Zrt. altal keszitett, a Budapest, Bacso Bela utca 3. szam alatti 
(hrsz.:34843) ingatlan bekoto vizvezetek bovitesehez (tervszam: T-123/2021), mely alapjan a 
Bacso Bela utca a viz bekotovezetek epitesehez, az alabbi feltetelekkel es kikotesekkel 
felhasznalhato.
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• jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazot (epittetot) nem mentesiti az epiteshez 
sziikseges egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese aldl,

• a tulajdonosi hozzajarulas a Bacso Bela utca (hrsz: 34842/2) munkalatokkal erintett 
teriiletere terjed ki,

• az epittetonek (kivitelezdnek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast kell 
elozetesen kemi a kozutkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlapon, 
Teli uzemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetden 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol elterni, csak kiildn kerelemre es kulon elbiralassal lehet 
figyelembe veve az alkalmazott technologiat, azt hogy a teli idoszakban nyitott 
munkagodor, vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, 
sikossagmentesitesere az engedelyesnek kulon figyelmet kell forditania.

• A vizvezetek epitesre vonatkozd kulonleges muszaki eloirasok:
Az uj viz bekotovezetek epitese erinti a Bacso Bela utca utburkolatat, utszegelyet es 
jardaburkolatat. A vezetekfektetest kdvetden a munkaarok helyen a burkolat 
helyreallitast a foldmu reteges visszaepitesevel es tomdritesevel kell vegezni, 
legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban. A foldmu eloirt tbmorsege a vedoretegen 
Try>96% es teherbirasa E2>68 MN/m2. A inert ertekeket a muszaki atadas-atvetel 
soran jegyzdkbnyvvel kell igazolni.

• A bontassal erintett utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, 
szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:
- 4 cm AC-11 kopo (N) aszfaltbeton koporeteg
- 7 cm AC-16 alap (N) aszfaltbeton kotoreteg
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 20 cm vtg. fagyallo homokos kavics veddreteg (mas anyaggal nem
helyettesithetd)

• 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 
helyettesithetd)

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

Az elbontott burkolat 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, szakhatdsagok 
eloirasainak maradektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelos: polgarmester
Hataridb: 2021. december 22.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
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Napirend 1.6. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. kerulet, Golgota ter-38812 hrsz.- alatti ingatlanon csomagautomata 
elhelyezesehez
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Kerdes illetve hozzaszolas? Amennyiben nines, ugy a napirend 
vitajat lezarom, es szavazasra bocsatom a hatarozati javaslatot. Elfogadasahoz egyszeru 
tobbseg szukseges. Kerem, szavazzanak most!
7 igen, 0 nem es 0 tartdzkodassal a bizottsag elfogadta a hatarozatot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 99/2021.(XIL15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasarol a Budapest VIII. keriilet, 
Golgota ter - 38812 hrsz. - szam alatti ingatlanon csomagautomata elhelyezesehez

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulasat adja 
az Alza.hu Kft (1134 Budapest, Robert Karoly iigyfel kerelme alapjan a Budapest VIII. 
keriilet, Golgota ter - 38812 hrsz. - alatti ingatlanon, a MOL Nyrt. berleteben levo 
uzemanyagtoltd-allomason csomagatvevo automata elhelyezesere.

A csomagautomata merete 4,52 meter hosszu, 0,62 meter szeles es 2,48 meter magas, 
femszerkezet. Az elhelyezesre tervezett automata kiilso megjelenese azonos a mellekelten 
csatolt latvanytervvel.
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal foepitesze a 26/742- 
2/2021. iktatoszamu hatarozataval, telepuleskepi bejelentesi eljarasban a Budapest VIII. 
keriilet, Golgota ter - 38812 hrsz. - alatti ingatlanon levo uzemanyagtoltd-allomason 
csomagatvevo automata elhelyezeset, a megjelolt epitesi tevekenyseg vegzeset tudomasul 
vette.

A munkalatokhoz torteno hozzajarulas Budapest VIII. keriilet Golgota ter (38812 hrsz.) szam 
alatti ingatlanon a csomagautomata az alabbi feltetelekkel es kikotesekkel valosulhat meg:

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

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

• Budapest VIII. keriilet Golgota ter (hrsz. 38812)

• 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,

• a burkolatok helyreallitasa I. osztalyu minosegben valdsuljon meg, a megfelelo 
retegrenddel. Amennyiben a bontas soran a burkolat serul, a tdrdtt darabokat cserelni 
kell. A burkolatok felfesteset a kivitelezes utan a helyreallitas soran ujra fel kell 
festeni, a szabvanyoknak megfeleloen,

• kotelezi a beruhazot/kivitelezot a bontasi helyek megfelelo helyreallitasara, melyre a 
beruhazo/kivitelezo 5 ev garanciat vallal.
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• az engedelyes koteles a munkak (helyreallitas) elkeszulterol a kozterulet tulajdonosat 
irasban ertesiteni,

• jelen tulajdonosi hozzajarulas a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2021. december 22.
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 1.7. pontja: Javaslat tulajdonosi es kbzutkezeloi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. keriilet, Dioszegi Samuel utca (35903 hrsz.), Orczy ut (35929 hrsz.) 
telekalakitasi engedelyhez
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Kerdes? Mezd Agnes, parancsoljon.

Mezd Agnes
Koszonom a szot. Azt szeretnem megkerdezni, hogy ez a telekalakitas milyen celt szolgal? 
Nem vilagos szamomra, hogy miert kell levalasztani ezt a kis teriiletet es azt mire fogjak 
hasznalni?

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Irodavezetd ur tud esetleg valaszolni a kerdesre? A mikrofonba, kerem szepen, mert a 
jegyzokonyv miatt fontos.

Nemeth Miklos
Amit tudok erre vonatkozolag mondani kepviselo asszonynak az az, hogy itt van egy 
onkormanyzati tulajdonban allo utca, a Dioszeghy Samuel utca, es ezert kell az 
Onkormanyzat hozzajarulasa. Benyujtotta a tervezd, aki egyebkent egy ismert tervezo, a 
telekalakitasi-valtozasi vazrajzot, benyujtotta a terveket is, es letrejbn 1 ingatlanbol 2 ingatlan. 
Ehhez kell az Onkormanyzat hozzajarulasa. Tulajdonkeppen az Onkormanyzatot kar nem eri, 
viszont a hozzajarulas megadasa - mivel erinti a kozteruletet - a Bizottsag hataskbrebe 
tartozik. Vagy az elutasitas.

Mezd Agnes
Ertem, tehat nem ez a haromszbg alaku terulet, amit levalasztanak, nem az az Onkormanyzat 
tulajdona, hanem csak erinti a Dioszegi. Jo, ezt nem tudtam. Es lenne meg egy kerdesem. 
Nem maradt ki az I.4-es? Jo, rendben, koszonom.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Koszonom. Kozben a kedves kollegak emlekeztettek. Elnezest, nagyon faj a fejem, es 
kimaradt az 1.4. Ugyhogy enol fogunk majd ezutan a napirend utan ertekezni. Amennyiben 
nines tovabbi kerdes illetve hozzaszolas, a napirend vitajat lezarom. Szavazasra bocsatom a 
javaslatot. Elfogadasahoz egyszeru tbbbseg sziikseges. Kerem, szavazzanak most!
7 igen, 0 nem es 0 tartozkodassal a bizottsag elfogadta a hatarozatot.
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Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 100/2021.(XII.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasardl a Budapest VIII. keriilet, 
Dioszegi Samuel utca (35903 hrsz.), Orczy ut (35929 hrsz.) telekalakitasi engedelyhez

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulasat adja 
a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Polgarmesteri Hivatal 26/493-4/2021. szamon 
megrendelt, EXTENZIO PLUS Kft. (szekhely.1029 Budapest, Zsolt fejedelem utca 8.) altal 
20210828 munkaszamon elkeszitett telekalakitasi valtozasi vazrajz es helyszinrajzra. Ez 
alapjan a 35903 hrsz. terhere, letrejon az uj 35903/1 es 35903/2 hrsz.-u ingatlan. A 
telekalakitasi vazrajz alapjan hozzajarulast adja a telekalakitasi engedelyezesi eljarashoz.

• A tulajdonosi hozzajarulas a Dioszegi Samuel utca (hrsz.: 35903) telekalakitassal 
erintett teriiletere terjed ki.

• Jelen tulajdonosi hozzajarulas a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. december 22.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 1.4. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. keriilet Blaha Lujza ter felujitasahoz kapcsolodd terfigyeld kamerak 
telepitesehez
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Kerdes? Mezo Agnes, parancsoljon.

Mezd Agnes
Csak erdeklodni szeretnek, hogy a terfigyeld kamerak iizemelteteset atadjak a Jdzsefvarosi 
Kbzterulet-felugyeletnek? Mert volt mar ilyen, hogy peldaul a Las Vegas kaszind elott is 
epitettek kamerat, es aztan az atkeriilt a Jdzsefvarosi Kbzterulet-feliigyelethez uzemeltetesbe. 
Itt a Blaha Lujza ter fovarosi teriilet. Ki fogja a telepitett kamerakat nezni majd?

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Irodavezeto ur, parancsoljon.

Nemeth Miklos
A kepviselo asszony kerdesere. Itt a kamerarendszemek van egy uzemeltetoje, a Multi Alarm. 
Ok voltak azok, akikkel a tervezo egyeztette a terveket es benyujtotta. Tehat nekiink arrol 
informacidnk, hogy megvalaszoljam a kerdeset, nincsen, hogy a Jdzsefvarosi Kozteriilet- 
feliigyelet fogja ezeket iizemeltetni. Jelen alias szerint a Multi Alarm az, aki ezeket 
iizemelteti. Termeszetesen, ha van ilyen tipusu kerdes, vagy igeny, vagy barmi olyan, hogy mi 
jarjunk utana, akkor ennek semmifele akadalya nincsen, hiszen akkor a tervezovel, vagy a 
Multi Alarmmal felvessziik a kapcsolatot es megkerdezzuk. Nyilvan ez egy kepviseloi kerdes.
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Mezd Agnes
Igen, en azt gondolom, hogy volna annak jelentosege, hogy a Blaha Lujza teren a Jozsefvarosi 
Kozteriilet-feliigyelet lassa ezeket a kamerakat, es benne legyen a figyelemben. Tehat akkor 
ezt en kernem, kerdeznem, hogy szandekozik-e az dnkormanyzat? Illetve mi a teendo a Multi 
Alarmmal? Ok is nezhetik, az nem problema, csak a Jozsefvarosi Kozterulet-feliigyelet is 
tudjon rola, mi tortenik ott. Koszonom szepen.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Az en sejtesem az, egyebkent, hogy ezt a Fovarosi dnkormanyzat Rendeszeti Igazgatosag 
munkatarsainak kellene neznie. A Blaha Lujza ter az egyik legforgalmasabb ter Budapesten, 
es a keriileti Kozterulet-feliigyelet kapacitasa is eleg veges, es a Blaha Lujza ter egy 
esemenydus kozteriilete Budapestnek. En bizom benne, hogy ezt nem a keruletnek kell majd 
figyelnie, de akkor lesz majd errol egy irasbeli valasz a kozel jovoben.

Esetleg tovabbi kerdes, illetve hozzaszolas van-e? Amennyiben nines, akkor a napirend vitajat 
lezarom, es szavazasra bocsatom a hatarozati javaslatot. Elfogadasahoz egyszeru tobbseg 
sziikseges. Kerem, szavazzanak.
7 igen, 0 nem es 0 tartozkodassal a Bizottsag elfogadta a hatarozatot.

Budapest Jozsefvarosi dnkormanyzat Kepviselo-testiilete
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 101/2021.(XH.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol a Budapest VIII. keriilet 
Blaha Lujza ter felujitasahoz kapcsolodo terfigyeld kamerak telepitesehez

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dbnt, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
a BKK Budapest! Kozlekedesi Kozpont Zrt. megbizasabol a Tetra-Com Tanacsado es 
Memoki Iroda Kft. altal tervezett, Blaha Lujza ter csomopont es kdmyezete csatlakozo 
teriileteinek komplex felujitasi terveihez kapcsolodo terfigyeld kamerak letesitesehez. General 
tervszam: 5957.
A komplex beruhazas soran tervezett kiilonbozo utepitesi, kdzmiiepitesi munkak es az uj 
forgalomtechnikai rendszer erintik a Blaha Lujza teren levo terfigyeld kamera halozatot, 
melyet az utepitest megelozoen at kell alakitani. A kerelmekhez benyujtott tervdokumentacid 
a kamera haldzat alepftmeny kivaltas miiszaki terveit tartalmazza. A teren meglevo 2 db 
kamera alepitmenye bontasra keriil es uj halozat kerul kiepitesre D63 vedocsoben, az 
utkeresztezesek alatt D160 vedelemmel. A terveket a kamerarendszer iizemeltetojevel (Multi 
Alarm Zrt.) a tervezo egyeztette.

Feltetelek es kikotesek:

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

• a tulajdonosi hozzajarulas a Blaha Lujza ter (hrsz.: 36406 ) lit es jarda munkalatokkal 
erintett teriiletere terjed ki,

• az epittetonek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a 
kozutkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlap szerinti mellekletek csatolasaval 
elbzetesen meg kell kemi, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani,
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• A bontasi es epitesi munkavegzest kdvetden a munkaarok helyen a burkolat 
helyreallitast a foldmu reteges visszaepitesevel es tombritesevel kell vegezni, 
legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban. A foldmu eloirt tombrsege a vedoretegen 
Trg>96% es teherbirasa E2>68 MN/m2 . A mert ertekeket a muszaki atadasatvetel 
soranjegyzdkdnyvvel kell igazolni.

2. A bontassal erintett utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, 
szerkezeti retegenkent 30-30 cm atlapolassal:
- 4 cm AC-11 kopo (F) aszfaltbeton koporeteg
- 7 cm AC-16 koto (F) aszfaltbeton kbtoreteg
- 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, teljes jardaszelessegben:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett bntbttaszfalt
- 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 
oldalrdl.

• Az erintett zdldfeluleteket helyre kell allitani.
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. 30-30 cm atlapolassal csatlakozzanak a 
meglevo aszfalt retegekhez.
Utburkolat alatt vezetett vezetekszakaszt veddcsoben kell kialakitani minden, 
gepjarmuvek altal hasznalt teriileten. A vedocsonek a burkolat szelen tul kell emie 
legalabb 0,50 meterrel. Azokon a szakaszokon, ahol a kabel nyomvonala a fak 
gyokerzonajaban, vagy annak 1 meteres korzeteben halad, a kabelre gybkervedelem 
szukseges. A fak kozeleben vegzett munkak soran az MSZ 12042:2019 szabvany 
eloirasait be kell tartani.
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. december 23.
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
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Napirend 1.8. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. keriilet Jozsef utca 19-23. szam alatti ingatlan optikai vezetek ellatasahoz
Eloterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Kerdes illetve hozzaszolas? Amennyiben nines, ugy a napirend 
vitajat lezarom, es szavazasra bocsatom a hatarozati javaslatot. Elfogadasahoz egyszeru 
tobbseg szukseges. Kerem, szavazzanak most!
7 igen, 0 nem es 0 tartozkodassal a Bizottsag elfogadta a hatarozatot.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 102/2021.(XII.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol a Budapest VIII. keriilet 
Jozsef utca 19-23. szam alatti ingatlan optikai vezetek ellatasahoz

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
DIG! Tavkozlesi es Szolgaltato Kft. Bazisallomasain nagysebessegu mobilhalozat 
kiepitesehez szukseges kozteruleti munkak vegzesehez, az alabbi feltetelekkel es 
kikotesekkel:

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

• A tulajdonosi hozzajarulas az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Nemet 
utca - 35210/5 hrsz. jardaburkolatanak munkalatokkal erintett teruletere terjed ki.

• Az epittetonek (kivitelezonek) a kozteriileti munkak megkezdese elott munkakezdesi 
(burkolatbontasi) hozzajarulast kell kemie a mellekelt nyomtatvany adattartalmanak 
megfelelden, a szukseges mellekletek csatolasaval.
A bontassal erintett jarda burkolatot a tervdokumentacio szerinti retegrenddel kell 
helyreallitani a jarda teljes szelessegeben:
- 3 cm MA-4 erdesitett ontott aszfalt koporeteg
- 15 cm C12/15-32-F1 (foldnedves) jarda betonalap
- 15 cm fagyallo homokos kavics agyazat min 95% tomorseggel

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

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

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. december 23.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
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Napirend 1.9. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. keriilet Alfoldi utca 7. szam alatti ingatlan optikai vezetek ellatasahoz 
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Kerdes illetve hozzaszdlas? Amennyiben nines, ugy a napirend 
vitajat lezarom, es szavazasra bocsatom a hatarozati javaslatot. Elfogadasahoz egyszeru 
tobbseg sziikseges. Kerem, szavazzanak most!
7 igen, 0 nem es 0 tartozkodassal a Bizottsag elfogadta a hatarozatot.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiiete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 103/202L(XIL15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol a Budapest VIII. keriilet 
Alfoldi utca 7. szam alatti ingatlan optikai vezetek ellatasahoz.

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
az Alfoldi utca 7. szam (34729 hrsz.) alatt allo tarsashaz optikai kabel letesitesehez.
A Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Konyves Kalman krt. 36,). megbizasabol, Szakacs 
Milan tervezo (Tavkozlestechnika Zrt. 1101 Budapest Kobanyai ut 36.) keszitette a 
kivitelezesi terveket, (munkaszam: TT 73/2021) mely alapjan tulajdonosi- es kozutkezeloi 
hozzajarulast kert a 1081 Budapest, Alfoldi utca 7. FKF Nonprofit Zrt. optikai ellatasanak 
letesitesehez
Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Kun utca (34743/1 hrsz.) 
jardaburkolatat.
A tervezett beruhazas soran Budapest VIII. Kun utca 6-10. szam elott meglevo jarda burkolat 
egy resze elbontasra kerul. Az uj KI tipusu szekrenybol FKF epiiletbe LPE40 veddeso kerul 
beepitesre melynek 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 munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a 
foldmu reteges visszaepitesevel es tomoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es 
retegvastagsagokban. A foldmu eloirt tomorsege a veddretegen Trg>96% es teherbirasa 
E2>68 MN/m2 . A mert ertekeket a muszaki atadas-atvetel soran jegyzokonyvvel 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
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Trg 96% (mas anyaggal nem helyettesitheto)
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 iizemelesehez sziikseges kabel 
haladhat, valamint kozmuterkepen jelolt kozmiivezetekeket kozelit meg a munkavegzes ezert 
csak ovatos kezi foldmunka vegezheto.
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Az epites soran, ill. azzal osszefiiggesben es amiatt tonkrement barmely felulet helyreallitasat 
el kell vegezni, az utszegely sertilese eseten az eredeti allapotnak megfeleld szegelyelemeket 
kell visszaepiteni.
A helyreallitas muszaki atadas-atvetelere a kozutkezelot meg kell hivni.

Feltetelek es kikotesek:

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

• a tulajdonosi hozzajarulas a Kun utca (hrsz: 34743/1) jarda munkalatokkal erintett 
teriiletere terjed ki,

• az epittetonek (kivitelezdnek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a 
kozutkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlap szerinti mellekletek csatolasaval 
eldzetesen meg kell kerni, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani.
Teli uzemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetden 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol eltemi, csak kiilon kerelemre es ktilon elbiralassal lehet 
figyelembe veve az alkalmazott technologiat, azt hogy a teli idoszakban nyitott 
munkagodor, vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, sikossag 
mentesitesere az engedelyesnek kiilon figyelmet kell forditania.

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

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. december 23.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend LIO, pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. keriilet Nap utca 21-25.1 kV-os nyomvonal cserejehez
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Kerdes illetve hozzaszolas? Amennyiben nines, ugy a napirend 
vitajat lezarom, es szavazasra bocsatom a hatarozati javaslatot. Elfogadasahoz egyszeru 
tbbbseg sztikseges. Kerem, szavazzanak most!
7 igen, 0 nem es 0 tartozkodassal a Bizottsag elfogadta a hatarozatot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 104/2021.(XIL15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol a Budapest VIII. keriilet, 
Nap utca 21-25. szam alatti ingatlan 1 kV-os nyomvonal cserejehez

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
a Nap utca 21-25. (hrsz. 35676 es 35688) szam alatti ingatlan 1 kV-os nyomvonal cserejehez 
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szukseges kozteruleti munkak vegzesehez, GTF Kft. tervezd 221085 munkaszamu terve 
alapjan, az alabbi feltetelekkel es kikbtesekkel:

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

• A tulajdonosi hozzajarulas az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo 
Budapest, VIII. kerulet Nap utca ( hrsz. 35644/2) es Futo utca (hrsz. 35689/2) 
munkalatokkal erintett teriiletere terjed ki.

• Az epittetonek (kivitelezdnek) a kozteruleti munkak megkezdese elott munkakezdesi 
(burkolatbontasi) hozzajarulast kell kemie a mellekelt nyomtatvany adattartalmanak 
megfelelden, a szukseges mellekletek csatolasaval.
Teli uzemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetoen, 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol eltemi, csak kiilon kerelemre es kulon elbiralassal lehet 
figyelembe veve az alkalmazott technologiat, azt hogy a teli idoszakban nyitott 
munkagodor, vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, sikossag 
mentesitesere az engedelyesnek kiilon figyelmet kell forditania.

• Az epites es bontas idejere az utcaban a gepjarmuforgalmat biztositani kell, az ut 
szukitese nelkiil. Amennyiben a munkavegzes az utburkolatot, vagy az utszegelyt 
erinti, a munkateriilet lehatarolasarol es a munkavegzes alatt kihelyezendo 
forgalomtechnikai jelzesekrol a forgalomtechnikai kezelo altal jovahagyott ideiglenes 
forgalomtechnikai tervet kell kesziteni es a munkakezdesi engedely kerelemmel egyiitt 
benyujtani a kozut kezelojehez.
A munkavegzest kovetoen 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 soran 
jegyzokonyvvel kell igazolni.

• A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani teljes 
jardaszelessegben az epuletek falsikja es az ut szegelye kozott:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett ontott aszfalt a jarda teljes szelessegeben
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Trg 96% (mas anyaggal nem 
helyettesitheto)
A helyreallitas soran az c-UT 06.03.21 Ut-palyaszerkezeti aszfaltretegek, Epitesi 
feltetelek es minosegi kovetelmenyek utiigyi muszaki eloirasban foglaltakat kell 
betartani.
A helyreallitasi kotelezettseg a munkavegzessel erintett minden kozteruleti szakaszra 
vonatkozik, beleertve a felvonulasi teruletet is.

A helyreallitas muszaki atadas-atvetelere a kozutkezelot meg kell hivni.
Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatosagok eldirasainak 
maradektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. december 23.
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
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Napirend LIL pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. keriilet Vajdahunyad utca 25. szam alatti ingatlan villamosenergia- 
ellatas letesitesehez
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Kerdes illetve hozzaszolas? Amennyiben nines, ugy a napirend 
vitajat lezarom, es szavazasra bocsatom a hatarozati javaslatot. Elfogadasahoz egyszerii 
tobbseg szukseges. Kerem, szavazzanak most!
7 igen, 0 nem es 0 tartozkodassal a Bizottsag elfogadta a hatarozatot.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 105/2021.(XIL15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Budapest VIII. keriilet 
Vajdahunyad utca 25. szam alatti ingatlan villamosenergia-ellatas letesitesehez

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
a Vajdahunyad utca 25. szam (hrsz.:35668/2.) alatti ingatlan villamosenergia-ellatas 
letesitesehez szukseges kozteriileti munkak vegzesehez, Szajko Laszlb felelds tervezd 211271 
munkaszamu terve alapjan, az alabbi feltetelekkel es kikbtesekkel:

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

• tulajdonosi hozzajarulas az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest
V III. keriilet Vajdahunyad utca (hrsz.:35675) munkalatokkal erintett teriiletere terjed 
ki,

• az epittetonek (kivitelezdnek) a kozteriileti munkak megkezdese elott munkakezdesi 
(burkolatbontasi) hozzajarulast kell kemie a mellekelt nyomtatvany adattartalmanak 
megfeleloen, a szukseges mellekletek csatolasaval, 
Teli iizemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetden, 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol elterni, csak ktilbn kerelemre es kiilon elbiralassal lehet 
figyelembe veve az alkalmazott technologiat, azt hogy a teli idoszakban nyitott 
munkagodor, vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, sikossag 
mentesitesere az engedelyesnek kiilon figyelmet kell forditania.

• Az epites es bontas idejere az utcaban a gepjarmuforgalmat biztositani kell, az ut 
sziikitese nelkul. Amennyiben a munkavegzes az utburkolatot, vagy az utszegelyt 
erinti, a munkateriilet lehatarolasarol es a munkavegzes alatt kihelyezendo 
forgalomtechnikai jelzesekrol a forgalomtechnikai kezeld altal jovahagyott ideiglenes 
forgalomtechnikai tervet kell kesziteni es a munkakezdesi engedely kerelemmel egyutt 
benyujtani a kozut kezelojehez.
A munkavegzest kovetoen a munkaarok es munkagodor helyen a burkolat 
helyreallitast a fbldmii reteges visszaepitesevel es tomoritesevel kell vegezni, 
legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban. A fbldmii eldirt tomdrsege a vedoretegen
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Trg>96% es teherbirasa E2>68 MN/m . A mert ertekeket a muszaki atadas-atvetel 
soran jegyzokonyvvel kell igazolni.

• Amennyiben bontassal erintett, ugy az 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 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 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 
oldalrdl. A munkaarok szeletol szamitott 50-50 centimeter atfedessel kell a 
koporeteget helyreallitani, az aszfalt vagasa az arok szelevel parhuzamosan, el vagoval 
tortenjen. A koporeteg hosszcsatlakozasainal es keresztcsatlakozasainal modifikalt 
bitumenes szalag beepitese kotelezo. A helyreallitas soran az e-UT_06.03.21 Ut- 
palyaszerkezeti aszfaltretegek, Epitesi feltetelek es minosegi kovetelmenyek utiigyi 
muszaki eloirasban foglaltakat kell betartani.
Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatosagok 
eloirasainak maradektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. december 23.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 1.12. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, 
Budapest VIII. keriilet Tolnai Lajos utca 28-30. vizbekotes epiteshez
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Szobeli kiegeszitesre megadom a szot dr. Nemeth Miklos Irodavezeto umak

Nemeth Miklos
Tisztelt Kepviselo Asszonyok, Kepviselo Urak! A kovetkezo kiegeszitest szeretnem tenni a 
Tolnai utca 28-30. vizbekotes letesitesevel kapcsolatban. A Bizottsag targyalta novemberben 
ezt az eloterjesztest, meg is szavazta, csak mivel a hatarozati javaslatban itt ket epiilet egymas 
mellett van, a Tolnai 26. es a 28-30., es benne maradt a hatarozati javaslatban, rosszul, a 
Tolnai utca 26., ezert ez az eloterjesztes elsosorban arrdl szdl, hogy az elso hatarozati 
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javaslatban visszavonja a Bizottsag korabban meghozott hatarozatat, majd ezt kovetoen a jo 
szovegezessel fogadja el a 28-30-ra vonatkozo vizbekotest. Tehat itt 2 hatarozatot kell hozni. 
Koszonom szepen.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Koszonjiik szepen a szobeli kiegeszitest. A napirend vitajat megnyitom. Kerdes illetve 
hozzaszolas nincsen. A napirend vitajat lezarom, es ketszer kell szavaznunk. Eloszor a 
korabbi hatarozat visszavonasarol fogunk szavazni. Elfogadasahoz egyszeru tobbseg 
sziikseges. Kerem, szavazzanak most.
7 igen, 0 nem, 0 tartozkodassal elfogadva.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 106/2021.(XIL15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Varosiizemeltetesi Bizottsag 90/2021.(XI. 17.) szamon hozott hatarozatanak 
visszavonasarol

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy visszavonja a 90/2021 .(XI. 17.) VB. szamon 
hozott hatarozatat.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Es akkor az uj hozzajarulas megadasarol szavazunk. Kerem, szavazzanak most. 
7 igen, 0 nem, 0 tartozkodassal a Bizottsag elfogadta.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 107/2021.(XII.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol a Budapest VIII. keriilet 
Tolnai Lajos utca 28-30. viz bekoto vezetek letesitesehez

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
a Takacs Csaba VZ-TEL 20-0770 tervezd, TCSVSZ-055/21 szamu tervei alapjan a vizbekoto 
vezetek epitesehez.
A munkalatokhoz torteno hozzajarulas Budapest VIII. keriilet Tolnai Lajos utca 28-30. 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 
kozteriiletek munkalatokkal erintett teriiletere terjed ki: Budapest VIII. keriilet Tolnai 
Lajos utca (hrsz. 34954)

c) az epittetonek (kivitelezdnek) 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,
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Teli iizemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetoen, 2022. marcius 15. utani 
munka kezdessel lehet.
Ettdl eltemi, csak kulon kerelemre es kulon elbiralassal lehet figyelembe veve az 
alkalmazott technoldgiat, azt, hogy a teli idoszakban nyitott munkagodor, vagy 
munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, sikossagmentesitesere az 
engedelyesnek kulon figyelmet kell forditania.

d) a burkolatok helyreallitasa I. osztalyu minosegben valdsuljon 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 keszul DN 90 csbvekbol. A tervek szerinti beruhazas soran 
Budapest VIII. kerulet Tolnai Lajos utca 28-30. szam elott meglevo jarda aszfalt, a hozza 
tartozo szegely es az utburkolat egy resze elbontasra kerul. Az epites es bontas idejere a 
gepjarmuforgalmat es a jardan a gyalogosforgalmat biztositani kell a vizvezetek epitesre 
igenybevett kozteriileteket is tartalmazo, forgalomtechnikai kezelo altal jovahagyott 
ideiglenes forgalomtechnikai terv szerint. A vizbekotes letesitese utan a munkateriilet 
helyreallitasa szukseges.

A munkavegzest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a foldmu reteges 
visszaepitesevel es tomoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban. A 
foldmu eloirt tomdrsege 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 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 bntbtt 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 lepcsbzetesen, 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 hivni.

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 hivni.
Az engedelyes koteles a munkak (helyreallitas) elkeszulterol a kozterulet tulajdonosat irasban 
ertesiteni,
Jelen tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatosagok 
eldirasainak maradektalan betartasaval, a dontes napjatdl szamitott 1 evig ervenyes.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2021. december 22.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
Keriiletgazdalkodasi Iroda

Napirend 1.13. ponti a: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, 
Budapest VIII. keriiletben a Corvin C7 Irodahaz epulet tavhdellatas osszekoto szakasz 
letesitesehez
Eloterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Kerdes illetve hozzaszolas? Kiegeszitesre megadom a szot dr. 
Nemeth Miklos irodavezetd umak, parancsoljon.

Nemeth Miklos
A Varosuzemeltetesi Bizottsag oktdberi iilesen targyalta a Corvin C7 irodahaz 
epuletrekonstrukcio szakaszanak letesitesehez vald tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas!, 
meg is adta, de tekintettel arra, hogy egy osszekoto szakasz is keszul, ezert erre kiilon 
kerelmet adott be az epitteto, es ezt kulon kellett megvizsgalni az ugyosztalynak. Ezt meg is 
tettek a kollegak. Ezert keriilt meg iden a Bizottsag ele elfogadasra, mert igy lesz komplett 
tulajdonkeppen a munkalat. Koszonom szepen.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Koszonjiik szepen a kiegeszitest. Kerdes illetve hozzaszolas van-e? Amennyiben nines, akkor 
a napirend vitajat lezarom. Szavazasra bocsatom a hatarozati javaslatot. Elfogadasahoz 
egyszeru tobbseg sziikseges. Kerem, szavazzanak.
7 igen, 0 nem es 0 tartozkodassal a Bizottsag elfogadta.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Varosuzemeltetesi Bizottsaganak 108/2021.(XII.15.) szamii hatarozata

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
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Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol Budapest VIII. keritletben a 
Corvin C7 Irodahaz epiilet tavhdellatas osszekoto szakasz letesitesehez

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
a FOTAV Zrt. megbizasabol az Olajterv Tervezd Zrt. (szekhely: 1117 Budapest, Oktober 
huszonharmadika utca 18.) altal keszitetett Corvin C7 Irodahaz tavho ellatas kivitelezesi 
tervei (tervszam: 21.0209) alapjan megvalosulo tavhd-, viz- es csatomaellatas szakagakban az 
osszekoto szakasz letesitesehez.

A tavhd vezetek epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Hrsz.: 
36100/2, 36117, 36138, 36139/5, 36162/2, 36139/3 kbzteruleteket.

A bizottsag a tavho-, viz- es csatomaellatas szakagakban az osszekoto szakasz letesitesehez az 
alabbi feltetelekkel es kikotesekkel jarul hozza:

• 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 Hrsz.: 36100/2, 36117, 36138, 36139/5, 36162/2, 36139/3 
munkalatokkal erintett teruletere terjed ki.

• Az epittetonek (kivitelezbnek) a kozteruleti munkak megkezdese elott munkakezdesi 
(burkolatbontasi) hozzajarulast kell kemie a mellekelt nyomtatvany adattartalmanak 
megfelelden, a sziikseges mellekletek csatolasaval.
Teli iizemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetben, 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol elterni, csak kiilon kerelemre es kiilon elbiralassal lehet 
figyelembe veve az alkalmazott technologist, azt hogy a teli idoszakban nyitott 
munkagbdor, vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, sikossag 
mentesitesere az engedelyesnek kiilon figyelmet kell forditania.

• Az epites es bontas idejere az utcaban a gepjarmuforgalmat biztositani kell, az ut 
szukitese nelkiil. Amennyiben a munkavegzes az utburkolatot, vagy az utszegelyt 
erinti, a munkateriilet lehatarolasardl es a munkavegzes alatt kihelyezendo 
forgalomtechnikai jelzesekrol a forgalomtechnikai kezelb altal jovahagyott ideiglenes 
forgalomtechnikai tervet kell kesziteni es a munkakezdesi engedely kerelemmel egyiitt 
benyujtani a kozut kezelojehez.

• A tavho vezetek epitesre vonatkozo kiilonleges muszaki eldirasok: Az epites utan a 
zoldfeluletek helyreallitasa sziikseges, a munkaarok helyen 10 cm vastagsagban 
humuszteritessel es fuvesitessel. A kdzteriileti fak erintettsege miatt favedelmi tervet 
kell kesziteni, a tervet a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-vel jbva kell hagyatni 
a munkakezdes elott. A fak gyokerzdnaja mellett vezetett szakaszon gyokervedo cso 
elhelyezese sziikseges. Amennyiben a munkalatok soran a zdldteruletben, fakban 
barmifele kar keletkezik, annak helyreallitasi kotelezettsege a Kivitelezot terheli. A 
munkalatok folyaman kitermelt, kibontott, visszaepitesre keriilo anyagok (pl. padok, 
keritesek, burkolatok) tarolasarol es megorzeserol Kivitelezdnek kell gondoskodnia, a 
bontas, vagy visszaepites soran seriilt anyagokat potolnia kell. A gyalogosforgalom 
szabad mozgasat biztositani kell a munkateriilettol elhatarolva, sziikseg eseten 
provizoriummal. A munkak befejeztevel a kozteruletek eredeti allapotat kell 
helyreallitani.
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Az erintett zoldteriilet helyreallitasakor a zoldteriilet reszet kepezo, karosodott 
(kitermelt, szennyezodott illetve elszallitott) termotalaj potlasat- I. osztalyu termofdld 
visszatoltesevel- kell elvegezni.

• A vezetekfektetest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a foldmu 
reteges visszaepitesevel es tdmdritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es 
retegvastagsagokban. A foldmu eloirt tomorsege a vedbretegen Try>96% es 
teherbirasa E2>68 MN/m2 .
A inert ertekeket a muszaki atadas-atvetel soran jegyzokonywel kell igazolni.

A tervek szerinti beruhazas soran a Budapest, Fuveszkert ut, Jazmin utca ( Tomo utca 
48-54.) kozotti munkalatokkal erintett szakaszan megszuno vezetekszakaszt el kell 
bontani, az utburkolat alatt nem iizemelb vezetekszakasz nem maradhat.
A burkolat helyreallitasat a Fuveszkert utcaban, az uttengelytol az ut szegelyig, a 
Jazmin utcaban teljes szelessegben, a teljes koporeteg marasaval es ujraaszfaltozassal 
el kell vegezni, a munkaarok felett teljes palyaszerkezetet kell epiteni. A Gyalogjarda 
helyreallitas teljes szelessegben tortenjen. Az epites es bontas idejere a 
gepjarmuforgalmat es a jardan a gyalogos forgalmat biztositani kell.

• A bontassal erintett utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, 
szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:
- 4 cm AC-11 kopo (N) aszfaltbeton koporeteg
- 7 cm AC-16 koto (N) aszfaltbeton kotoreteg
- 20 cm vtg. CK.t-4 stabilizalt utalap
- 20 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg (mas anyaggal nem 
helyettesithetd).

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

• A bontassal erintett utszegelyt a meglevovel, azonos szegelyelemekkel kell 
helyreallitani. Az utszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket 
oldalrdl.
Az elbontott burkolatok 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.

Az utburkolati jeleket ujra fel kell festeni.
A helyreallitas muszaki atadas-atvetelere a kdzutkezeldt meg kell hivni.

a) kotelezi a kivitelezot a bontasi helyek megfeleld mindsegben tortend helyreallitasara, 
melyre a beruhazo/kivitelezo kozosen 5 ev garanciat vallal:

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

27



Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatbsagok eloirasainak 
maradektalan betartasaval, a dontes napjatbl szamitott

1 evig ervenyes.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2021.12.22.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 1.14. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. kerulet Or utca 2-12. szam alatti ELMU 1 kV-os nyomvonal cserejehez
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Kerdes illetve hozzaszolas? Amennyiben nines, ugy a napirend 
vitajat lezarom, es szavazasra bocsatom a hatarozati javaslatot. Elfogadasahoz egyszeru 
tobbseg szukseges. Kerem, szavazzanak most.
7 igen, 0 nem es 0 tartdzkodassal a Bizottsag elfogadta a hatarozatot.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 109/2021.(XII.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol, a Budapest VIII. kerulet 
Or utca 2-12.szam alatti ELMU 1 kV-os nyomvonal cserejehez.

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
ELMU Halozati Kft. rekonstrukeids keretei kozott Budapest VIII. kerulet Or utca 2-12. 
kozotti szakaszon eloregedett 1 kV-os kabel cserejehez.
Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest VIII. kerulet Or 
utca (35189 hrsz.), Budapest VIII. kerulet Tavaszmezd utca (35261/2 hrsz.), Budapest VIII. 
kerulet Horvath Mihaly ter (hrsz:35238/3) es Budapest VIII. kerulet Jozsef utca 
(hrsz:35150/2) ut es jardaburkolatat.
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 koto (F) aszfaltbeton kotdreteg - 20 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap - 20 cm vtg. 
fagyalld homokos kavics vedoreteg (mas anyaggal nem helyettesitheto)
A bontassal erintett aszfalt jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani: - 3 cm 

vtg. MA-4 (N) erdesitett bntbttaszfalt a jarda teljes szelessegeben - 15 cm vtg. CKt-4 
stabilizalt utalap - 15 cm vtg. fagyalld homokos kavics vedoreteg Trg 96% (mas anyaggal 
nem helyettesitheto)
A bontassal erintett terkb jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani: - 6 cm 

vtg. beton terkb (meglevb, vagy vele teljesen megegyezb) - 3 cm agyazdhomok - 10 cm vtg. 
Cl2/15 sovanybeton utalap - 15 cm vtg. fagyalld homokos kavics vedoreteg Trg 95% (mas 
anyaggal nem helyettesitheto)
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A bontassal erintett utszegelyt a meglevovel azonos szegelyelemekkel kell helyreallitani. Az 
utszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket oldalrol

Feltetelek es kikbtesek:

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

• a tulajdonosi hozzajarulas a Budapest VIII. keriilet Or utca (35189 hrsz.), Budapest 
VIII. keriilet Tavaszmezd utca (35261/2 hrsz.), Budapest VIII. keriilet Horvath Mihaly 
ter (35238/3 hrsz.) es Budapest VIII. keriilet Jozsef utca (35150/2 hrsz.) alatti teriiletre 
terjed ki.

• az epittetonek (kivitelezdnek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a 
kozutkezeldi hozzajarulashoz mellekelt adatlap szerinti mellekletek csatolasaval 
elozetesen meg kell kerni, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani.

Teli iizemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetoen, 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol elterni, csak kulon kerelemre es kiilon elbiralassal lehet 
figyelembe veve az alkalmazott technologist, azt hogy a teli idoszakban nyitott munkagbdbr, 
vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, sikossag mentesitesere az 
engedelyesnek kulon figyelmet kell forditania.

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

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. december 23.
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 1.15. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. keriilet, Bacsd Bela utca 3. szam alatti ingatlanon torteno csatorna 
bekoteshez
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Kerdes illetve hozzaszdlas? Amennyiben nines, ugy a napirend 
vitajat lezarom, es szavazasra bocsatom a hatarozati javaslatot. Elfogadasahoz egyszerii 
tdbbseg sziikseges. Kerem, szavazzanak most.
7 igen, 0 nem es 0 tartdzkodassal a Bizottsag elfogadta a hatarozatot.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 110/2021.(XII.15.) szamii hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasarol a Budapest VIII. keriilet, 
Bacsd Bela utca 3. szam alatti ingatlanon torteno csatorna bekoteshez

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulasat adja 
a Kul Terv Memoki Tanacsado es Szolgaltato Bt. altal keszitett, a Budapest, Bacso Bela utca
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3. szam alatti (hrsz.:34843) ingatlan csatoma bekoto vezetek epitesehez (tervszam: T- 
191/2021), az alabbi feltetelekkel es kikotesekkel felhasznalhato.

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

• a tulajdonosi hozzajarulas a Bacsd Bela utca (hrsz: 34842/2) munkalatokkal erintett 
teruletere terjed ki,

• az epittetonek (kivitelezdnek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast kell 
eldzetesen kemi a kozutkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlapon, 
Teli iizemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetden 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol eltemi, csak kiilon kerelemre es kulon elbiralassal lehet 
figyelembe veve az alkalmazott technologist, azt hogy a teli idoszakban nyitott 
munkagodor, vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, 
sikossagmentesitesere az engedelyesnek kiilon figyelmet kell forditania.

• A csatomaepitesre vonatkozd kulonleges muszaki eloirasok:
A munkavegzes az utburkolatot, es az utszegelyt erinti, ezert a munkateriilet 
lehatarolasarol es a munkavegzes alatt kihelyezendo forgalomtechnikai jelzesekrol 
keszitett forgalomkorlatozasi tervet a forgalomtechnikai kezelonek jdva kell hagynia 
es a Kezeldi hozzajarulast a munkakezdesi engedely kerelemmel egytitt be kell 
nyujtani a kozut kezelojehez.
A munkavegzest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a foldmu 
reteges visszaepitesevel es tomdritesevel 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 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 koto (F) aszfaltbeton kotdreteg
- 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:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett dntottaszfalt
- 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 
oldalrdl.
A munkaarok szeletbl szamitott 50-50 centimeter atfedessel kell a kopdreteget 
helyreallitani, az aszfalt vagasa az arok szelevel parhuzamosan, elvagdval tbrtenjen.
A koporeteg hosszcsatlakozasainal es keresztcsatlakozasainal modifikalt bitumenes 
szalag beepitese kotelezo. A helyreallitas soran az e-UT_06.03.21 Ut-palyaszerkezeti 

30



aszfaltretegek, epitesi feltetelek es minosegi kovetelmenyek uttigyi muszaki eloirasban 
foglaltakat kell betartani.
A helyreallitasi kotelezettseg a munkavegzessel erintett kozteruleti szakasz 
zoldteriileteire, novenyzetere is vonatkozik, beleertve a felvonulasi teriiletet is.
A helyreallitas muszaki atadas-atvetelere a kozutkezelot meg kell hivni.

• jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatdsagok 
eldirasainak maradektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2021. december 22.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 1.16. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. keriilet, Bacso Bela utca 3. (34843 hrsz.) alatt levo ingatlan tavkozlesi 
bekotesenek ellatasahoz
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Kiegeszitesre megadom a szot dr. Nemeth Miklos irodavezetd umak, parancsoljon.

Dr. Nemeth Miklos
Tisztelt Holgyek, Urak! A Bacso Bela 3. szam alatti ingatlannal ez nem az elso eloterjesztes, 
amivel most talalkoznak. Itt osszesen 3 eloterjesztes keriilt a Bizottsag ele. Van a 
csapadekviz, a tavkozles es a csatoma. Ezeket nem lehetett egy eldterjesztesbe vonni, inert 
kiilon kozmuszolgaltatokat erint, es kiilon kell a hozzajarulasokat is az igenyldknek utana 
megadni. Ez ilyen szempontbol specialis, legalabbis amiota en itt vagyok. Eddig egy 
Varosuzemeltetesi bizottsagi iilesen 3 vagy 4 temaban ugyanarra az ingatlanra vonatkozd 
eloterjesztes nem volt. Csak ezt szerettem volna jelezni.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Igen, hamarosan befejezodik az epitkezes. Felepult meg egy hatalmas tarsashaz. Amennyiben 
nines kerdes vagy hozzaszolas, a napirend vitajat lezarom, es szavazasra bocsatom a 
hatarozati javaslatot. Elfogadasahoz egyszeru tobbseg szukseges. Kerem, szavazzanak.
7 igen, 0 nem es 0 tartozkodassal a Bizottsag elfogadta a hatarozatot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosuzemeltetesi Bizottsaganak 11 l/2021.(XIL15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol, Budapest VIII. keriilet, 
Bacso Bela utca 3. (34843 hrsz.) alatt levo ingatlan tavkozlesi bekotesenek ellatasahoz

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
Budapest VIII. keriilet, Bacso Bela utca 3. (34843 hrsz.) alatt levo ingatlan tavkozlesi 
bekotesenek ellatasahoz
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A tervezett beruhazas soran a Bacso Bela utca 3. szam elott meglevo aszfalt jarda egy resze 
elbontasra keriil. Az uj alepitmeny epitesehez LPE40-es vedocso keriil a burkolatszint ala 
0,60 meterrel.

A vedocso minimalis fektetesi melysege kozmukeresztezesek eseten sem lehet kevesebb 0,80 
metemel a jarda burkolatszintjehez kepest. Amennyiben a munkavegzes az utburkolatot, vagy 
az utszegelyt erinti, a munkaterulet lehatarolasarol es a munkavegzes alatt kihelyezendo 
forgalomtechnikai jelzesekrol a forgalomtechnikai kezeld altal jovahagyott ideiglenes 
forgalomtechnikai tervet kell kesziteni es a munkakezdesi engedely kerelemmel egyiitt 
benyujtani a kozut kezelojehez. A munkavegzest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat 
helyreallitast a foldmii reteges visszaepitesevel es tomoritesevel kell vegezni

Feltetelek es kikotesek:

• 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 Bacso Bela utca (34842/2 hrsz.) munkalatokkal erintett 
teriiletere terjed ki,

• az epittetonek (kivitelezdnek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a 
kozutkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlap szerinti mellekletek csatolasaval 
elozetesen meg kell kemi, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani.

Teli iizemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetden, 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol elterni, csak kiilon kerelemre es kiilon elbiralassal lehet 
figyelembe veve az alkalmazott technologiat, azt hogy a teli idoszakban nyitott munkagodor, 
vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, sikossag mentesitesere az 
engedelyesnek kiilon figyelmet kell forditania.
Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatosagok eloirasainak 
maradektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. december 23.
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 1.17. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. keriilet Blaha Lujza ter felujitasahoz kapcsolodo vizkivaltas es 
csapadekviz elvezetes letesitesehez
Eldterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Kerdes illetve hozzaszolas? Amennyiben nines, ugy a napirend 
vitajat lezarom, es szavazasra bocsatom a hatarozati javaslatot. Elfogadasahoz egyszerii 
tobbseg sziikseges. Kerem, szavazzanak most.
7 igen, 0 nem es 0 tartozkodassal a Bizottsag elfogadta a hatarozatot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
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Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 112/2021.(XH.15.) szamu hatarozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol a Budapest VIIL keriilet Blaha 
Lujza ter felujitasahoz kapcsolodo vizkivaltas es csapadekviz elvezetes letesitesehez

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat 
adja, Blaha Lujza ter csomopont es komyezete csatlakozo teruleteinek komplex felujitasi 
terveihez kapcsolodo vfzkivaltas es csapadekviz elvezetes letesitesehez.

A kerelemhez benyujtott tervdokumentacio a csapadekviz elvezetes soran a Blaha Lujza teren 
meglevo D60 egyesitett csatoma es a hozza kapcsolodo viznyelok bontasat, es az uj 
vizelvezeto halozat elemeinek (resfolyokak es uj DN400 KG-PVC egyesitett csatoma) 
epiteset tartalmazza. A Blaha Lujza teren a csapadekviz elvezetesen tul a teren letesiilo 
epitmenyek (WC, kukatarolo, vizgepeszeti aknak) es a szennyviz elvezetese is a 
tervdokumentacio resze. A Somogyi Bela utca atepitesehez kapcsolodoan a meglevo 
viznyelok es bekotovezetekeik bontasat, valamint az uj vizelvezeto halozat reszekent racsos 
folyokak es viznyelok, valamint ezek bekotovezetekeinek epiteset tartalmazza a 
tervdokumentacio.

Feltetelek es kikotesek:

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

• a tulajdonosi hozzajarulas a Blaha Lujza ter (hrsz.: 36406) ut es jarda, valamint a 
Somogyi Bela utca (36429 hrsz.) es a Markus Emilia utca (36433 hrsz.) ut es 
jardaburkolat munkalatokkal erintett teruletere terjed ki,

• az epittetonek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a 
kozutkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlap szerinti mellekletek csatolasaval 
elozetesen meg kell kemi, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani, 
Teli iizemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetoen, 2022. marcius 15. utani 
munka kezdessel lehet. Ettol eltemi, csak ktilon kerelemre es kulon elbiralassal lehet 
figyelembe veve az alkalmazott technologist, azt hogy a teli idoszakban nyitott 
munkagodor, vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat. Sikossag 
mentesitesere az engedelyesnek kulon figyelmet kell forditania.

• A folyokak bekotesenel buz zarat kell alkalmazni. Az epitendo racsos folyoka 
fedoracsat csavaros kapcsolattal kell rogziteni a folyokatesthez. A kozutkezelo a 
csapadekviz elvezeto rendszer - beleertve a racsos folyokakat es resfolyokakat is - 
iizemelteteset nem vallalja.
A csatornafektetest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat helyreallitast a foldmu 
reteges visszaepitesevel es tomoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es 
retegvastagsagokban. A foldmu eloirt tomdrsege a vedoretegen Trg>96% es 
teherbirasa E2>68 MN/m2 .
Azokon a teruleteken, ahol a bontasi- es vizepitesi munkak nem kapcsolodnak 
burkolatepiteshez, a kozut es a jarda burkolatat az eredeti allapotban kell 
helyreallitani:

• A bontassal erintett utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, 
szerkezeti retegenkent 30-30 cm atlapolassal:
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- 4 cm AC-11 kopo (F) aszfaltbeton koporeteg,
- 7 cm AC-16 koto (F) aszfaltbeton kotdreteg,
- 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, teljes jardaszelessegben:

3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett ontott aszfalt,
- 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 erintett zbldfeliileteket helyre kell allitani. A munkaarok szeletol szamitott 50-50 
centimeter atfedessel kell a koporeteget helyreallitani, az aszfalt vagasa az arok 
szelevel parhuzamosan, elvagoval tbrtenjen. A koporeteg hosszcsatlakozasainal es 
keresztcsatlakozasainal modifikalt bitumenes szalag beepitese kbtelezo. A helyreallitas 
soran az e-UT_06.03.21 Ut-palyaszerkezeti aszfaltretegek, epitesi feltetelek es 
mindsegi kbvetelmenyek utugyi muszaki eldirasban foglaltakat kell betartani.
Azokon a szakaszokon, ahol a vezetek nyomvonala a fak gybkerzonajaban, vagy 
annak 1 meteres kbrzeteben halad, a vezetekre gybkervedelem sziikseges. A fak 
kbzeleben vegzett munkak soran az MSZ 12042:2019 szabvany elbirasait be kell 
tartani.
A helyreallitas muszaki atadas-atvetelere a kbzutkezelbt meg kell hivni.

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

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2021. december 23.
A dbntes vegrehajtasat vegzb szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 1.18. pontja: Javaslat tulajdonosi es kbziitkezeloi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. keriilet Jozsef utca 19-23. lakoepiilet kbzuti kapcsolatainak 
kialakitasahoz
Eldterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Kerdes illetve hozzaszolas? Amennyiben nines, ugy a napirend 
vitajat lezarom, es szavazasra bocsatom a hatarozati javaslatot. Elfogadasahoz egyszeru 
tbbbseg sziikseges. Kerem, szavazzanak most.
7 igen, 0 nem es 0 tartozkodassal a Bizottsag elfogadta a hatarozatot.
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 113/2021.(XII.15.) szamii hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tart6zkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol a Budapest VIII. keriilet 
Jozsef utca 19-23. lakoepiilet kozuti kapcsolat kialakitasahoz

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja
Femezelyi Kft. (1026 Budapest, Szilagyi Erzsebet fasor 43/a. 4. em. 3.) megbizasabol a Bo- 
BakTerv Bt. (2315 Szigethalom, Deryne utca 22.) tervezd, 21/11. munka szamu terve alapjan 
a kozuti kapcsolat epitesehez.

a) a tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas a Budapest VIII. keriilet, Jozsef utca 
(35150/2 hrsz.) es Nemeth utca (35210/5 hrsz.) munkalatokkal erintett teriiletere terjed 
ki.

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

c) az epittetonek (kivitelezdnek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast, a 
kozutkezeloi hozzajarulashoz mellekelt nyomtatvany adattartalma szerint a sziikseges 
eldzetesen meg kell kemi.
Teli iizemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetden, 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet.
Ettol elterni, csak kiilon kerelemre es kiilon elbiralassal lehet figyelembe veve az 
alkalmazott technologist, azt, hogy a teli idoszakban nyitott munkagodor, vagy 
munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, sikossagmentesitesere az 
engedelyesnek kiilon figyelmet kell forditania.

Az epitesere vonatkozo kiilonleges miiszaki eloirasok:

A kerelmekhez benyujtott tervdokumentacio a Budapest VIII. keriilet Jozsef utca 19-23. szam 
elott meglevo kapubehajto atepitesenek, meglevo jarda felujitasanak (230 m2), illetve kiemelt 
szegely cserejenek, potlasanak (60.0 mh) miiszaki terveit tartalmazza. Az ingatlannak jelenleg 
ket kapubehajtdja van, melyek koziil a Nemet utcai behajto megsziinik. A Nemet utcai es 
Jozsef utcai parkoldsav is atalakitasra keriil, megsziino es uj parkolohelyekkel. A parkoldk 
osszes darabszama a valtoztatasokkal nem modosul. A tervdokumentacio az ingatlan 
utkapcsolatainak kialakitasat, illetve megsziinteteset es a forgalomtechnikai atalakitast 
tartalmazza a forgalomtechnikai kezeloi jovahagyassal.

A felujitassal erintett jardafeliileteket a tervdokumentacioban leirtaknak megfeleld 
palyaszerkezettel kell kialakitani
- 4 cm vtg. MA-11 (N) erdesitett dntdttaszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap (kapubehajtonal 20 cm)
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics veddreteg Trg 96% (kapubehajtonal 20 cm)

A bontassal erintett utszegelyt a meglevovel azonos szegelyelemekkel kell helyreallitani. Az 
epitett utszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket oldalrdl es a szegely 
melletti savokban az utpalyat is helyre kell allitani dntott aszfalttal.
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Kl elbontott aszfaltburkolat eleit egyenesre kell vagni es bitumenes hezagkitoltessel kell a 
meglevo aszfalt burkolatot az uj aszfalt burkolathoz csatlakoztatni. A helyreallftas soran az 
eUT_06.03.21 Ut-palyaszerkezeti aszfaltretegek, epitesi feltetelekes minbsegi kovetelmenyek 
utugyi muszaki eldfrasban foglaltakat kell betartani.
A jarda mellett meglevo es atalakftasra keriilo zoldfeliilet a maganingatlan hataran beltil 
talalhato, ezert ennek fenntartasa az ingatlan tulajdonosanak a feladata. A zoldfeluletek 
vegleges kialakitasat a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-vel egyeztetni sziikseges a 
kivitelezes megkezdese elott. A helyreallftas! kotelezettseg a munkavegzessel erintett 
kozteruleti szakasz zoldteriileteire, novenyzetere is vonatkozik, beleertve a felvonulasi 
teriiletet is.

Tekintettel arra, hogy az epitesi es bontasi munkak kozmuveket erintenek, ezert a 
kozmukezelok hozzajarulasat az epitesi munkak megkezdesehez be kell szerezni. A 
helyreallftas muszaki atadas-atvetelere a kozutkezelot meg kell hivni.

A munkavegzes megkezdesenek feltetele a forgalomtechnikai kezeld es a kozmukezelok 
ervenyes hozzajarulasa, valamint a kozutkezelo munkakezdesi hozzajarulasa.

A helyreallftas muszaki atadas-atvetelere a kozutkezelot meg kell hfvni.
Az engedelyes koteles a munkak (helyreallftas) elkeszulterol a kozterulet tulajdonosat irasban 
ertesiteni,
Jelen tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas csak az engedelyezd szervek, szakhatosagok 
eldirasainak maradektalan betartasaval, a dontes napjatol szamftott 1 evig ervenyes.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2021. december 22.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
Keriiletgazdalkodasi Iroda

Napirend 1.19. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a
Budapest VIII. keriilet, Szigetvari utca 8. szam alatti ingatlan kozuti kapcsolat 
letesitesehez
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Kerdes illetve hozzaszolas? Amennyiben nines, ugy a napirend 
vitajat lezarom, es szavazasra bocsatom a hatarozati javaslatot. Elfogadasahoz egyszeru 
tobbseg sziikseges. Kerem, szavazzanak most.
7 igen, 0 nem es 0 tartozkodassal a Bizottsag elfogadta a hatarozatot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 114/2021.(XII.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol a Budapest VIII. keriilet, 
Szigetvari utca 8. szam alatti ingatlan kozuti kapcsolat letesitesehez
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A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
Eros Laszld (Tervezoi regisztracids szam: KE-K/01-2773) tervezd altal keszitett, a Budapest, 
Szigetvari utca 8. szam alatti (hrsz.:35493) ingatlan kapubehajto letesitesehez.

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

• a tulajdonosi hozzajarulas a Szigetvari utca (hrsz: 35408) munkalatokkal erintett 
teriiletere terjed ki,

• Az epittetonek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast kell 
eldzetesen kemi a kozutkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlapon.
Teli uzemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetden 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol eltemi, csak kiilon kerelemre es kiilon elbiralassal lehet 
figyelembe veve az alkalmazott technologist, azt hogy a teli idoszakban nyitott 
munkagodor, vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, 
sikossagmentesitesere az engedelyesnek kiilon figyehnet kell forditania.

• A vizvezetek epitesre vonatkozd kiilonleges muszaki eloirasok:
A kapubehajto epitese erinti a Szigetvari utca utburkolatat, utszegelyet es 
jardaburkolatat. Az epitest kovetoen a bontasok helyen a burkolat helyreallitast a 
foldmu reteges visszaepitesevel es tomoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es 
retegvastagsagokban. A foldmu eloirt tomorsege a veddretegen Try>96% es 
teherbirasa Eo>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 kopd (N) aszfaltbeton kopdreteg

7 cm AC-16 alap (N) aszfaltbeton kotoreteg
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap

20 cm vtg. fagyalld homokos kavics vedoreteg (mas anyaggal nem 
helyettesitheto)

• A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, 
szerkezeti retegenkent 20-20 cm atlapolassal:
- 4 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett ontott aszfalt,

15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap, kapubehajto es parkolosav alatt 20 cm, 
- 15 cm vtg. fagyalld 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 es a szegely melletti 
savban az utpalyat is helyre kell allitani.
Az elbontott burkolat 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. Az epitesi es bontasi munkak kozmuveket erintenek, ezert a kozmukezelok 
hozzajarulasat az epitesi munkak megkezdesehez be kell szerezni, valamint csatolni 
kell a forgalomtechnikai kezelo hozzajarulasat a burkolati jelek megszuntetesrol, uj 
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burkolati jelek letesiteserol az epites alatti forgalomtechnikai kialakitas 
jovahagyasardl.

b. 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 napjatdl szamitott 1 evig ervenyes.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021.12.23.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly 
Keriiletgazdalkodasi Iroda

Napirend 1.20. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. keriilet, Szigetvari utca 3. szam alatti ingatlan kozuti kapcsolat 
letesitesehez
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Kerdes illetve hozzaszolas? Amennyiben nines, ugy a napirend 
vitajat lezarom, es szavazasra bocsatom a hatarozati javaslatot. Elfogadasahoz egyszeru 
tobbseg sziikseges. Kerem, szavazzanak most!
7 igen, 0 nem es 0 tartozkodassal a Bizottsag elfogadta a hatarozatot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 115/2021.(XII.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol a Budapest VIII. keriilet, 
Szigetvari utca 3. szam alatti ingatlan kozuti kapcsolat letesitesehez

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dbnt, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
Eros Laszlo KE-K/01-2773 tervezd altal keszitett, a Budapest, Szigetvari utca 3. szam alatti 
(hrsz.: 35500) ingatlan kapubehajtd letesitesehez.

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

• a tulajdonosi hozzajarulas a Szigetvari utca (hrsz: 35408) munkalatokkal erintett 
teruletere terjed ki,

• az epittetonek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast kell 
elozetesen kerni a kozutkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlapon, 
Teli iizemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetoen 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol eltemi, csak kulon kerelemre es kiildn elbiralassal lehet 
figyelembe veve az alkalmazott technologiat, azt hogy a teli idoszakban nyitott 
munkagodor, vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, 
sikossagmentesitesere az engedelyesnek kulon figyelmet kell forditania.
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• A vizvezetek epitesre vonatkozd kulonleges muszaki eloirasok:
A kapubehajto epitese erinti a Szigetvari utca utburkolatat, utszegelyet es 
jardaburkolatat. Az epitest kovetoen a bontasok helyen a burkolat helyreallitast a 
foldmu reteges visszaepitesevel es tomoritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es 
retegvastagsagokban. A foldmu eloirt tomorsege a vedoretegen Tr/>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 (N) aszfaltbeton koporeteg
- 7 cm AC-16 alap (N) 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:

4 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett ontott aszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap, kapubehajto es parkolosav alatt 20 cm.

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 oldalrdl es a szegely melletti 
savban az utpalyat is helyre kell allitani.

Az elbontott burkolat 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. Az epitesi es bontasi munkak kozmuveket erintenek, ezert a kozmukezelok 
hozzajarulasat az epitesi munkak megkezdesehez be kell szerezni, valamint csatolni 
kell a forgalomtechnikai kezelo hozzajarulasat a burkolati jelek megszuntetesrol, uj 
burkolati jelek letesiteserol az epites alatti forgalomtechnikai kialakitas 
jovahagyasardl.

b. Az engedelyes koteles a munkak (helyreallitas) elkeszulterol a kozterulet tulajdonosat 
irasban ertesiteni.

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

Felelds: polgannester
Hatarido: 2021.12.23.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly 
Keriiletgazdalkodasi Iroda
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Napirend 1.21. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasara, 
Blaha Lujza ter felujitasahoz kapcsolodd 0,4 kV, 10 kV es kozvilagitasi halozat terveire 
Eloterjesztd: Borbas Gabriella ~ a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Kerdes illetve hozzaszdlas? Amennyiben nines, ugy a napirend 
vitajat lezarom, es szavazasra bocsatom a hatarozati javaslatot. Elfogadasahoz egyszeru 
tobbseg sziikseges. Kerem, szavazzanak most.
7 igen, 0 nem es 0 tartozkodassal a Bizottsag elfogadta a hatarozatot.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 116/2021.(XII.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasarol, Blaha Lujza ter felujitasahoz 
kapcsolodd 0,4 kV, 10 kV es kozvilagitasi halozat terveire

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulasat adja 
a BKK Budapest! Kozlekedesi Kozpont Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyen utca 19- 
21.) a Blaha Lujza ter felujitasahoz kapcsolodd 0,4 kV, 10 kV es kozvilagitasi halozat 
terveihez.
Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest VIII. keriilet 
Blaha Lujza ter (36406 hrsz.) ut- es jardaburkolatat. A kerelmekhez benyujtott 
5957_KIV_KZV tervszamu tervdokumentacio a kozvilagitas kapcsan a Corvin Aruhaz elbtti 
es a Markus Emilia utcai jardaban meglevo kozvilagitasi foldkabel es kandelaberek bontasat 
es uj foldkabelek fektetesenek, valamint 12 m magas DOSA kandelaberek letesitesenek 
muszaki terveit tartalmazza.

A tervek szerinti beruhazas soran a Blaha Lujza ter szervizutjanak burkolata alatti 0,4 kV 
halozat letesitesevel a szervizut es a Markus Emilia utca jarda es az utburkolat, valamint az ut 
szegelye erintett. A tervek alapjan a tulajdonosi- es kozutkezeldi hozzajarulas kiadhatd az 
alabbi kikotesekkel: Az utburkolat alatti vezetekszakaszokat vedocsoben kell az utburkolat 
alatt atvezetni. A kabelbontast es kabelfektetest kbvetben 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.
Azokon a teriileteken, ahol a bontasi- es epitesi munkak nem kapcsolodnak a Blaha Lujza ter 
felujitasanak burkolatepitesehez, a kozut es a jarda burkolatat az eredeti allapotban kell 
helyreallitani:
• A bontassal erintett utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, szerkezeti 

retegenkent 30-30 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 helyettesitheto).

• A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, szerkezeti re
tegenkent 20-20 cm atlapolassal, teljes jardaszelessegben:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett ontbtt aszfalt,
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- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap,
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics veddreteg Trg 96% (mas anyaggal nem 
helyettesithetd).

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

Feltetelek es kikotesek:

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

• a tulajdonosi hozzajarulas a Blaha Lujza ter (36406 hrsz.) ut- es jardaburkolatanak 
munkalatokkal erintett teriiletere terjed ki,

• az epittetonek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a 
kozutkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlap szerinti mellekletek csatolasaval eldzetesen 
meg kell kemi, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani.

Teli uzemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetden, 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettdl elterni, csak kiilon kerelemre es kiilon elbiralassal lehet 
figyelembe veve az alkalmazott technoldgiat, azt, hogy a teli idoszakban nyitott munkagodor, 
vagy munkaarok baleseti veszelyfonast nem okozhat, sikossag mentesitesere az 
engedelyesnek kulon figyelmet kell forditania.
Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatosagok eloirasainak 
maradektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. december 23.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 1.22. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a 
Mikro mobilitasi Pontok es MOL Bubi helyszinek elso iitemenek letesitesere 
Elolerjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Kerdes illetve hozzaszdlas? Mezo Agnes parancsoljon.

Mezd Agnes
En oriilok neki, hogy Radai Daniel alpolgarmester ur itt van, es akkor megragadnam az 
alkalmat, hogy egyreszt megkoszonjem, hogy felfestettek szepen ezeket a mikroMobilitasi 
pontokat. Masreszt szeretnem megkerdezni, hogy ezeknek az iizembehelyezese, berbeadasa es 
az, hogy mikortol indulhat esetleg egy olyan rendszer, hogy ne onkentes alapon alljanak oda a 
rolleresek, hanem legyen valami kotelezes is ana, vagy szerzodeskotes, vagy valami, mert 
most en ugy latom, hogy ugyanugy szet vannak meg dobalva ezek az eszkozok. Ez hogy fog 
mukodni, es mikortol? Koszonom.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Mindjart megadom a szot alpolgarmester urnak. Koszonom irodavezetd urnak a gyors 
reagalast. A BKK-val egyeztettunk 2 hettel ezelott, es igertek, hogy gyorsan kiildik a terveket.

41



Ehhez kepest a het elejen kaptuk meg, es mar itt van az eloterjesztes, tehat mar tudunk rola 
iden donteni. Koszonom szepen a gyors munkat. Alpolgarmester ur kiegeszitese illetve 
valaszadasa, parancsoljon.

Radai Daniel
Koszonom. 3 tenyrol szeretnek beszamolni. Teny 1: ma fogadja el a fovaros, szinte mar el is 
fogadta, a Fovarosi Kozgyules az egyuttmukodesi keretmegallapodast, amihez majd a 
keruletnek csatlakozni kene. Ez eleg sok elvet es tenyt megfogalmaz, ami a mukodest illetoen 
relevans. 2: A kormanyzati, dijemelesi ujabb moratorium miatt itt a kulonbozd dijak es 
egyuttmukodesi szankciok valos szabalyozasa es jogszabalyi kerete szinten egy picit meg 
kerdeses. 3: Jegyzd asszonytol en is varom most a konkret allasfoglalast ez tigyben, ugyhogy 
ez utan fogunk tovabbmenni.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
En nagyon orulok annak, hogy ujabb mobil pontok jonnek letre a keriiletben, a koruttol egyre 
kijjebb, igy peldaul a Kalvaria teren es a Teleki teren is. Lathattak az eldterjesztesben, illetve 
a mellekletekben. Bizom benne, hogy a jovoben, a kovetkezo utemekben el fog jutni a Bubi a 
Szazados negyedbe is, ezert dolgozunk. Szilagyi Demeter kepviseld ur, parancsoljon.

Dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot. Segitsenek eligazodni itt a mikroMobilitasi pontok tengereben. Ha 
jol ertem, akkor most egy egyuttmukodesi megallapodas kereteben a BKK fogja finanszirozni 
ezeknek a letrehozasat? Illetve segitsenek kontextusba helyezni, hogy az altalunk elfogadott 
korabbi koncepciohoz ez hogyan illeszkedik? Tehat ez melyik eleme annak, milyen 
szakaszban tart ez a megvalositas? Ez hogyan illeszkedik az ott kituzott hataridokhoz? Es ezt 
segitsenek belehelyezni abba a kontextusba. Koszonom.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Radai Daniel, parancsoljon.

Radai Daniel
Bar egyebkent volt egy normal hozzaszolasom is, gyorsan azt elmondom, aztan valaszolok 
kepviseld ur kerdesere is. Nagyon oriilok, megmondom dszinten, hogy ez az eloterjesztes 
most itt van, mert borzaszto sokat dolgoztunk a tavasszal azon Gyorfi Daniel kollegammal, 
hogy a Bubi bovitesekbe es a Bubi terjeszkedesbe Jozsefvaros es ezek a jozsefvarosi 
helyszinek bekeriiljenek, kulonosen fovarosi finanszirozasban. Egy nagyon regi, sokeves 
tartozasa volt a Bubi rendszemek a keriilet fele ezeken a helyszineken. Itt szakadekok 
terjengtek a keriilet terkepen, ezt most sikeriilt potolni. Nagyon-nagyon nagy eredmenynek 
tartom ezt, ugyhogy koszonom mindenkinek, aki itt egyuttmukodott, es aki ehhez hozzajarult, 
es termeszetesen majd koszonom a bizottsagnak is, hogyha ezt megtamogatja, es ezek az 
erdfeszitesek igy egy ilyen konkluzioval emek veget. Kepviseld ur kerdesere valaszolva, itt 
most az eldterjesztesben vannak kiilon Bubi pontok es az 5 db mikroMobilitasi pont. Egyreszt 
a Bubi pontok integralodnak a mikroMobilitasi pontokkal, tehat ezek a BKK egyuttmukbdes 
es BKK-s lebonyolitasban keszulnek el, mig masik 5 pont BKK-tervezessel kesziil, mert a mi 
tervezesi szerzddesiinkbe mar nem fertek bele. Ezek uj pontok, ilyen szempontbol. Tehat volt 
a megvaltoztatas, volt, hogy lekerult adott esetben a jardarol, tulajdonkeppen ennyi a helyzet. 
Vagy eppen uj pontok. Tehat a kialakitas szempontjabdl pedig, ami aprilis vegeig fejezodik 
be, minden pont teljes kivitelezese a kerekpartarolokkal es forgalomtechnikai eszkbzbkkel 
egyiitt ebbe az eredeti csomagba fog bekeriilni.
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Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Ha jol ertettem a kepviseld ur kerdeset, akkor az az utemezesre is vonatkozott, tehat hogy az 
eredeti tervekhez kepest hogyan allunk a megvaldsitassal, alpolgarmester ur.

Radai Daniel
En most nem kesziiltem egy nagyon teteles kimutatassal. A pontok folyamatosan kesziilnek. 
A forgalomtechnikai, a jardan levo felfestesek elkesziiltek. Most kerulnek bele a 
kerekpartarolok. A forgalomtechnikai tervei a parkolohelyeken es forgalomtol elzart 
teruleteken levo pontoknak kesziilnek. Azt biztosan tudom, hogy a Palotanegyed pontjai a 
Budapest Kbzut elott vannak velemenyezesre. En megmondom oszinten, drultem volna, 
hogyha most bejonnek erre az ulesre, bar egyebkent minthogyha forgalomtechnikai terveket 
dnmagaban nem feltetlen kellene a Bizottsagnak targyalnia. Az egy mas kerdes. A tobbi pont 
pedig a Budapest Kozut velemenye alapjan fog tovabb haladni, hiszen szerintem ez egy valid 
erv a tervezd reszerol is, hogy a feedbackeket figyelembe veve tervez tovabb, kijjebb menve a 
keriiletben.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Koszonjiik szepen. Szilagyi Demeter, parancsoljon.

Dr. Szilagyi Demeter
Bocsanat, hogyha en voltam figyelmetlen, es nem jol ertettem a valaszt, hogy akkor ki fogja 
ezeknek a kialakitasat finanszirozni? Mert azt most mar ertem, hogy a tervezeset reszben mi 
finansziroztuk, reszben pedig a BKK finanszirozza. Az nekem nem teljesen vilagos, hogy mit 
jelent, hogy bekeriiltek es kikeriiltek pontok, hiszen mi dontottiink egy koncepcidrdl, amiben 
tetelesen fel voltak sorolva, hogy hoi lesznek ezek. Akkor ez megvaltozott ehhez kepest? Ez 
az egyik kerdes, hogy megvaltozott-e az, amit egyebkent elfogadtunk, es mivel valtozott meg? 
Lehet enol tudni valamit? Es akkor hogy ki fizeti ezeknek a kialakitasat? Egy ilyen kerdesem 
van meg. Mert a tervezest megertettem, de a kialakitast nem.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Elfogadtunk egy koncepciot es elfogadtunk egy tervet is, es akkor is azt beszeltuk meg, hogy 
vissza fognak jonni csomagonkent, szakaszonkent a Bizottsag ele ezek a tervek a 
megvaldsitassal kapcsolatban, de megadom a szot alpolgarmester umak, parancsoljon.

Radai Daniel
A Bubi pontokat a fovaros, illetve a Bubi program, BKK finanszirozza a kivitelezest. Es a 
mikroMobilitasi pontoknal egy egyszeru pelda, a Nepszinhaz utca-Kiss Jozsef utcai pont, ami 
most itt van a csomagban, ott a jardara terveztiik eredetileg a pontot, viszont az lekoltozott a 
kozutra, ennek most kesziilt egy kozuti terve a BKK altal, ugyanugy a csomagnak lesz a 
resze, es majd mi finanszirozzuk a kivitelezeset.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Szilagyi Demeter kepviseld ur, parancsoljon.

Dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen. Akkor mar csak egy kerdesem van, amit itt az elnok ur is emlitett, hogy 
ezek szepen csomagban visszajonnek hozzank. Akkor ezt technikailag hogyan ertelmezzuk? 
Mert itt egy letesiteshez adunk hozzajarulast, es ha jol ertem, a letesitesnek bizonyos elemeit 
mi fogjuk finanszirozni. Arra meghataroztunk egy keretet, de annak a felosztasa, tenyleges 
allokalasa a feladathoz nem tortent meg, vagy ha megtortent, akkor en ertettem felre azt az 
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eldterjesztest. Nem tudom hova helyezni kontextusba meg logikai iigymenetbe ezt az 
eldterjesztest. Azert kerdeztem, hogy hogy allunk a sorban, hogy akkor mikorjon az, amikor 
dontunk, hogy ezt finanszirozzuk? Mennyibe fog kerulni? Ki fogja ezt elvegezni, es hogy fog 
ez az egesz kinezni? Mert most itt adunk egy letesitesi engedelyt, csak nekem nem vilagos, 
hogy akkor mi a kovetkezo lepes, vagy nem maradt-e le egy lepes?

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Radai Daniel alpolgarmester ur, parancsoljon.

Radai Daniel
Kezdem erteni kepviseld ur felveteseit. Lepes nem maradt ki. A finanszirozasrol 
szeptemberben a Kepviselo-testiilet ddntott. Itt olyan pontoknak vannak most az uj tervei, 
amik valamelyest vagy kapcsolodnak a Bubi allomasokhoz vagy megvaltozott a helysziniik, 
peldaul amit most peldakent hoztam, a Nepszinhaz utcai helyszin. Nincsen uj pont a korabban 
elfogadott tablazatban. Tehat ezeknek a kivitelezese ugyanabbol a csomagbol zajlik. 
Onmagaban az a keret, amit elfogadtunk, es amivel a JGK-t megbiztuk, az egy Penziigyi 
bizottsagi dontes volt. Az nem taglalta azt, hogy az egyes kerekpartarolok vagy az egyes 
oszlopok mennyibe kerulnek vagy egy nagy kivitelezes kapcsan is vannak valtozasok a 
program kozben, tehat ezek ebbe a csomagba tartoznak.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Koszonjiik szepen! Tovabbi kerdes, illetve hozzaszolas nem leven a napirend vitajat lezarom 
Es szavazasra bocsatom az 1 pontbdl allo hatarozati javaslatot. Elfogadasahoz egyszeru 
tobbseg sziikseges. Kerem, szavazzanak. 5 igen, 1 nem, 1 tartozkodassal elfogadtuk.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 117/2021.(XIL15.) szamu hatarozata 

(5 igen, 1 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol Budapest VIII. keriilet Mikro 
mobilitasi Pontok es MOL Bubi helyszinek elso utemenek letesitesere

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
a Budapest Kbzlekedesi Kozpont Zrt. (szekhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyen utca 19- 
21.) reszere, az 1055/34-13/2021/1055 iktatoszamu kerelme alapjan a Mikro mobilitasi es 
MOL Bubi pontok elso utem, valamint a BPK/35445-2/2021 iktatoszamu leveleben jelzett 
Mikro Mobilitasi Pontok megvalositasara.
Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest VIII. keriilet 
Brody Sandor utca (hrsz. 36559/11), Horanszky utca (hrsz. 36628), Kalvaria ter (hrsz. 
35865/3), Matyas ter (hrsz. 35149), Prater utca (hrsz. 36100/2), Szigony utca (hrsz. 36137), 
Teleki ter (hrsz. 35123/4), Szent Kiralyi utca (hrsz. 36522), Jozsef utca (hrsz. 35150/2), 
Nepszinhaz utca (hrsz. 34775/2) teruletet.

Feltetelek es kikotesek:

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

• a tulajdonosi hozzajarulas a fontebb meghatarozott munkalatokkal erintett teriiletere 
terjed ki,
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• a munkakezdesi hozzajarulas feltetele az ervenyes kozmukezeloi hozzajarulasok 
igazolhato meglete, a vegleges kivitelezesi tervek eldzetes benyujtasa, 6 honapnal nem 
regebbi forgalomtechnikai kezeldi hozzajarulas,

• az epittetonek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a 
kozutkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlap szerinti mellekletek csatolasaval 
eldzetesen meg kell kerni, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani.

Teli uzemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetoen, 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol elterni, csak kulon kerelemre es kulon elbiralassal lehet 
figyelembe veve az alkalmazott technologist, azt, hogy a teli idoszakban nyitott munkagodor, 
vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, sikossag mentesitesere az 
engedelyesnek kiilon figyelmet kell forditania.
Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezd szervek, szakhatosagok eldirasainak 
maradektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. december 23.
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 1.23. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. keriilet Blaha Lujza ter felujitasahoz kapcsolodo fak atiiltetesehez es uj 
fak telepitesehez
Elolerjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Kerdes illetve hozzaszolas? Amennyiben nines, ugy a napirend 
vitajat lezarom, es szavazasra bocsatom a hatarozati javaslatot. Elfogadasahoz egyszeru 
tobbseg szukseges. Kerem, szavazzanak most. 6 igen, 0 nem, 1 tartozkodassal elfogadtuk.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 118/2021.(XII.15.) szamii hatarozata 

(6 igen, 0 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasarol Budapest VIII. keriilet Blaha 
Lujza ter felujitasahoz kapcsolodo fak atiiltetesehez es uj fak telepitesehez

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
a BKK Budapest! kozlekedesi Kozpont Zrt. (szekhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyen 
utca 19-21.) altal keszittetett LT-2111-KT tervszamu tervei alapjan, facsemetek atiiltetesehez 
es uj fak ultetesehez.
A Blaha Lujza teri rekonstrukcio erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo 
Budapest VIII. keriilet (hrsz. 36406), (hrsz. 36450), (hrsz. 36429), (hrsz. 36433) helyrajzi 
szamii utakat.

Feltetelek es kikotesek:

• Jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazot (epittetot) nem mentesiti az epiteshez 
sziikseges egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese alol.
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• A kivitelezo garanciat kell vallaljon a faiiltetesre az iiltetest koveto masodik vegetacios 
idoszak kezdeteig, amennyiben ezen idoszak alatt a fak elpusztulnak a kivitelezdnek 
potolnia kell azokat.

• A tulajdonosi hozzajarulas a fontebb meghatarozott munkalatokkal erintett teruletere 
terjed ki.

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

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. december 23.
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend L24. pontja: Javaslat "Vilagos Kapualjak" palyazatok elbiralasara 
Elbterjesztb: Camara-Bereczki Ferenc - a bizottsag elndke

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Kerdesre megadom a szot Gondos Judit kepviseld asszonynak, 
parancsoljon.

Gondos Judit
Koszonom a szot, elnok ur. Csak szeretnek informaciot kemi, tajekoztatast kemi, arra 
vonatkozdan, hogy latjuk, hogy milyen keves palyazat keriilt be, es az viszont nem derul ki, 
hogy mi az oka, hogy a tobbiek palyazata nines itt. Ha hianypotlasi, akkor az folyamatban 
van-e, hogy allnak a tobbi palyazatok? Koszonom.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Koszonom a kerdest, kepviseld asszony. Igen, tobben nyujtottak be palyazatot. Hianypotlasi 
szakaszban van eleg sok. Irodavezetd urat megkerem, hogy hatha tud egy pontos szamot enol 
mondani, de ha nem, az sem baj, mert penteken is tudunk errol beszelgetni.
Megkerem az Ugyosztalyt, hogy akkorra keszitsenek eld egy pontos kimutatast arrol, hogy 
mennyi van, de ha jol tudom, akkor tobb mint 10 palyazat van hianypotlasi szakaszban es a 
januari iilesen fogunk tudni dbnteni roluk majd. Most pontos szamot nem tudok mondani, 
kepviseld asszony, de akkor pentekre. Elvileg amint a hianypotlas megvan, akkor rendben is 
lesznek. Most volt egy uj elem, a Foepitesz Irodaval kell egyeztetni telepuleskepi 
szempontbdl is, es lehet, hogy ezt nem ugrotta meg elso korben egy par palyazd, de fogunk 
tudni ezekrol donteni, terveink szerint januarban. Tovabbi kerdes, illetve hozzaszolas van-e? 
Amennyiben nines, ugy a napirend vitajat lezarom. Cimek szerint szavazunk. Elfogadasukhoz 
egyszeru tbbbseg sziikseges.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 119/2021.(XIL15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest VIII. keriilet, Bezeredi u. 9. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol
I. A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dbnt, hogy a Budapest VIII., Bezeredi u. 9. szam 
alatti tarsashaz „Vilagos Kapualjak” program kereteben benyujtott palyazatanak tamogatasara 
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499.638 Ft vissza nem teritendo tamogatas megiteleset javasolja, es felkeri a polgarmestert a 
tarsashazzal megkotendo tamogatasi szerzodes alairasara.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 2021. december 15.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
Varosuzemeltetesi Bizottsaganak 120/2021.(XII.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest VIII. keriilet, Bezeredi u. 11. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol
II. A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy a Budapest VIII., Bezeredi u. 11. szam 
alatti tarsashaz „Vilagos Kapualjak” program kereteben benyujtott palyazatanak tamogatasara 
499.638 Ft vissza nem teritendo tamogatas megiteleset javasolja, es felkeri a polgarmestert a 
tarsashazzal megkotendo tamogatasi szerzodes alairasara.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 2021. december 15.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
Varosuzemeltetesi Bizottsaganak 121/2021.(XH.15.) szamii hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest VIII. keriilet, Gyulai Pal u. 16. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol
III. A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy a Budapest VIII., Gyulai Pal u. 16. 
szam alatti tarsashaz „Vilagos Kapualjak” program kereteben benyujtott palyazatanak 
tamogatasara 450.000 Ft vissza nem teritendo tamogatas megiteleset javasolja, es felkeri a 
polgarmestert a tarsashazzal megkotendo tamogatasi szerzodes alairasara.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 2021. december 15.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
Varosuzemeltetesi Bizottsaganak 122/2021.(XII.15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest VIII. keriilet, Gyulai Pal u. 12. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol
IV. A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy a Budapest VIII., Gyulai Pal u. 12. 
szam alatti tarsashaz ,,Vilagos Kapualjak" program kereteben benyujtott palyazatanak 
tamogatasara 499.600 Ft vissza nem teritendo tamogatas megiteleset javasolja, es felkeri a 
polgarmestert a tarsashazzal megkotendo tamogatasi szerzodes alairasara.
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Felelos:
Hatarido:

polgarmester
2021. december 15.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

ZART ULES

Napirend 1.25. pontja: Javaslat Jdzsefvaros Biztonsagaert kitiintetes visszavonasara
Eldterjeszto: Piko Andras - polgarmester ZART

A napirend tdrgyaldsa zart tiles kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat es a meghozott 123/2021. (XII. 15.) sz.

VB hatdrozatot a zart tilesrol kesziilt jegyzokonyv tartalmazza.

NYILVANOS ULES

- A bizottsdg letszdma Voros Tamas megerkezesevel 8 fore valtozott -

II. Kepviseld-testiileti eloterjesztesek
(irdsbeli eloterjesztesek)

Napirend ILL pontja: Javaslat a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi 
Onkormanyzat 2021. evi koltsegvetesrol szold 5/2021. (II. 25.) onkormanyzati rendelet 
modositasara
Eldterjesztd: Piko Andras - polgarmester

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Az tiles ismet nyilvanos. A napirend vitajat megnyitom, es megadom a szot dr. Szilagyi 
Demetemek, parancsoljon.

Dr. Szilagyi Demeter
Szerepel ebben az eloterjesztesben, hogy 87 millio Ft ertekben fogunk majd donteni penteken, 
amennyiben a testulet ezt jdvahagyja, ezekrol a palyazatokrol. Azt a kerdest tettem fol hetfon 
is, es az lenne a tiszteletteljes keresem, hogy azokat a felszabadult allomanyokat legyenek 
szivesek tetelesen bemutatni, hogy mely hazak milyen tamogatasi osszegben es milyen 
indokkal nem tudtak felhasznalni ezeket a forrasokat. Tehat mi a magyarazata annak, hogy 
ezek nem keriiltek felhasznalasra. Ezt jo lenne tetelesen latni. Ezt nem kaptam meg. Van erre 
esetleg lehetoseg, hogy ilyet kapjunk? Koszonom.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Irodavezeto ur esetleg tud valaszolni erre a kerdesre? Hogy tetelesen mely hazakrdl van szo? 
De ha nem, akkor kerem szepen, keszuljon egy irasbeli anyag ezzel kapcsolatban, es holnap a 
kepviseld-testiileti tiles elott a kepviseld ur kapja meg, valamint minden bizottsagi tag is 
megkaphatja e-mailben, de kepviseld ur kiilon kapja meg honlap a KT elott irasban ezt a 
teteles kimutatast. Esetleg mas kerdes, illetve hozzaszolas van-e? Amennyiben nincsen, ugy a 
napirend vitajat lezarom, es szavazasra bocsatom az 1 pontbol allo hatarozati javaslatot: A 
bizottsdg a Kepviselo-testuletnek ajdnlja a rendelet megalkotdsdt es a hatarozati javaslat 
elfogaddsdt. Elfogadasahoz egyszerii tobbseg sziikseges. Kerem, szavazzanak.
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7 igen, 1 nem, 0 tartozkodassal a Bizottsag elfogadta hatarozatot

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 124/2021.(XIL15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 1 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Varosiizemeltetesi Bizottsag javasolja a Kepviseld-testuletnek a rendelet megalkotasat es a 
hatarozati javaslatok elfogadasat.

Felelds: Polgarmester
Hataridd: a Kepviselo-testiilet 2021. december 16-i ulese

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda

Napirend IL2. pontja: Javaslat a Jdzsefvaros Kartyardl szolo 64/2011. (XI.07.) 
bnkormanyzati rendelet modositasara es a Jdzsefvaros Kartya program 
feliilvizsgalatara
Eldterjeszto: Piko Andras — polgarmester

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Nagyon orulok, hogy ez a munka vegre elkezdodik. A 
Jdzsefvaros kartya 2011-es megalkotasa utan egy rovid ideig volt egy felbuzdulas azzal 
kapcsolatban, hogy ebbol keszitsunk egy jo mindsegu keruleti szolgaltatast, de aztan ez a 
munka megrekedt, es az elmult 2 evben sem volt erkezesiink ezzel foglalkozni. Viszont 
nagyon remelem azt, hogy mostantol ezzel erdemben tudunk foglalkozni, es egy uj es 
perspektivikus jovot tudunk adni a Jdzsefvaros kartyanak. Kbtve hozza szamos keruleti 
szolgaltatast. Vannak jd tapasztalatok, mas keriiletekbol is, kiilfoldi peldak is rendelkezesre 
allnak, ugyhogy bizom benne, hogy a kozeljovoben egy jd es megujult Jdzsefvaros kartya fog 
a keriiletiek rendelkezesere allni. Kerdes, illetve hozzaszdlas van-e? Amennyiben nincsen, 
ugy a napirend vitajat lezarom, es szavazasra bocsatom az 1 pontbdl allo hatarozati javaslatot. 
Ellbgadasahoz egyszeru tobbseg szukseges. Kerem, szavazzanak.
8 igen, 0 nem, 0 tartozkodassal a Bizottsag elfogadta a hatarozatot.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 125/2021.(XII.15.) szamu hatarozata 

(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Varosiizemeltetesi Bizottsag javasolja a Kepviseld-testuletnek az eldterjesztes 
megtargyalasat.

Felelds: Polgarmester
Hataridd: a Kepviselo-testiilet 2021. december 16-i ulese

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda
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Napirend IL3. pontja: Beszamolo a Varosiizemeltetesi Bizottsag 2021. evi munkajarol, 
valamint a Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti idoszakra vonatkozo 
atruhazott hataskdreinek gyakorlasarol
Eldterjesztb: Camara-Bereczki Ferenc Miklos bizottsagi elnok

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Lathato a tablazatban a reszvetel. Elmondtam a hetfoi 
bizottsagi iiles keddi folytatasan is, hogy meg a kettovel ezelotti polgarmester, Kocsis Mate 
mondta azt Testuleti iilesen, egyebkent, hogy nem kotelezo bizottsagi tagnak lenni. Tehat aki 
nem jar bizottsagi iilesre, az gondolja at, hogy szeretne-e bizottsagi tag lenni vagy sem, mert 
valdban nem kotelezo annak lenni. Ez egy felelossegteljes munka, nyilvan szinte mindenkinek 
van egy polgari allasa is emellett, de ugy gondolom, hogy egy keriilet szolgalata nem lehet 
masodrangu. Es bizottsagi iilest szerintem viszonylag ritkan tartunk, a jovoben ez 
valoszinuleg valtozni is fog. Tehat a jovoben valoszinuleg nem havonta, hanem 2 hetente 
fogunk iilest tartani. En tisztelettel kerek minden bizottsagi tagot arra, hogy ezt a munkat 
vegye komolyan, es jarjon bizottsagi iilesekre. Megadom a szot Szilagyi Demetemek, 
parancsoljon.

Dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot. Sokat segitene egyebkent valoszinuleg sokaknak, ha stabil 
idopontban tartanank a bizottsagi iileseket. Tobbszbr jeleztuk, hogy volt egy - talan az elso 
bizottsagi iilesen - rogzitett menetrend, hogy mikeppen haladunk. A Covid visszateres utan 
talan ez ujra lett gondolva. De volt egy menetrend, hogy miszerint haladunk, es ahhoz kepest 
is hoi 2-kor, hoi 3-kor, hoi 4-kor, hoi fel 5-kor, mit tudom en, mikor voltak a bizottsagi 
ulesek. Szerintem ez igy nines rendben. Onmagaban egyebkent, amit mondott, azzal 
egyetertek. Azzal kiegeszitenem, hogy nem kotelezo ennyi bizottsagot letrehozni. A 
beszamolokban is tokeletesen latszik, hogy az osszes iigyet, amit itt targyaltunk egy 
barmelyik bizottsag koriilbeliil 3 napirendben el tudna donteni nagyjabol 3 es fel perc alatt. 
Ami az egesznek a komolysagat megkerdojelezi szamomra. Es kiilonosen mokas igy ebben a 
kontextusban, hogy szamtalan alkalommal, egyebkent, a kormanyzo tobbseg nem tudta 
biztositani ennek a bizottsagnak a hatarozatkepesseget, ami, azt gondolom, hogy mint 
kormanyzo tobbsegnek alapvetd feladata lenne, hogy a tobbseget ilyenforman biztositsa. 
Ugyhogy a maszk alatt nem latszik, de azert egy szolid felmosollyal nyugtazom ezt a 
beszamolot, mert igazabol nem nagyon tudom hova tenni. En nyilvan fogom javasolni, hogy a 
testulet targyalja meg, de sok ertelme, azert lassuk be, nincsen. Koszonom.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Kepviseld ur meg korabban mondta azt, amikor en esupan kulso bizottsagi tag voltam, de On 
mar akkor is kepviseld, hogy ez megiscsak egy kozos munka, amelyre kozosen kene, hogy 
biiszkek legyiink. En bizom benne, hogy a jovoben ezt a kozos munkat a Fidesz KDNP-s 
kepviselok is komolyabban veszik, es a jogos kritikat persze nyugtazom, es nyilvan latok 
benne rengeteg reszigazsagot, de errol szoktunk beszelni egyebkent is, de azert kerem, hogy 
egy kicsit vegyiik komolyabban egymast, meg ezt a munkat, amit itt kozosen elvegziink. 
Voros Tamas kepviseld ur, parancsoljon.

Voros Tamas
Mondanam, hogy elnezest a kesesert, de pont ennel a napirendnel sikerult megerkeznem, es 
nagyjabol jdl mutatja, hogy nem sikerult igazabol semmilyen erdemi dontesrol lemaradnom a 
korabbiakban. Tehat ezeknek a 99 %-a gyakorlatilag egy normativ iigymenetet igenyel es 
igenyelt a korabbiakban is. En azt gondolom, hogy erre a bizottsagra semmi sziikseg nines,
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amiben most itt uldogelunk. A hataskorokre igen, de erre a bizottsagra nincsen. Nem ez az 
egyetlen. Ezek falbol letrehozott bizottsagok. Egyebkent, aminek a mukoddkepesseget Onok 
keptelenek garantalni, mert ha megfesziilunk, se tudunk 3-an hatarozatkepesseget biztositani. 
Ez az Onok feladata lenne. Ezt nem teszik meg. Minek hoztak letre ennyi bizottsagot? Tudjuk 
miert hoztak letre. Politikai okokbol. Minden egyes kepviseldnek jutott egy stallum az Onok 
frakciojabol. Jutott Onnek is egy, jutott masnak is, kinek bizottsagi alelnoki pozicio, kinek 
tanacsnoki pozicio. Egyebkent szeretnem majd ebben a kerdesben, nyilvan majd a testuleten, 
kerdest is intezni, hogy vajon ezek a munkak hogy allnak, meg ez a tevekenyseg vajon mibol 
all? Nem kell kamu allasokat letrehozni, kamu poziciokat, es akkor lehet, hogy a munka nem 
imitalva lesz, hanem valoban erdemben tud haladni. Nem imitalni kell a munkat, hanem 
gyakorlatban hatekonyan reszt venni benne es donteni. Koszonom.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Koszonjiik szepen, kepviseld ur. Eleg lett volna, hogyha a mondat elso felet mondja csak el. 
Az elnezest kerek azert, hogy nem vettem reszt a bizottsagi iilesen egeszen eddig. Szeretnem 
azt finoman jelezni Onoknek, hogy meg az elozo bizottsag - keruleti es fovarosi - kiadott egy 
engedelyt a Nemzeti Kozmuszolgaltatonak, amelyben engedelyt kapott ez a 
Kozmuszolgaltato arra, hogy a FiDo teret ugy, ahogy van folturja teljes egeszeben. Az, hogy 
ez nem tortent meg, habar volt errol egy ervenyes VPB bizottsagi dontes, meg egy fovarosi 
bizottsagi dontes, annak koszonheto, hogy egy korabban, azota mar nyugdijba vonult 
iigyintezo, az alpolgarmester ur es en az akkori ugyosztalyvezetovel leultunk targyalni a 
kozmuszolgaltatoval azzal kapcsolatban, hogy ne tegyek meg ezt. Tehat az, hogy On ezeket a 
donteseket nem tartja valos dontesnek, nem tartja valos munkanak, az azert van, mert On 
altalaban nem vesz reszt azoknak az elfogadasaban. Elhiszem, hogy On nem tartja ezt a 
bizottsagot fontosnak, akkor lehet, hogy nem fontos ebben a Bizottsagban benne lenni. Lehet, 
hogy nem fontos benne lenni ket bizottsagban kepviselokent. Lehet, hogy eleg egyben is, es 
akkor egyre nem eljami, peldaul. Szoval azert mondtam, hogy kicsit vegyiik komolyabban 
egymast meg a kozos munkat, amit el kell vegeznunk. Bizom benne, hogy a kovetkezo 
SZMSZ modositassal ezeket a kerdeseket majd tudjuk rendezni annak erdekeben, hogy minel 
hatekonyabban tudjon menni a munka. En ezen leszek, es majd lesz javaslatom is ezzel 
kapcsolatban, hogy hany bizottsag legyen, meg kepviseldk hany bizottsagban legyenek benne. 
Koszonom szepen. Akkor a napirend vitajat, amennyiben nines tobb kerdes, illetve 
hozzaszolas, akkor lezarom. Szavazasra bocsatom az 1 pontbol allo hatarozati javaslatot: A 
bizottsag javasolja az eloterjeszles megtargyalasat. Kerem, szavazzanak.
8 igen, 0 nem, 0 tartozkodassal a Bizottsag elfogadta.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 126/2021.(XIL15.) szamu hatarozata 

(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Varosiizemeltetesi Bizottsag javasolja a Kepviseld-testuletnek az eldterjesztes 
megtargyalasat.

Felelds: Polgarmester
Hataridd: a Kepviselo-testiilet 2021. december 16-i tilese

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda
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Napirend 1L4. pontja: Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiileti 
hatarozatok es a veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek 
vegrehajtasarol, az elozo tiles ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb 
esemenyekrol es az atmenetileg szabad penzeszkoz allomany lekoteserol
Eloterjeszto: Piko Andras - polgdrmester

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirend vitajat megnyitom. Van-e kerdes vagy hozzaszolas? Amennyiben nines, ugy a 
napirend vitajat lezarom. Egyszeru tobbseggel dontiink. Szavazasra bocsatom az 1 pontbol 
allo hatarozati javaslatot: A Bizottsag javasolja a Kepviseld-testuletnek az eldterjesztes 
megtargyalasat, a tajekoztato tudomdsulvetelet. Kerem, szavazzanak most.
7 igen, 0 nem, 1 tartdzkodassal a Bizottsag elfogadta a hatarozatot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosuzemeltetesi Bizottsaganak 127/2021.(XIL15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

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

Felelos: Polgarmester
Hatarido: a Kepviselo-testulet 2021. december 16-i ulese

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
A napirendi pontok targyalasanak vegere ertiink. Az tiles vegen a Bizottsag tagjai a Bizottsag 
hataskorebe tartozo iigyben a jegyzotol es a bizottsag elndketol felvilagositast kerhetnek. 
Van-e ilyen? Amennyiben nines, ugy megkoszonom a mai munkajukat, es iden nem utoljara 
talalkoztunk, talalkozunk penteken 11 orakor, ahol fogunk tudni donteni, remelhetoleg a 
holnapi kepviseld-testiileti dontes fenyeben, tobb mint 10 jozsefvarosi tarsashaz 
tamogatasarol. Ugyhogy nagyon szepen koszonom a mai munkajukat, es kerem, hogy 
penteken is vegyenek reszt a Bizottsag iilesen. 15 ora 14 perckor az ulest bezarom.

Z^Km.f.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos^ 
Varosuzemeltetesi Bizottsag \X-- 

elnoke

A jegyzokonyvet keszitette: n

Goda Krisztina ; y, ;
Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda ugyintezoje

*
A jegyzokonyv melleklete: Szavazasi lista

'S/X
V\ 

\
£ I;/-.. n f

/ Konczol David
irosuzemeltetesi Bizottsag

alelnoke
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VAROSUZEMELTETESI BIZOTTSAG
Melleklet

NYILVANOS ULES

Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. december 15. 14:16
Tipusa: Nyllt
Hatarozat
Egyszeru

93 Elutasitva

Targya: Dr. Szilagyi Demeter ugyrendi javaslata

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 3 42.85 33.34
Nem 3 42.86 33.33
Tartozkodik 1 14.29 11.11
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Gondos Judit Igen -
Stettner Istvan Igen -
dr. Szilagyi Demeter Igen -
Barabas Jozsef Nem -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Nem -
Mezo Agnes Nem -
Kbnczdl David Tart -
Palfi Gergely Tavol -
Vbros Tamas Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje: 
Tipusa: 
Hatarozat 
Egyszeru

2021. december 15. 14:20
Nyilt
94 Elfogadva

Targya: Napirend

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 6 85.71 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 1 14.29 11.11
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Konczol David Igen -
Mezd Agnes Igen -
Stettner Istvan Igen -
dr. Szilagyi Demeter Igen -
Gondos Judit Tart. -
Palfi Gergely Tavol -
Verbs Tamas Tavol
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. december 15. 14:21
Tipusa: Nyilt
Hatarozat
Egyszeru

95 EEfogadva

Targya: Napirend 1.1. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas 
megadasara, Budapest VIII. keriilet Dioszegi Samuel utca 30. alatti
ingatlan optikai vezetek ellatasahoz

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcid
Barabas Jbzsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Konczol David Igen
Mezb Agnes Igen -
Stettner Istvan Igen -
dr. Szilagyi Demeter Igen -
Pblfi Gergely Tavol -
Verbs Tamas Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. december 15. 14:21
Tipusa: Nyllt
Hatarozat 96 Elfogadva
Egyszeru

Targya: Napirend I.2. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas
megadasara, a Budapest VIII. keriilet Bacso Bela utca 3. szam alatti 
ingatlan optikai vezetek ellatasahoz

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartbzkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jbzsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Kdnczbl David Igen -
Mezo Agnes Igen -
Stettner Istvan Igen -
dr. Szilagyi Demeter Igen -
Palfi Gergely Tavol -
Voros Tamas Tavol
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. december 15. 14:23
Tipusa: Nyllt
Hatarozat
Egyszeru

97 Elfogadva

Targya: Napirend 1.3. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas 
megadasara, a Budapest VIII. kerulet Nepszinhaz utcai villamos 
vegallomas felujitasahoz a kivitelezesi tervek alapjan

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Kdnczbl David Igen -
Mezo Agnes Igen -
Stettner Istvan Igen -
dr. Szilagyi Demeter Igen -
Palfi Gergely Tavol -
Vbros Tamas Tavol -
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Szavazas eredmenye
Ideje: 2021. december 15. 14:23
Tipusa:
Hatarozat
Egyszeru

Nyilt
98 Elfogadva

Targya: Napirend 1.5. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas 
megadasara, a Budapest VIII. kerulet, Bacso Bela utca 3. szam alatti 
ingatlan vizbekotes bovites epitesehez

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jbzsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen
Gondos Judit Igen
Kbnczbl David Igen -
Mezb Agnes Igen -
Stettner Istvan Igen -
dr. Szilagyi Demeter Igen -
Palfi Gergely Tavol
Verbs Tamas Tavol
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Szavazas eredmenye

Ideje:
Tipusa:

2021. december 15. 14:24
Nyilt

Hatarozat
Egyszeru

99 Elfogadva

Targya: Napirend 1.6. pontia: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas
megadasara, a Budapest VIII. kerulet, Golgota ter-38812 hrsz.- alatti 
ingatlanon csomagautomata elhefyezesehez

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartbzkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavoi 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcid
Barabas Jdzsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Konczol David Igen -
Mezo Agnes Igen -
Stettner Istvan Igen -
dr. Szilagyi Demeter Igen -
Palfi Gergely Tavoi -
Vbros Tamas Tavoi -
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Szavazas eredmenye

Ideje:
Tipusa:
Hatarozat
Egyszeru

2021. december 15. 14:27
Nyilt
100 Elfogadva

Targya: Napirend I.7. pontia: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas
megadasara, a Budapest VIII. kerulet, Dioszegi Samuel utca (35903 
hrsz.), Orczy ut (35929 hrsz.) telekalakitasi engedelyhez

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen
Konczol David Igen
Mezo Agnes Igen -
Stettner Istvan Igen -
dr. Szilagyi Demeter Igen -
Palfi Gergely Tavol -
Voros Tamas Tavol
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. december 15. 14:30
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 101 Elfogadva
Egyszeru

Targya: Napirend I.4. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas
megadasara, a Budapest VIII. kerulet Blaha Lujza ter felujftasahoz 
kapcsolodd terfigyelo kamerak telepitesehez

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakci6
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Mikios Igen -
Gondos Judit Igen -
Kdnczbl David Igen -
Mezo Agnes Igen -
Stettner Istvan Igen -
dr. Szilagyi Demeter Igen -
Palfi Gergely Tavol -
Vbros Tamas Tavol -
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Szavazas eredmenye
Ideje: 2021. december 15. 14:31
Tipusa: Nyilt
Hatarozat
Egyszeru

102 Elfogadva

Targya: Napirend I.8. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas 
megadasara, a Budapest VIII. kerulet Jozsef utca 19-23. szam alatti 
ingatlan optikai vezetek ellatasahoz

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen
Konczol David Igen
Mezd Agnes Igen -
Stettner Istvan Igen -
dr. Szilagyi Demeter Igen -
Palfi Gergely Tavol -
Voros Tamas Tavol
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Szavazas eredmenye

Ideje:
Tipusa: 
Hatarozat
Egyszeru

2021. december 15. 14:31
Nyilt
103 Elfogadva

Targya: Napirend I.9. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas
megadasara, a Budapest VIII. keriilet Alfoldi utca 7. szam alatti 
ingatlan optikai vezetek ellatasahoz

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Kbnczol David Igen -
Mezo Agnes Igen -
Stettner Istvan Igen -
dr. Szilagyi Demeter Igen -
Palfi Gergely Tavol -
Voros Tamas Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje:
Tipusa:

2021. december 15. 14:32
Nyrlt

Hatarozat
Egyszeru

104 Elfogadva

Targya: Napirend 1.10. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi 
hozzajarulas megadasara, a Budapest VIII. kerulet Nap utca 21-25. 1 
kV-os nyomvonal cserejehez

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Kbnczbl David Igen -
Mezd Agnes Igen -
Stettner Istvan Igen -
dr. Szilagyi Demeter Igen -
Palfi Gergely Tavol -
Verbs Tamas Tavol
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. december 15. 14:33
Tipusa:
Hatarozat
Egyszeru

Nyilt
105 Elfogadva

Targya: Napirend 1.11. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi 
hozzajarulas megadasara, a Budapest VIII. kerulet Vajdahunyad utca 
25. szam alatti ingatlan villamosenergia-ellatas letesitesehez

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcid
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Konczol David Igen -
Mezd Agnes Igen -
Stettner Istvan Igen -
dr. Szilagyi Demeter Igen -
Pdlfi Gergely Tavol -
Voros Tamas Tavol -

13



Szavazas eredmenye
Ideje: 2021. december 15. 14:36
Tipusa: Nytit
Hatarozat
Egyszeru

106 Elfogadva

Targya: Napirend 1.12. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi 
hozzajarulas megadasara, Budapest VIII. kerulet Tolnai Lajos utca 
28-30. vizbekotes epi'teshez - a 90/2021.(XI. 17.) sz. VB hatarozat 
visszavonasa

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen
Megjegyzes:

9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Konczol David Igen -
Mezb Agnes Igen -
Stettner Istvan Igen -
dr. Szilagyi Demeter Igen -
Palfi Gergely Tavol -
Voros Tamas Tavol
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. december 15. 14:36
Tipusa: Nyfh
Hatarozat
Egyszeru

107 Elfogadva

Targya: Napirend 1.12. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi 
hozzajarulas megadasara, Budapest VIII. kerulet Tolnai Lajos utca 
28-30. vizbekotes epiteshez

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Kbnczdl David Igen -
Mezd Agnes Igen -
Stettner Istvan Igen -
dr. Szilagyi Demeter Igen -
Palfi Gergely Tavol -
Voros Tamas Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje:
Tipusa:

2021. december 15. 14:38
Nyilt

Hatarozat
Egyszeru

108 Elfogadva

Targya: Napirend 1.13. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi 
hozzajarulas megadasara, Budapest VIII. keruletben a Corvin C7
Irodahaz epiilet tavhoellatas osszekoto szakasz letesitesehez

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartbzkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Konczol David Igen -
Mezo Agnes Igen -
Stettner Istvan Igen -
dr. Szilagyi Demeter Igen -
Palfi Gergely Tavol -
Voros Tamas Tavol
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Szavazas eredmenye

Ideje:
Tipusa:

2021. december 15. 14:38
Nyilt

Hatarozat
Egyszeru

109 Elfogadva

Targya: Napirend 1.14. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi 
hozzajarulas megadasara, a Budapest VIII. kerulet Or utca 2-12. szam 
alatti ELMU 1 kV-os nyomvonal cserejehez

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Konczol David Igen -
Mezo Agnes Igen -
Stettner Istvan Igen -
dr. Szilagyi Demeter Igen -
Palfi Gergely Tavol -
Voros Tamas Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. december 15. 14:39
Tipusa:
Hatarozat
Egyszeru

Nyilt
110 Elfogadva

Targya: Napirend 1.15. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi 
hozzajarulas megadasara, a Budapest VIII. kerulet, Bacso Bela utca 3. 
szam alatti ingatlanon torteno csatorna bekoteshez

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Kbnczdl David Igen -
Mezo Agnes Igen -
Stettner Istvan Igen -
dr. Szilagyi Demeter Igen -
Palfi Gergely Tavol -
Voros Tamas Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje:
Tipusa:
Hatarozat
Egyszeru

2021. december 15. 14:41
Nyflt
111 Elfogadva

Targya: Napirend 1.16. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi 
hozzajarulas megadasara, a Budapest VIII, keriilet, Bacso Bela utca 3. 
(34843 hrsz.) alatt levo ingatlan tavkozlesi bekotesenek ellatasahoz

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Kbnczbl David Igen -
Mezo Agnes Igen -
Stettner Istvan Igen -
dr. Szilagyi Demeter Igen -
Palfi Gergely Tavol -
Verbs Tamas Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. december 15. 14:41
Tipusa:
Hatarozat
Egyszeru

Nytlt
112 Elfogadva

Targya: Napirend 1.17. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi 
hozzajarulas megadasara, a Budapest VIII. keriilet Blaha Lujza ter 
felujitasahoz kapcsolodo vizkivaltas es csapadekviz elvezetes 
letesitesehez

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Konczol David Igen -
Mezd Agnes Igen -
Stettner Istvan Igen -
dr. Szilagyi Demeter Igen -
Palfi Gergely Tavol -
Vbrds Tamas Tavol
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. december 15. 14:42
Tipusa: Nyflt
Hatarozat 113 Elfogadva
Egyszeru

Targya: Napirend 1.18. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi
hozzajarulas megadasara, a Budapest VIII. kerulet Jozsef utca 19-23. 
lakoepulet kozuti kapcsolatainak kialakitasahoz

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Konczol David Igen -
Mezd Agnes Igen -
Stettner Istvan Igen -
dr. Szilagyi Demeter Igen -
Palfi Gergely Tavol -
Voros Tamas Tavol -
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Szavazas eredmenye
Ideje:
Tlpusa:

2021. december 15. 14:43
Nyilt

Hatarozat
Egyszeru

114 Elfogadva

Targya: Napirend 1.19. pontia: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi 
hozzajarulas megadasara, a Budapest VIII. kerulet, Szigetvari utca 8. 
szam alatti ingatlan kozuti kapcsolat letesitesehez

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabcis Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Konczol David Igen -
Mezd Agnes Igen -
Stettner Istvan Igen -
dr. Szilagyi Demeter Igen -
Palfi Gergely Tavol -
Voros Tamas Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. december 15. 14:43
Tipusa: Nyilt
Hatarozat
Egyszeru

115 Elfogadva

Targya: Napirend 1.20. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi 
hozzajarulas megadasara, a Budapest VIII. kerulet, Szigetvari utca 3. 
szam alatti ingatlan kozuti kapcsolat letesitesehez

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Konczol David Igen -
Mezo Agnes Igen -
Stettner Istvan Igen -
dr. Szilagyi Demeter Igen -
Palfi Gergely Tavol -
Vbros Tamas Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje:
Tipusa:

2021. december 15. 14:44
Nyilt

Hatarozat
Egyszeru

116 Elfogadva

Targya: Napirend 1.21. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi 
hozzajarulas megadasara, Blaha Lujza ter felujitasahoz kapcsolodo 
0,4 kV, 10 kV es kozvilagitasi halozat terveire

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartbzkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Kbnczbl David Igen -
Mezd Agnes Igen -
Stettner Istvan Igen -
dr. Szilagyi Demeter Igen -
Palfi Gergely Tavol -
Verbs Tamas Tavol
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Szavazas eredmenye

Ideje: 
Tipusa: 
Hatarozat 
Egyszeru

2021. december 15.14:55
Nyilt
117 Elfogadva

Targya: Napirend 1.22. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi 
hozzajarulas megadasara, a Mikro mobilitasi Pontok es MOL Bubi 
helyszfnek elso iitemenek letesitesere

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 71.42 55.56
Nem 1 14.29 11.11
Tartozkodik 1 14.29 11.11
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Konczol David Igen -
Mezd Agnes Igen -
Stettner Istvan Igen -
Gondos Judit Nem -
dr. Szilagyi Demeter Tart. -
Palfi Gergely Tavol -
Voros Tamas Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. december 15. 14:56
Tipusa:
Hatarozat
Egyszeru

Nyilt
118 Elfogadva

Targya: Napirend I.23. pontia: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi 
hozzajarulas megadasara, a Budapest VIII. kerulet Blaha Lujza ter 
felujitasahoz kapcsolodo fak atiiltetesehez es uj fak telepitesehez

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 6 85.71 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 1 14.29 11.11
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Konczol David Igen -
Mezo Agnes Igen -
Stettner Istvan Igen -
dr. Szilagyi Demeter Igen -
Gondos Judit Tart. -
Palfi Gergely Tavol -
Vbros Tamas Tavol
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. december 15. 14:58
Tipusa: Nyflt
Hatarozat 119 Elfogadva
Egyszeru

Targya: Napirend 1.24. pontja: Javaslat "Vilagos Kapualjak" palyazatok
elbiralasara - Bezeredi u. 9.

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Kbnczbl David Igen -
Mezb Agnes Igen -
Stettner Istvan Igen -
dr. Szilagyi Demeter Igen -
Palfi Gergely Tavol -
Verbs Tamas Tavol -
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Szavazas eredmenye
Ideje: 2021. december 15. 14:58
Tipusa: Nyilt
Hatarozat
Egyszeru

120 Elfogadva

Targya: Napirend 1.24. pontja: Javaslat "Vilagos Kapualjak" palyazatok 
elbiralasara - Bezeredi u. 11.

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartbzkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Kdnczbl David Igen -
Mezb Agnes Igen -
Stettner Istvan Igen -
dr. Szilagyi Demeter Igen -
Palfi Gergely Tavol -
Vorbs Tamas Tavol -

28



Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. december 15. 14:59
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 121 Elfogadva
Egyszeru

Targya: Napirend 1.24. pontja: Javaslat "Vilagos Kapualjak" palyazatok
elbiralasara - Gyulai Pal u. 16.

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Konczbl David Igen -
Mezo Agnes Igen -
Stettner Istvan Igen -
dr. Szilagyi Demeter Igen -
Palfi Gergely Tavol -
Voros Tamas Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. december 15. 14:59
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 122 Elfogadva
Egyszeru

Targya: Napirend I.24. pontja: Javaslat "Vilagos Kapualjak" palyazatok
elbiralasara - Gyulai Pal u. 12.

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcid
Barabas Jdzsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Konczol David Igen -
Mezd Agnes Igen -
Stettner Istvan Igen -
dr. Szilagyi Demeter Igen -
Palfi Gergely Tavol -
Voros Tamas Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje:
Tipusa:

2021. december 15. 15:04
Nyilt

Hatarozat
Egyszeru

124 Elfogadva

Targya: Napirend 11.1. pontja: Javaslat a Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat 2021. evi koltsegvetesrol szolo 5/2021. (II.
25.) onkormanyzati rendelet modositasara

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 87.50 77.78
Nem 1 12.50 11.11
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 8 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 1 11.11
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Konczol David Igen -
Mezd Agnes Igen -
Stettner Istvan Igen -
dr. Szilagyi Demeter Igen -
Voros Tamas Igen -
Gondos Judit Nem -
Pcilfi Gergely Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. december 15. 15:05
Tipusa:
Hatarozat
Egyszeru

Nyllt
125 Elfogadva

Targya: Napirend 11.2. pontja: Javaslat a Jozsefvaros Kartyarol szolo 64/2011. 
(XI.07.) onkormanyzati rendelet modositasara es a Jozsefvaros Kartya 
program felulvizsgalatara

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 8 100.00 88.89
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 8 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 1 11.11
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jbzsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Kbnczdl David Igen -
Mezb Agnes Igen -
Stettner Istvan Igen -
dr. Szilagyi Demeter Igen -
Vbrbs Tamas Igen -
Palfi Gergely Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. december 15. 15:13
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 126 Elfogadva
Egyszeru

Targya: Napirend 11.3. pontia: Beszamolo a Varosuzemeltetesi Bizottsag 2021.
evi munkajarol, valamint a Bizottsag 2021. junius 15.-2021. november 
30. kozotti idoszakra vonatkozo atruhazott hataskdreinek 
gyakorlasarol

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 8 100.00 88.89
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 8 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 1 11.11
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Gondos Judit Igen -
Konczol David Igen -
Mezd Agnes Igen -
Stettner Istvan Igen -
dr. Szilagyi Demeter Igen -
Voros Tamas Igen -
Palfi Gergely Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. december 15.15:13
Tipusa: Nydt
Hatarozat
Egyszeru

127 Elfogadva

Targya: Napirend II.4. pontja: Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju 
testuleti hatarozatok es a veszelyhelyzet idejen meghozott 
polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, az elozo tiles 6ta tett 
fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol es az 
atmenetileg szabad penzeszkoz allomany lekoteserol

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 87.50 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 1 12.50 11.11
Szavazott 8 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 1 11.11
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Barabas Jozsef Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Kdnczbl David Igen -
Mezo Agnes Igen -
Stettner Istvan Igen -
dr. Szilagyi Demeter Igen -
Vdros Tamas Igen -
Gondos Judit Tart. -
Paifi Gergely Tavol -
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