
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült: A Városüzemeltetési Bizottság 2022. május 25-én (szerda) 16.00 órai
kezdettel a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal I. emelet 100-as termében 
megtartott 6. rendes üléséről

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 126/2022. (V. 25.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy 1.13. számon napirendjére veszi a ..Javaslat 
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest, VIII. kerület, Corvin 
C7 irodaház távhő ellátásához (a 3. bekötő szakasz kiépítése és 2. összekötő szakasz 
nyomvonalának módosítása)7'című sürgősségi előterjesztést.
Előlerjesztő: Borbás Gabriella - Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 127/2022. (V. 25.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi napirendet fogadja el:

NAPIREND

I. Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések
(írásbeli előterjesztés)

1. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest, 
VIII. kerület, Üllői út 26. sz. alatti ingatlanon Klinika bővítés építési 
engedélyéhez
Előterjesztő: Borbás Gabriella - Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

2. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest, 
VIII. kerület, M3 metró rekonstrukciójához kapcsolódóan a Szentkirályi 
utca - Üllői út csomópont ideiglenes kialakításához
Előterjesztő: Borbás Gabriella - Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője
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3. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest, 
VIII. kerület, M3 metró rekonstrukciójához kapcsolódóan a Magyar 
Telekom alépítmény biztonságba helyezéséhez
Előterjesztő: Borbás Gabriella - Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

4. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest, 
VIII. kerület, Gutenberg tér Invitech alépítmény hálózat építéséhez 
Előterjesztő: Borbás Gabriella - Keriiletgazdálkodási Ügyosztály vezetője

5. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest, 
VIII. kerület, Puskin u. 4. sz. alatti ingatlan kapubehajtó kialakításához 
Előterjesztő: Borbás Gabriella - Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

6. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest, 
VIII. kerület, Bezerédj u. 7. sz. alatti ingatlan csatorna bekötéséhez 
Előterjesztő: Borbás Gabriella - Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

1. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest, 
VIII. kerület, Illés utca 6. sz. alatti ingatlan villamosenergia ellátásához 
Előterjesztő: Borbás Gabriella - Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

8. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás ismételt megadására a 
Budapest, VIII. kerület, Liget projekt D2 szakasz Észak-Pesti és Kispesti 
hőkörzeteket összekötő stratégiai vezeték építéséhez
Előterjesztő: Borbás Gabriella - Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

9. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest, 
VIII. kerület, Víg utca 39. sz. alatti ingatlanon társasház építési 
engedélyezéséhez
Előterjesztő: Borbás Gabriella - Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

10. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest, 
VIII. kerület, Víg utca 35. sz. alatti ingatlanon társasház építési 
engedélyezéséhez
Előterjesztő: Borbás Gabriella - Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

11. Javaslat társasházi pályázatok és életveszély elhárítása iránti kérelmek 
elbírálására
Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós - képviselő, bizottsági elnök

12. Javaslat „Világos Kapualjak” pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós - képviselő, bizottsági elnök

13. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest, 
VIII. kerület, Corvin C7 irodaház távhő ellátásához (a 3. bekötő szakasz 
kiépítése és 2. összekötő szakasz nyomvonalának módosítása)
Előterjesztő: Borbás Gabriella - Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője



II. Képviselő-testületi előterjesztések véleményezése
(írásbeli előterjesztések)

Nyilvános előterjesztések

1. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. 
évi költségvetéséről szóló 5/2021. (11.25.) önkormányzati rendelet 
végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotására
Előterjesztő: Pikó András - polgármester

2. Javaslat a József körút - Népszínház utca - Teleki László tér - Fiumei út - 
Orczy tér - Orczy út - Nagyvárad tér - Üllői út által határolt terület 
(Csarnok negyed, Corvin negyed, Magdolna negyed, Orczy negyed és 
Losonci negyed) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló rendelet 
megalkotására
Előterjesztő: Pikó András - polgármester, Rádai Dániel - alpolgármester

3. Javaslat a személygépjármű- és kerékpárelhelyezési kötelezettség 
teljesítéséről szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Rádai Dániel - alpolgármester

4. Javaslat társasházak és lakásfenntartó szövetkezeti házak részére „Kis 
értékű támogatások 2022” tárgyú pályázat, valamint „Közös használatú 
helyiségekben nyílászáró felújítása, cseréje 2022” tárgyú pályázat kiírásának 
elfogadására
Előterjesztő: Rádai Dániel - alpolgármester, Camara-Bereczki Ferenc Miklós - 
képviselő

A Bizottság létszáma- Könczöl Dávid érkezésével - 7főre változott.

L Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések
(írásbeli előterjesztés)

Napirend Ll. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a 
Budapest, VIII. kerület, Üllői út 26. sz. alatti ingatlanon Klinika bővítés építési 
engedélyéhez
Előterjesztő: Borbás Gabriella - Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 128/2022. (V. 25.) számú határozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest, VIII. kerület, 
Üllői út 26. sz. alatti ingatlanon Klinika bővítés építési engedélyéhez
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
a a Masszi Építész Iroda Kft. (7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 8.) megbizásából eljáró 
HÉTKILENCED Ügyviteli Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (7800 Siklós, Szent István tér 8.) 
kérelmére a Budapest VIII. kér. Üllői út 26. sz. = Mária utca 39. sz. (36771/14 hrsz.) alatti 
ingatlanon az SE Szemészeti Klinika épület tervezett bővítésének építési engedélyezéséhez.

A tervdokumentáció alapján a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A § (1) 
bekezdés b) pontja alapján az építéshez közútkezelőként hozzájárul.

• jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

A tervdokumentáció szerint a kapubehajtó kialakításában nem történik változás, ezért új 
kapubehajtó létesítésére tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelemre nincs szükség.

Jelen hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan 
betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. május 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

Napirend 1.2. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a 
Budapest, VIII. kerület, M3 metró rekonstrukciójához kapcsolódóan a Szentkirályi utca 
- Üllői út csomópont ideiglenes kialakításához
Előterjesztő: Borbás Gabriella - Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 129/2022. (V. 25.) számú határozata 

(5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest, VIII. kerület, 
M3 metró rekonstrukciójához kapcsolódóan a Szentkirályi utca - Üllői út csomópont 

ideiglenes kialakításához

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
a BKV Zrt. (székhely: 1980 Budapest, Akácfa u. 15.) megbízásából a FÖMTERV Mérnöki 
Tervező Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Lövöház u. 37.) által készített 24.18.044 tervszámú 
tervdokumentáció szerint a Budapest, VIII. kerület Szentkirályi utca - Üllői út csomópont 
ideiglenes kialakításához, alábbi feltételekkel:
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• jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

• a tulajdonosi hozzájárulás a Szentkirályi utca (36770 hrsz.) munkálatokkal érintett 
területére terjed ki,

• az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell 
előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon.
leli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni 
munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet 
figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott 
munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, 
síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

A munkálatokra vonatkozó különleges műszaki előírások:

A Szentkirályi utca ideiglenes burkolatát a kérelemhez csatolt R003.F1.220218 tervszámú 
mintakeresztszelvényen jelölt pályaszerkezettel kell kialakítani, a meglévő aszfalt burkolathoz 
csatlakozásnál bitumenes szalag beépítésével.

A parkolásgátló oszlopokat és útburkolati jeleket az ideiglenes kialakítás visszabontása után 
kérjük helyreállítani.
Az átépítéssel érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt a járda teljes szélességében
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (Trg 96%)

A bontással esetlegesen érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell 
helyreállítani. Az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról és a 
szegély melletti sávban az útpályát is helyre kell állítani.

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.
felelős: polgármester
Határidő: 2022. május 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda
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Napirend 1.3. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a 
Budapest, VIII. kerület, M3 metró rekonstrukciójához kapcsolódóan a Magyar Telekom 
alépítmény biztonságba helyezéséhez
Előterjesztő: Borbás Gabriella - Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 130/2022. (V. 25.) számú határozata 

(5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest, VIII. kerület, 
M3 metró rekonstrukciójához kapcsolódóan a Magyar Telekom alépítmény biztonságba 

helyezéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. (1027 Budapest, Horvát utca 14-26.) 
megbízásából a FÔMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövöház u. 37.) által 
készített 24.18.044 tervszámú tervdokumentáció szerint a Budapest, VIII. kerület Szentkirályi 
utca Magyar Telekom alépítmény biztonságba helyezéséhez, az alábbi feltételekkel:

• jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

• a tulajdonosi hozzájárulás a Szentkirályi utca (36770 hrsz.) munkálatokkal érintett 
területére terjed ki,

• az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell 
előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon.
Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni 
munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet 
figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott 
munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, 
síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

A munkálatokra vonatkozó különleges műszaki előírások:

A más tervdokumentációban foglalt tervezett szegélykorrekcióhoz igazodva, az ideiglenes 
útterület alatt, annak megépítése előtt, a távközlési alépítmény vb. védelemmel történő 
biztonságba helyezése szükséges a vonatkozó helyszínrajz és a műszaki leírás szerint.

Az átépítéssel érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt a járda teljes szélességében
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (Trg 96%)

A bontással esetlegesen érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell 
helyreállítani. Az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról és a 
szegély melletti sávban az útpályát is helyre kell állítani.
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A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022. május 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

Napirend 1.4. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a 
Budapest, VIII. kerület, Gutenberg tér Invitech alépítmény hálózat építéséhez 
Előterjesztő: Borítás Gabriella - Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 131/2022. (V. 25.) számú határozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest, VIII. kerület, 
Gutenberg tér Invitech alépítmény hálózat építéséhez

/X Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
az Invitech ICT Services Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4.) megbízásából eljáró 
LOXTON Kft. (székhely: 2113 Erdőkertes, Banka utca 6.) kérelmére a Budapest, VIH. 
kerület Gutenberg téren távközlési hálózat kialításához.

• Jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

• a tulajdonosi hozzájárulás a Gutenberg tér (36480 hrsz.), illetve Rökk Szilárd utca 
(36681 hrsz.) munkálatokkal érintett területére terjed ki,

• az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell 
előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon,
Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni 
munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet 
figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott 
munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, 
síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

A munkálatokra vonatkozó különleges műszaki előírások:

A vezeték építés érinti a kijelölt gyalogosátkelőt és a hozzá kapcsolódó járdaszakaszt, ezért az 
építés alatti forgalomtechnikai kialakításról tervet kell készíteni és a Budapest Közút Zrt., 
mint forgalomtechnikai kezelő hozzájárulását be kell szerezni. A tervezett vezeték létesítés 
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érintheti a Gutenberg tér, valamint Rökk Szilárd utcában lévő közmüveket, ezért az érintett 
közmükezelöket az e-közmü rendszerben igazoltan meg kell keresni és a hozzájárulásukat be 
kell szerezni. A munkakezdési hozzájárulási kérelemhez csatolni kell az érintett kezelők 
hozzájáruló nyilatkozatát.

A munkavégzést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges 
visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A 
földmű előírt tömörsége a védőrétegen Trg>96% és teherbírása E2>68 MN/m2 . A mért 
értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.

A bontással érintett térkő járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:
- 6 cm vtg. beton térkő (meglévő, vagy vele teljesen megegyező)
- 3 cm ágyazóhomok - 10 cm vtg. Cl2/15 soványbeton útalap
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 95% (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással esetlegesen érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell 
helyreállítani. Az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról és a 
szegély melletti sávban az útpályát is helyre kell állítani.

Amennyiben a munkavégzés, vagy a felvonulási terület zöldfelületet is érint, úgy a 
helyreállítási kötelezettség a munkavégzéssel érintett közterületi szakasz zöldterületeire, 
növényzetére is vonatkozik, beleértve a felvonulási területet is.

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022. május 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

Napirend 1.5. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a 
Budapest VIII. kerület, Puskin u. 4. sz. alatti ingatlan kapubehajtó kialakításához 
Előterjesztő: Borbás Gabriella - Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 132/2022. (V. 25.) számú határozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, 
Puskin u. 4. sz. alatti ingatlan kapubehajtó kialakításához

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
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a Kommentár Alapítvány (8252 Balatonszepezd, Petőfi utca 28/A.) megbízásából a 
HÉTKILENCED Ügyviteli Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (7800 Siklós, Szent István tér 8.) 
kérelmére a Budapest, Vili, kerület, Puskin u. 4. sz. alatti ingatlan kapubehajtó kialakításához.

• jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

• a tulajdonosi hozzájárulás a Puskin utca (36553 hrsz.) és Puskin utca 4. (36548 hrsz.) 
munkálatokkal érintett területére terjed ki,

• az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell 
előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon,
Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni 
munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet 
figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott 
munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, 
síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

A munkálatokra vonatkozó különleges műszaki előírások:

A kapubehajtó pályaszintjének a járda burkolatszintjével azonosnak kell lennie, a járdán a 
gyalogosok akadálytalan közlekedését biztosítani kell. A kapubehajtó burkolatát legfeljebb 
süllyesztett szegély határolhatja.

A kapubehajtót a műszaki tervben foglalt pályaszerkezettel, vagy az alábbi rétegrenddel kell 
megépíteni:
~ 4 cm vtg. MA-8 (N) érdesített öntöttaszfalt
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani a szegély 
mentén:
- 4 cm MA-11 (N) öntöttaszfalt
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az 
útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról.

A kopóréteg hosszcsatlakozásainál és keresztcsatlakozásainál modifikált bitumenes szalag 
beépítése kötelező. A helyreállítás során az e-UT_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, 
Építési feltételek és minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell 
betartani.

A járda- és kapubehajtó építés során az alépítményi földmű előírt tömörsége a védőrétegen 
Trg>96% és teherbírása E2>68 MN/m2.
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A járdában található közmű fedlapot a közműkezelö előírása szerint kell a burkolatszintre 
emelni.

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022. május 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

Napirend 1.6. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a 
Budapest VIII. kerület, Bezerédj u. 7. sz. alatti ingatlan csatorna bekötéséhez 
Előterjesztő: Borbás Gabriella - Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 133/2022. (V. 25.) számú határozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület 
Bezerédj u. 7. sz. alatti ingatlan csatorna bekötéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
a Dorla-Bau Kft. (székhely: 2011 Budakalász, Munkácsy Mihály u. 24.) kérelmére a 
Budapest, VIII. kér. Bezerédj u. 7. sz. alatti ingatlan víz és csatorna bekötési munkálataihoz.

• jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

• a tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület Bezrédj u. (34703/2 hrsz.) 
munkálatokkal érintett területére terjed ki,

• az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell 
előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon,
Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni 
munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet 
figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott 
munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, 
síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

A vízbekötési és csatornázási munkálatokra vonatkozó különleges műszaki előírások:

A tervezett beavatkozások a Bezerédj utca útburkolatát is érintik, valamint a járda 
gyalogosforgalmát is akadályozzák, ezért az építés alatti forgalomtechnikai kialakítást meg 
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kell tervezni és a tervekre a Budapest Közút Zrt, mint forgalomtechnikai kezelő 
hozzájárulását be kell szerezni.

Munkakezdési engedélyt a közútkezelő csak érvényes forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás 
birtokában ad ki.

A tervezett építés érinti a Bezerédj utcában lévő közmüveket, ezért az érintett közműkezelőket 
az e-közmű rendszerben igazoltan meg kell keresni és a hozzájárulásukat be kell szerezni.

A munkavégzést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges 
visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A 
földmű előírt tömörsége a védőrétegen (homokos kavics) Trg>96% és teherbírása E2>68 
MN/m2 . A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni 
útburkolat keresztezésenként.

A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti 
rétegenként 20-20 cm átlapolással:
- 5 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg

- 7 cm AC-22 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg
- 20 cm víg. C10-32/FN útalap

- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt a járda teljes szélességében
- 15 cm vtg. C10-32/FN útalap
• 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az 
útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról.

A munkaárok szélétől számított 60-60 centiméter átfedéssel kell a kopóréteget helyreállítani, 
az aszfalt vágása az árok szélével párhuzamosan, élvágóval történjen. A kopóréteg 
hosszcsatlakozásainál és keresztcsatlakozásainál modifikált bitumenes szalag beépítése 
kötelező.

A helyreállítás során az e-UT_06.03.21 Ut-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és 
minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni

A munkavégzés idejére a munkagödröt biztonsági védőkorláttal körbe kell keríteni, éjszakára 
ki kell világítani!

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.
felelős: polgármester
Határidő: 2022. május 30.
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A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

Napirend L7. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a 
Budapest VIII. kerület, Illés utca 6. sz. alatti ingatlan villamosenergia ellátásához 
Előterjesztő: Borbás Gabriella - Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 134/2022. (V. 25.) számú határozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest, VIII. kerület 
Illés utca 6. sz. alatti ingatlan villamosenergia ellátásához

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
az Elmű Hálózati Kft (székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.) megbízásából a Kábel Team 
Kft. (székhely: 1146 Budapest, Lengyel u. 15.) kérelmére a Budapest, VIII. kér. Illés utca 6. 
sz. (35870 hrsz.) alatti ingatlan elektromos energia ellátásához:

• jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

• a tulajdonosi hozzájárulás az Illés utca (35866 hrsz.) munkálatokkal érintett területére 
terjed ki,

• az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell 
előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon.
Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni 
munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet 
figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott 
munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, 
síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

A földkábeles csatlakozóvezeték építésére vonatkozó különleges műszaki előírások:

A munkavégzést követően a munkaárok és munkagödrök helyén a burkolat helyreállítást a 
földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es 
rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen Trg>96% és teherbírása 
E2>68 MN/m2. A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell 
igazolni.

A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap

12



- 15 cm víg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem 
helyettesíthető)

A bontással esetlegesen érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell 
helyreállítani. Az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról és a 
szegély melletti sávban az útpályát is helyre kell állítani.

A földkábel fektetés nyomvonalában a járda burkolatát teljes szélességben helyre kell állítani 
az épület falsíkja és az útszegély között öntött aszfalt terítéssel.

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

A munkavégzés idejére a munkagödröt biztonsági védőkorláttal körbe kell keríteni, éjszakára 
ki kell világítani!

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. május 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

Napirend 1.8. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás ismételt 
megadására a Budapest, VIII. kerület, Liget projekt D2 szakasz Észak-Pesti és Kispesti 
hőkörzeteket összekötő stratégiai vezeték építéséhez
Előterjesztő: Borbás Gabriella - Kerülelgazdálkodási Ügyosztály vezetője

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 135/2022. (V. 25.) számú határozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás ismételt megadásáról a Budapest, VIII. 
kerület, Liget projekt D2 szakasz Észak-Pesti és Kispesti hőkörzeteket összekötő 

stratégiai vezeték építéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a tervező OT 
Industries Tervező Zrt. (cégjegyzékszám: 01 10 041654; székhely: 1117 Budapest, Galváni u. 
44.) kérelmére, a FŐTÁV Zrt. (1116 Budapest, Kalotaszegi u. 31.) Liget projekt D2 szakasz, 
D21 ütem keretében kiépítésre kerülő 2 x DN 400 vezetékjogi engedélyezési eljárásához, az 
alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

Jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges 
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
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A hozzájárulás az alábbi közterületek munkálatokkal érintett szakaszára terjed ki

Közterület Hrsz. Megjegyzés
MÁV lakótelep 38818/37 Kivett lakóház, udvar
Tbiliszi tér 38818/39
Szemafor utca 38818/1 1
Salgótarjáni utca 38836/2
Százados út 38860

Hős utca 38873 Az alapvezeték kiépítése már 
megtörtént

Stróbl Alajos utca 38875

Az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó 
rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg 
kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
Kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre 
a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal.
A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti 
rétegenként 20-20 cm átlapolással:

4 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (útpálya teljes szélességében)
7 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
20 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap
20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem helyettesíthető) 

A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani szerkezeti 
rétegenként 20-20 cm átlapolással:
- 3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg (bontási hosszon a járda teljes

szélességében)
15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap
15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem helyettesíthető) 

A bontással érintett zöldterület helyreállításakor a zöldterület részét képező, károsodott 
(kitermelt, szennyeződött illetve elszállított) termőtalaj pótlását - 1. osztályú termőföld 
visszatöltésével - kell elvégezni.

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.

A munkavégzés idejére a munkagödröt biztonsági védőkorláttal körbe kell keríteni, éjszakára 
ki kell világítani!

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022. május 30.
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A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

Napirend L9. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a 
Budapest VIII. kerület, Víg utca 39. sz. alatti ingatlanon társasház építési 
engedélyezéséhez
Előterjesztő: Borbás Gabriella - Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 136/2022. (V. 25.) számú határozata 

(6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest, VIII. kerület, 
Víg utca 39. sz. alatti ingatlanon társasház építési engedélyezéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
az EDIX-TRADE KFT. (1094 Budapest, Márton utca 12.) építtető megbízásából eljáró 
Balogh Balázs építőmérnök tervező (1052 Budapest, Bécsi u. 5.) kérelmére a Víg utca 39. sz. 
alatti ingatlanon tervezett 28 lakásos, 1 db üzletet is tartalmazó épület magasépítési 
engedélyezési tervéhez.

A tervdokumentáció alapján a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A § (1) 
bekezdés b) pontja alapján az építéshez közútkezelőként hozzájárul.

• jelen tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az 
építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

A magasépítési engedélyhez megadott hozzájárulás a kapubehajtó létesítésére és a járda 
felújítására nem vonatkozik, ezekhez az alábbi előírások szerinti tervdokumentáció 
benyújtása szükséges:

Az ingatlan kapubehajtójának kialakításához kérelmet kell benyújtani a közútkezelőhöz, 
melynek melléklete az érintett közmű tulajdonosok hozzájárulása és a forgalomtechnikai 
kezelő hozzájárulása is. A munkavégzés ideiglenes forgalomkorlátozásának kialakítását a 
forgalomtechnikai kezelő Budapest Közút Zrt.-nek szintén jóvá kell hagynia a kialakítás 
bevezetése előtt.

A garázsba történő behajtás forgalomirányítását úgy kell megoldani, hogy a várakozó 
jármüvek az utca forgalmát nem akadályozhatják. A várakozó jármüvek felállását kérjük 
helyszínrajzon bemutatni.

A Víg utcai járda jelenleg öntött aszfalt burkolatú, ezért az átépítés után is ezzel megegyezően 
kell helyreállítani.

• A járda burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:
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- 3 cm víg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt a járda teljes szélességében
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (Trg 96%)

• A kapubehajtót az alábbi rétegrenddel kell megépíteni:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem helyettesíthető)

A járda- és kapubehajtó építés során az alépítményi földmű előírt tömörsége a védőrétegen 
Trg>96% és teherbírása E2>68 MN/m2. A helyreállítás során az e-UT_06.03.21 Út
pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és minőségi követelmények útügyi műszaki 
előírásban foglaltakat kell betartani. A kapubehajtó építés helyszínrajzán kérjük jelölni a 
zöldfelületet, valamint a megmaradó és a kivágásra tervezett fákat.

A bontással esetlegesen érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell 
helyreállítani. Az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról és a 
szegély melletti sávban az útpályát is helyre kell állítani.

Az elbontott burkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő 
aszfalt burkolatot az új aszfalt burkolathoz csatlakoztatni úgy, hogy az épített aszfalt rétegek 
lépcsőzetesen, min. 20-20 cm átlapolással csatlakozzanak a meglévő aszfalt rétegekhez.

A munkavégzés idejére a munkagödröt biztonsági védőkorláttal körbe kell keríteni, éjszakára 
ki kell világítani!

Jelen hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan 
betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. május 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

Napirend 1.10. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a 
Budapest VIII. kerület, Víg utca 35. sz. alatti ingatlanon társasház építési 
engedélyezéséhez
Előterjesztő: Borbás Gabriella - Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 137/2022. (V. 25.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest Vili, kerület, 
Víg utca 35. sz. alatti ingatlanon társasház építési engedélyezéséhez
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
az. EDIX-TRADE KFT. (székhely: 1094 Budapest, Márton utca 12. iroda 1.) építtető 
megbízásából eljáró Balogh Balázs építőmérnök tervező (székhely: 1052 Budapest, Bécsi u.
5.) kérelmére a Víg utca 35. sz. alatti ingatlanon tervezett 28 lakásos, 1 db üzletet is 
tartalmazó épület magasépítési engedélyezési tervéhez.

A tervdokumentáció alapján a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A § (1) 
bekezdés b) pontja alapján az építéshez közútkezelőként hozzájárul.

• jelen tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az 
építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

A magasépítési engedélyhez megadott hozzájárulás a kapubehajtó létesítésére és a járda 
felújítására nem vonatkozik, ezekhez az alábbi előírások szerinti tervdokumentáció 
benyújtása szükséges:

Az ingatlan kapubehajtójának kialakításához kérelmet kell benyújtani a közútkezelőhöz, 
melynek melléklete az érintett közmű tulajdonosok hozzájárulása és a forgalomtechnikai 
kezelő hozzájárulása is. A munkavégzés ideiglenes forgalomkorlátozásának kialakítását a 
forgalomtechnikai kezelő Budapest Közút Zrt.-nek szintén jóvá kell hagynia a kialakítás 
bevezetése előtt.

A garázsba történő behajtás forgalomirányítását úgy kell megoldani, hogy a várakozó 
jármüvek az utca forgalmát nem akadályozhatják. A várakozó jármüvek felállását kérjük 
helyszínrajzon bemutatni.

A V ig utcai járda jelenleg öntött aszfalt burkolatú, ezért az átépítés után is ezzel megegyezően 
kell helyreállítani.

• A járda burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt a járda teljes szélességében
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (Trg 96%)

• A kapubehajtót az alábbi rétegrenddel kell megépíteni:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem helyettesíthető)

A járda- és kapubehajtó építés során az alépítményi földmű előírt tömörsége a védőrétegen 
Trg>96% és teherbírása E2>68 MN/m2. A helyreállítás során az e-L'T 06.03.21 Út
pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és minőségi követelmények útügyi műszaki 
előírásban foglaltakat kell betartani. A kapubehajtó építés helyszínrajzán kérjük jelölni a 
zöldfelületet, valamint a megmaradó és a kivágásra tervezett fákat.
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A bontással esetlegesen érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell 
helyreállítani. Az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról és a 
szegély melletti sávban az útpályát is helyre kell állítani.

Az elbontott burkolat éleit egyenesre kell vágni és bitumenes hézagkitöltéssel kell a meglévő 
aszfalt burkolatot az új aszfalt burkolathoz csatlakoztatni úgy, hogy az épített aszfalt rétegek 
lépcsőzetesen, min. 20-20 cm átlapolással csatlakozzanak a meglévő aszfalt rétegekhez.

A munkavégzés idejére a munkagödröt biztonsági védőkorláttal körbe kell keríteni, éjszakára 
ki kell világítani!

Jelen hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan 
betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. május 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 138/2022. (V. 25.) számú határozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Camara-Bereczki Ferenc Miklós bizottsági elnök ügyrendi javaslata alapján a 
Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az elfogadott napirend 1.11. és 1.12. pontjairól 
blokkos szavazás során döntsön a Bizottság.

A Bizottság létszáma - Vörös Tamás érkezésével - 8 főre változott.

Napirend 1.11. pontja: Javaslat társasházi pályázatok és életveszély elhárítása iránti 
kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós - képviselő, bizottsági elnök

I.
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottságának 139/2022. (V. 25.) számú határozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület, Víg u. 18. szám alatti Társasház pályázatának támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Budapest Vili., Víg u. 18. szám alatti Társasház I-II. emeleti függőfolyosó) 

felújítás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 5.363.947 Ft vissza nem 
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térítendő és 5.363.947 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését javasolja a 
polgármesternek.

2. felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a Társasház értesítésére.

Felelős: polgármester
Határidő: I. pont: 2022. május 25.

2. pont: 2022. június 30.

II.
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottságának 140/2022. (V. 25.) számú határozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület, Baross u. 87. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Budapest VIII., Baross u. 87. szám alatti Társasház teljes kéménysepröjárda- 

felújitás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 1.087.503 Ft vissza nem 
térítendő és 1.087.504 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését javasolja a 
polgármesternek.

2. felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a Társasház értesítésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. május 25.

2. pont: 2022. június 30.

m.
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottságának 141/2022. (V. 25.) számú határozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos u. 24. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Budapest VIII., Tolnai Lajos u. 24. szám alatti Társasház tetőszakasz javítása, 

csatorna cseréje tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 250.000 Ft 
vissza nem térítendő és 250.000 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését 
javasolja a polgármesternek.

2. felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a Társasház értesítésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. május 25.

2. pont: 2022. június 30.
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IV.
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottságának 142/2022. (V. 25.) számú határozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület. Fiumei út 4. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Budapest VIII., Fiumei út 4. szám alatti Társasház házi elektromos főelosztó 

felújítása tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 361.297 Ft vissza nem 
térítendő és 361.297 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését javasolja a 
polgármesternek.

2. felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a Társasház értesítésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. május 25.

2. pont: 2022. június 30.

V.
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottságának 143/2022. (V. 25.) számú határozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület, Szilágyi u. 5. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Budapest Vili., Szilágyi u. 5. szám alatti Társasház kéményseprő-járdák 

felújítása tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 789.940 Ft vissza nem 
térítendő és 789.940 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését javasolja a 
polgármesternek.

2. felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a Társasház értesítésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. május 25.

2. pont: 2022. június 30.

VI.
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottságának 144/2022. (V. 25.) számú határozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest Vili, kerület, Delej u. 22. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Budapest VIII., Delej u. 22. szám alatti Társasház részleges tetőfelújítás és belső 

homlokzat festése tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 735.236 Ft 
vissza nem térítendő és 735.236 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését 
javasolja a polgármesternek.

2. felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a Társasház értesítésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. május 25.

2. pont: 2022. június 30.

VII.
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottságának 145/2022. (V. 25.) számú határozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület, Baross u. 70-72. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Budapest VIII., Baross u. 70-72. szám alatti Társasház pincei szennyvíz 

alapvezeték cseréje tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 165.436 Ft 
vissza nem térítendő és 165.436 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését 
javasolja a polgármesternek.

2. felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a Társasház értesítésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. május 25.

2. pont: 2022. június 30.

VIII.
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottságának 146/2022. (V. 25.) számú határozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 59. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Budapest VIII., Rákóczi út 59. szám alatti Társasház kéményseprő-járda 

felújítása tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 458.214 Ft vissza nem 
térítendő és 458.213 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését javasolja a 
polgármesternek.

2. felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a Társasház értesítésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. május 25.

2. pont: 2022. június 30.
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IX.
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat KépviselŐ-testülete 

Városüzemeltetési Bizottságának 147/2022. (V. 25.) számú határozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület, Szűz u. 5-7. szám alatti Társasház életveszély elhárítása iránti 
kérelmének támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Budapest VIII., Szűz u. 5-7. szám alatti Társasház utcai tető részleges javítása 

tárgyában benyújtott kérelmének támogatására 2.717.697 Ft vissza nem térítendő 
és 2.717.697 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését javasolja a 
polgármesternek.

2. felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a Társasház értesítésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. május 25.

2. pont: 2022. június 30.

X.
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat KépviselŐ-testülete 

Városüzemeltetési Bizottságának 148/2022. (V. 25.) számú határozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület, Visi Imre u. 14. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1. megerősíti a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság 481/2019. 

(VIII.28.) számú határozatát és a Budapest VIII., Visi Imre u. 14. szám alatti 
Társasház utcai fém szerkezetit nyílászárók felújítása tárgyában benyújtott 
pályázaton kívüli támogatására 230.000 Ft vissza nem térítendő támogatás 
megítélését javasolja a polgármesternek.

2. felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a társasház értesítésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. május 25.

2. pont: 2022. június 30.
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XL
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottságának 149/2022. (V. 25.) számú határozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városüzemeltetési Bizottság 70/2022.(V.04.) sz. határozatának visszavonásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a 70/2022.(V.04.) számú határozatát 
visszavonja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. május 25.

XIL
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottságának 150/2022. (V. 25.) számú határozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest Vili, kerület, Százados út 30/a szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Budapest VIII., Százados út 30/a szám alatti Társasház lépcsőházi ablakok 

cseréje tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 342.830 Ft vissza nem 
térítendő és 342.830 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését javasolja a 
polgármesternek.

2. felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a Társasház értesítésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. május 25.

2. pont: 2022. június 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
V árosüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

Napirend 1.12. pontja: Javaslat „Világos Kapualjak” pályázatok elbírálására
Előlerjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós- képviselő, bizottsági elnök

I.
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottságának 151/2022. (V. 25.) számú határozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület, Horánszky u. 3. szám alatti Társasház támogatásáról

23



A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Budapest VIIL, Horánszky u. 3. szám alatti Társasház ..Világos Kapualjak" 

program keretében benyújtott pályázatának támogatására 499.326 Ft vissza nem 
térítendő támogatás megítélését javasolja a polgármesternek.

2. felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a Társasház értesítésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. május 25.

2. pont: 2022. június 30.

IL
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottságának 152/2022. (V. 25.) számú határozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 4. szám alatti Társasház támogatásáról
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Budapest VIII., Karácsony Sándor u. 4. szám alatti Társasház ..Világos 

Kapualjak" program keretében benyújtott pályázatának támogatására 496.278 Ft 
vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja a polgármesternek.

2. felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a Társasház értesítésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. május 25.

2. pont: 2022. június 30.

m.
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottságának 153/2022. (V. 25.) számú határozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 46. szám alatti Társasház támogatásáról
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Budapest VIII., Népszínház u. 46. szám alatti Társasház ..Világos Kapualjak" 

program keretében benyújtott pályázatának támogatására 500.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatás megítélését javasolja a polgármesternek.

2. felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a Társasház értesítésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. május 25.

2. pont: 2022. június 30.
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IV.
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottságának 154/2022. (V. 25.) számú határozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest VIII. kerület, Luther u. 4-6. szám alatti Társasház támogatásáról
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Budapest VIII., Luther u. 4-6. szám alatti Társasház „Világos Kapualjak*’ 

program keretében benyújtott pályázatának támogatására 450.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatás megítélését javasolja a polgármesternek.

2. felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a Társasház értesítésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. május 25.

2. pont: 2022. június 30.

A döntések végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

Napirend 1.13. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a 
Budapest, VIII. kerület, Corvin C7 irodaház távhő ellátásához (a 3. bekötő szakasz 
kiépítése és 2. összekötő szakasz nyomvonalának módosítása)
Előterjesztő: Borbás Gabriella- Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 155/2022. (V. 25.) számú határozata 

(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest, Vili, kerület, 
Corvin C7 irodaház távhö ellátásához (a 3. bekötő szakasz kiépítéséhez és 2. összekötő 

szakasz nyomvonalának módosításához)

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
a FŐTÁV Nonprofit Zrt. (székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.) megbízásából a 
DIREKT Kft. (székhely: 1032 Budapest, Bécsi út 85.) kérelmére:

1. a Corvin C7 irodaház távhőellátása 3. (bekötő) szakasz vezetékének létesítéséhez,
2. a Corvin C7 irodaház távhőellátása 2. (összekötő) szakasz vezeték nyomvonalának 

módosításához

az alábbi feltételekkel:

• jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
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• a tulajdonosi hozzájárulás a 2. szakasz tekintetében a Budapest Vili, kerület Práter u. 
(36100/2 hrsz.), Füvészkert u. (36117 hrsz.), Jázmin u. (36138 hrsz.), közpark 
(36139/5 hrsz.). Tömő u. (36162/2 hrsz.) és Tömő u. 38/A. (36139/2 hrsz.), a 3. 
szakasz tekintetében pedig a Szigony utca (36137 hrsz.), Tömő utca (36162/2 hrsz.). 
illetve Balassa utca (36163 hrsz.) munkálatokkal érintett területére terjed ki,

• az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell 
előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon, 
Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 2022. március 15. utáni 
munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet 
figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott 
munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, 
síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

A zöldfelületek helyreállítására vonatkozó különleges előírások:

Az építés után a zöldfelületek helyreállítása szükséges, a munkaárok helyén 10 cm 
vastagságban humuszterítéssel és füvesítéssel. A közterületi fák érintettsége miatt készített 
favédelmi tervben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. Az érintett fákat át kell ültetni, 
az átültetett fákra a beruházónak 3 év garanciát kell vállalnia. Az új ültetési helynek a Kohói 
téri parkot jelöljük ki, ott bőségesen áll rendelkezésre hely.

A fák pótlása az Acer pseudoplatánus (hegyi juhar) fajjal történjen, hiszen ezek a fák is azok. 
Amennyiben nem sikerül ezt a fajt beszerezni, akkor más juharokkal pótolható (kivéve az 
Acer negundo). Azon fahely esetében, amely alatt a vezeték alacsony mélységben halad el, 
így fa nem ültethető rá, cserjéket kell ültetni. Ennek módjáról az Önkormányzattal egyeztetni 
szükséges.

A második szakasz módosított nyomvonala esetében az alábbi kikötéseket tesszük:

A vezeték mellett lévő fák védelméről a favédelmi tervben meghatározottak, valamint az 
általános jogszabályi előírások szerint gondoskodni kell.

A vezeték által leginkább érintett kivágandó fára fakivágási engedélyt kell kérni. A fa pótlását 
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének a 
józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló 28/2014. (VII.01.) önkormányzati 
rendeletében meghatározottak szerint kell végezni, illetve megváltani. A pótlással vagy 
megváltással kapcsolatban az Önkormányzattal egyeztetni szükséges.

A munkálatokra vonatkozó további műszaki előírások:

A távhővezeték 2x DN15O/átm.28O vezetéke a Tömő utca északi oldali parkolósávjában 
helyezkedik el, ezért az építés alatti forgalomtechnikai kialakításról tervet kell készíteni és a 
Budapest Közút Zrt., mint forgalomtechnikai kezelő hozzájárulását be kell szerezni.

A tervezett távhővezeték létesítés érintheti a Szigony utcában, Tömő utcában, illetve Balassa 
utcában lévő közműveket, ezért az érintett közmükezelőket az e-közmíí rendszerben igazoltan 
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meg kell keresni és a hozzájárulásukat be kell szerezni. A munkakezdési hozzájárulási 
kérelemhez csatolni kell az érintett kezelők hozzájáruló nyilatkozatát.

A munkavégzést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges 
visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A 
földmű előírt tömörsége a védőrétegen Trg>96% és teherbírása E2>68 MN/m2 A mért 
értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.

A bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti 
rétegenként 20-20 cm átlapolással:
- 4 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg
- 7 cm AC-16 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt a járda teljes szélességében
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett útszegélyt a meglévővel azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az 
útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról.

A munkaárok szélétől számított 50-50 centiméter átfedéssel kell a kopóréteget helyreállítani, 
az aszfalt vágása az árok szélével párhuzamosan, élvágóval történjen. A kopóréteg 
hosszcsatlakozásainál és keresztcsatlakozásainál modifikált bitumenes szalag beépítése 
kötelező.

A helyreállítás során az e-UT_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és 
minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani. A helyreállítási 
kötelezettség a munkavégzéssel érintett közterületi szakasz zöldterületeire, növényzetére is 
vonatkozik, beleértve a felvonulási területet is. A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a 
közútkezelőt meg kell hívni.

A munkavégzés idejére a munkagödröt biztonsági védőkorláttal körbe kell keríteni, éjszakára 
ki kell világítani!

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022. május 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda
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H. Képviselő-testületi előterjesztések véleményezése
(írásbeli előterjesztések)

Napirend ILI, pontja: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (11.25.) önkormányzati rendelet 
végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotására
Előterjesztő: Pikó András - polgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 156/2022. (V. 25.) számú határozata 

(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előteijesztés 
megtárgyalását.

Felelős: Polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. május 26-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jogi és Szervezési Ügyosztály Szervezési 
Iroda

Napirend II.2. pontja: Javaslat a József körút - Népszínház utca - Teleki László tér - 
Fiumei út - Orczy tér - Orczy út - Nagyvárad tér - Üllői út által határolt terület 
(Csarnok negyed, Corvin negyed, Magdolna negyed, Orczy negyed és Losonci negyed) 
Kerületi Építési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Pikó András - polgármester, Rádai Dániel - alpolgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 157/2022. (V. 25.) számú határozata 

(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását.

Felelős: Polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. május 26-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jogi és Szervezési Ügyosztály Szervezési 
Iroda



Napirend II.3. pontja: Javaslat a személygépjármű- és kerékpárelhelyezési kötelezettség 
teljesítéséről szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Rádai Dániel - alpolgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 158/2022. (V. 25.) számú határozata 

(7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

A Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását és a rendelet megalkotását.

Felelős: Polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. május 26-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jogi és Szervezési Ügyosztály Szervezési 
Iroda

Napirend II.4. pontja: Javaslat társasházak és lakásfenntartó szövetkezeti házak részére 
„Kis értékű támogatások 2022” tárgyú pályázat, valamint „Közös használatú 
helyiségekben nyílászáró felújítása, cseréje 2022” tárgyú pályázat kiírásának 
elfogadására
Előterjesztő: Rádai Dániel - alpolgármester, Camara-Bereczki Ferenc Miklós - képviselő

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 159/2022. (V. 25.) számú határozata 

(3 igen, 5 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy nem fogadja el Dr. Szilágyi Demeter módosító 
indítványát a két pályázati forma összegének 50 millió Ft-tal - a felhalmozási céltartalék 
terhére - történő megemeléséről.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 160/2022. (V. 25.) számú határozata 

(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását.

Felelős: Polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. május 26-i ülése
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A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jogi és Szervezési Ügyosztály Szervezési 
Iroda

Budapest, 2022. május 26.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós s.k.
Városüzemeltetési Bizottság 

elnöke

Könczöl Dávid s.k.
Városüzemeltetési Bizottság 

aleinöke

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Czira Eva Ma^iula^J^íp
Jogi és Szervezési 

Szervezési Iroda vezetője

A jegyzőkönyvi kivonatot készítette:

Jogi és Szervezési Ügyo 
Szervezési Iroda ügyinté
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