
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: A Városüzemeltetési Bizottság 2022. október 19-én (szerda) 16.00 órai
kezdettel a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal I. emelet 100-as termében 
megtartott 11. rendes üléséről

Levezető elnök:

Jelenlévő tagok:

Távol:

Camara-Bereczki Ferenc Miklós

Könczöl Dávid alelnök 
Dr. Szilágyi Demeter 
Stettner István 
Mező Ágnes 
Pálfi Gergely

Vörös Tamás alelnök
Barabás József
Kaiser Edvin Sándor

Jelenlévő meghívottak: Rádai Dániel - alpolgármester, dr. Bojsza Krisztina - Jogi és 
Szervezési Ügyosztály vezetője, dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram 
Iroda vezetője, Bodnár Gabriella - Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, Sztanek Endre - 
JGK, Városüzemeltetési igazgató, Csutor Ágnes - Városépítészeti Iroda vezető helyettese

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Tisztelettel köszöntöm a megjelent bizottsági tagokat, a meghívott vendégeket és valamennyi 
jelenlévőt. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete Városüzemeltetési 
Bizottságának 2022. évi 11. rendes ülését megnyitom. A törvényességi feladatokat a mai 
bizottsági ülésen dr. Bojsza Krisztina ügyosztályvezető látja el. Kérem, a létszám 
megállapítása érdekében kapcsolják be szavazókészülékeiket. A Bizottság létszáma 9 fő jelen 
van 6 fő. Megállapítom, hogy a Bizottság határozatképes. Távolmaradását bejelentette Vörös 
Tamás, Barabás József és Kaiser Edvin. Felhívom a tisztelt bizottsági tagok figyelmét, hogy a 
II. 3. napirendi ponthoz tartozó „Javaslat támogatói szerződés megkötésére a Corvin 
Áruházzal” című előterjesztés nem érkezett meg, ezért az lekerül a napirendről. Az ezt követő 
pontok számozása ennek megfelelően eggyel csökken. A 2022. október 13-án kiküldött 
meghívó és az előbb említett módosítás szerinti napirendi javaslat megszavazása következik. 
A Bizottság vita nélkül egyszerű többséggel határoz a napirendről. Kérem, szavazzanak.
6 igennel, egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 280/2022. (X. 19.) 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 „Világos Kapualjak 2022” pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós — képviselő, bizottsági elnök

2. Javaslat ’’Közös használatú helyiségekben nyílászáró felújítása, cseréje 2022” 
pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós - képviselő, bizottsági elnök

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

PÓTKÉZBESÍTÉS

4. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. 
kerület Puskin u. 4. sz. alatti ingatlan villamos-energia bővítéséhez 
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

5, Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. 
kerület Ötpacsirta u. 3. sz. alatti ingatlan villamos-energia bővítéséhez 
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

6. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. 
kerület Hungária krt. 30. sz. alatti ingatlan optikai ellátásához
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

7. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. 
kerület Illés utca 6-10. sz. alatti ingatlan gázellátását biztosító elosztó vezeték 
létesítéséhez
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

8. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. 
kerület, József u. 39. sz. alatti ingatlan víz-csatorna bekötési munkálataihoz 
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője
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9. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Bókay János 
utcán kialakítandó parkolók megközelítését biztosító járda 
akadálymentesítéséhez
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

10. Javaslat közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület 
Százados út 24. sz. alatt épülő lakóépület és üzlet építési engedélyéhez
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia-Városüzemeltetési és Zöldprogram Irodavezetője

11. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. 
kerület, Bérkocsis u. 32. sz. alatti ingatlan közúti kapcsolatainak kialakításához 
és járdaburkolat helyreállítási munkálataihoz
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

12. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. 
kerület, Német u. 12. sz. alatt játszótér öntözőrendszerének vízellátásához 
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

13. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. 
kerület, Mátyás tér öntözőrendszerének vízellátásához
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

14. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. 
kerület, Auróra u. 37. (Fecske u. 36.) sz. alatti ingatlan közúti kapcsolatának 
kialakításához
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

15. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. 
kerület, Fiumei út 5. sz. (34596 hrsz.) alatti ingatlan víz-csatorna bekötési 
munkálataihoz
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

II. Képviselő-testületi előterjesztések véleményezése
(írásbeli előterjesztések)

1. Javaslat a településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi 
rendelet helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet elfogadására
Előterjesztő: Pikó András - polgármester, Rádai Dániel - alpolgármester

2. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a mikromobilitási eszközök 
egységes szabályozása érdekében
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Rádai Dániel alpolgármester

3. Javaslat a 17/2022. (V. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításának 
kezdeményezéséről szóló döntések meghozatalára
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Rádai Dániel alpolgármester
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4. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a 
veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az 
előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az 
átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről
Előterjesztő: Pikó András polgármester

L Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések
(írásbeli előterjesztés)

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Ügyrendi javaslattal élek. Blokkos szavazásra teszek javaslatot az I. 1., I. 2. és I. 3. napirendi 
pontok esetében. Vita nélkül döntünk róla. Kérem, szavazzanak.
6 igennel egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 281/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Camara-Bereczki Ferenc Miklós bizottsági elnök ügyrendi javaslata alapján a 
Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az elfogadott napirend 1.1., 1.2. és 1.3. pontjainál 
blokkos szavazás során döntsön a Bizottság.

Napirend Ll. pontja: Javaslat „Világos Kapualjak 2022” pályázatok elbírálására 
Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós - képviselő, bizottsági elnök

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Van-e igény bármelyik pont külön tárgyalására? Bármelyik ház támogatásáról kívánnak-e 
külön tárgyalni? Tárgyalhatunk egyben. Nem látok jelentkezőt. Egyben tárgyalunk. A 
napirend vitáját megnyitom. Van-e esetleg kérdés? Előterjesztőként kiegészítésem nincsen. 
Annyit mondanék el, hogy lezárult a „Világos kapualjak” pályázat 2022. szeptember 30-án, 
csakúgy, mint a többi pályázat. Idén formabontó módon úgy írtuk ki a pályázatot, hogy a 
tavalyi összeg dupláját írtuk ki oly módon, hogy a Magdolna és Orczy negyedre lehetett 
pályázni 12,5 millió Ft keretösszegben, és az összes többi negyedre is 12,5 millió Ft 
keretösszegben lehetett pályázni. Valamekkora összeg maradt. A fennmaradó összeget át 
fogjuk csoportosítani, hogy ki tudjuk elégíteni belőle a más pályázatokra beadott igényeket. 
Van-e esetleg kérdés illetve hozzászólás? Nem látok ilyet. A napirend vitáját lezárom, és 
szavazásra bocsátom az 5 darab 2-2 pontból álló határozati javaslatot, melynek elfogadásáról 
egyszerű többséggel döntünk. Kérem, szavazzanak.
6 igennel egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 282/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)

A Budapest VIH. kerület, Karácsony Sándor u. 21. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

T. a Budapest Vili, kerület. Karácsony Sándor u. 21. szám alatti Társasház „Világos 
Kapualjak 2022” 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: a 2. pontra 2022. november 20.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 283/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület Baross u. 86. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Baross u. 86. szám alatti Társasház „Világos Kapualjak 
2022” program keretében benyújtott pályázatának támogatására 447.100 Ft vissza nem 
térítendő támogatás megítélését javasolja a polgármesternek;

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

Felelős: polgármester
Határidő: a 2. pontra 2022. november 20.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 284/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület Asztalos Sándor u. 8. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy



1. a Budapest VIII. kerület, Asztalos Sándor u. 8. szám alatti Társasház „Világos 
Kapualjak 2022” program keretében benyújtott pályázatának támogatására 447.870 Ft 
vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja a polgármesternek;

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

Felelős: polgármester
Határidő: a 2. pontra 2022. november 20.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 285/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület Auróra u. 29-31. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Auróra u. 29-31. szám alatti Társasház „Világos Kapualjak 
2022” program keretében benyújtott pályázatának támogatására 2.000.000 Ft vissza 
nem térítendő támogatás megítélését javasolja a polgármesternek;

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

Felelős: polgármester
Határidő: a 2. pontra 2022. november 20.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 286/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület Magdolna u. 43. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. megerősíti a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság 417/2018. (VI. 26.) 
számú határozatát és a Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 43. szám alatti társasház 
„Világos Kapualjak” program keretében benyújtott pályázatának támogatására 
399.951 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja a polgármesternek;

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

Felelős: polgármester
Határidő: a 2. pontra 2022. november 20.
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Napirend 1.2. pontja: Javaslat ’’Közös használatú helyiségekben nyílászáró felújítása, 
cseréje 2022” pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós -képviselő, bizottsági elnök

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
13 db egyenként 2-2 pontból álló határozati javaslat. A napirend vitáját megnyitom. Szóbeli 
kiegészítésem nincsen. Van-e esetleg kérdés, illetve hozzászólás?
Szilágyi Demeter, parancsoljon.

Dr. Szilágyi Demeter
Köszönöm szépen a szót. Itt az volna a kérdésem, hogy mi a terv arra vonatkozóan, hogy a 
hiánypótlásra váró nagyszámú és nagy összegű igényt milyen módon tervezi kielégíteni az 
Önkormányzat? Mert én testületi ülésen nem láttam ilyen előterjesztést most. Mi az 
elképzelés ezzel kapcsolatban? Köszönöm.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Köszönöm. Az az elképzelés, hogy polgármester úr saját hatáskörében 2 alkalommal 
átcsoportosított forrásokat, egyszer 50, egyszer pedig 25 millió Ft értékben. 50 millió Ft-ot 
életveszély elhárításra, ugyanis itt állunk az ősz legelején és hamarosan indul a fűtési szezon, 
és biztosak vagyunk abban, hogy a már bent lévő pályázatok mellett fognak érkezni újabb 
pályázatok is, gáz-kizárások miatt, tehát itt lesz egy viszonylag jól látható összeg, amit 
életveszély elhárításra fogunk fordítani. És egy másik alkalommal pedig átcsoportosított 25 
millió Ft-ot, melyből támogatni tudjuk majd - igaz, nem teljes egészében - a bent lévő 
pályázatokat, melyek beérkeztek. Megkértem az iroda munkatársait, összeszedték és 
kinyomtatták nekem - itt van a táblázat - azt, hogy milyen igények érkeztek be. Itt látjuk azt 
házanként, hogy mely ház melyik pályázatra adott be igényt. Össze kell majd ülnünk és kell 
hoznunk egy olyan döntést, hogy melyik ház milyen támogatásban részesül. Nekem az az 
elsődleges szempontom, hogy minden ház, amely pályázott valamire, az kapjon valamit. Lesz 
olyan, hogy nem fog minden ház megkapni minden támogatást, amire igényt nyújtott be, de 
ezt, szerintem, a jövő évben tudni fogjuk majd pótolni.
Szilágyi Demeter, parancsoljon.

Dr. Szilágyi Demeter
Köszönöm szépen. Ez nem derül ki az előterjesztésből számomra. Itt azt írja az előterjesztés, 
hogy nincsen többletfedezet. Akkor most van? Vagy akkor látjuk, hogy mennyi többletfedezet 
van? Hogyan néz ez ki? Ez volna a kérdésem, hogy amit említett elnök úr, az hova és milyen 
formában került átcsoportosításra, mert ez számomra nem világos, nem derül ki. Én 
megmondom őszintén, azzal az elvvel nem értek egyet, de ez egy vita tárgya, hogy 
csökkentett támogatási összeget kapjon meg egy társasház, mert akkor elképzelhető, hogy az 
egyébként eltervezett munkát nem tudják elvégezni a csökkentett összeg miatt. Az én 
javaslatom az volna, hogy nézzük meg, hogy mennyi pénz szükséges, és mint Bizottság 
javasoljuk azt, hogy ezt az általános tartalékból az Önkormányzat helyezze át erre a sorra, és 
elégítsük ki ezeket az igényeket, amik bent vannak. Fogalmaztam már meg korábban ilyen 
javaslatot a bizottsági ülésen, csak ezeket nem támogatták. De itt van ez a helyzet, ami előállt. 
Hogyha egyébként akkor döntöttünk volna róla, akkor már ez nem lenne kérdés, hanem ezt 
automatikusan ki lehetne elégíteni, de talán még mindig nem késő. Úgyhogy nekem az volna 
a javaslatom, hogy a hiánypótlásra váró, bent lévő pályázatokhoz szükséges forrást javasoljuk 
a Képviselő-testületnek, hogy ezen a soron tartsa rendelkezésre. Köszönöm.



Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Köszönöm. Lehet, hogy félreérthetöen fogalmaztam. Tehát nem csökkentett támogatást 
fogunk kifizetni, hanem nem tudunk kifizetni minden támogatást idén. Magyarul, ha, 
mondjuk, van olyan ház, aki beadott 3 dologra is pályázatot, az egyet biztos meg fog kapni, de 
mindhármat biztos, hogy nem. Tehát itt valami ilyen fajta mérlegelésre gondoltam, de ez nem 
azt jelenti, hogy nem fogjuk őket támogatni, csak azt jelenti, hogy most idén nem fog a 3-ból 
csak egyet megkapni biztosan. Kétszer történt átcsoportosítás, pontosan mikor, melyik nap, én 
arra nem tudok választ adni, a társasház támogatások sorra, ami az elöteijesztésben is 
szerepel. Tehát arra a sorra került átcsoportosítás 2 alkalommal, egyszer 50, egyszer pedig 25 
millió Ft. Kérném képviselő urat, hogy pontosan fogalmazza meg, hogy mi a javaslata, mert 
arról akkor majd szavaznunk kell. Köszönöm.

Dr. Szilágyi Demeter
Köszönöm. Azért nehéz pontosat megfogalmazni, mert nem látom a pontos adatokat. Tehát, 
azt nem látom pontosan, - és akkor ebben kérek segítséget, erre irányult a kérdésem, de lehet, 
hogy nem volt egyértelmű -, hogy mi az a forrás, ami hiányzik. Itt most az én olvasatomban 
jelenleg összesen 32.380.199 Ft hiányzik erről a sorról, hogyha ezt jól értelmezem. Akkor az 
a javaslatom, hogy ezt az összeget ezeknek a pályázatoknak a kielégítésére az Önkormányzat 
Képviselö-testülete döntsön úgy, hogy a költségvetés általános tartalékának terhére 
átcsoportosítja ezen pályázat keretébe. Kiegészítő kérdésem, hogyha ez, ne adj’ isten, nem 
történne meg, akkor egyébként azok a pályázatok, amik beérkeztek, elbírálásra kerülnek, a 
következő évben kielégíthetővé válnak, hogyha keretet rendelünk mellé, vagy egyébként 
forráshiányban el kell most utasítani? Mert az nem világos a számomra. Múltkor is volt egy 
ilyen típusú beszélgetésünk, hogy a pályázatoknak az elbírálhatósága hogyan viselkedik 
évváltáskor, és ott azt hiszem, hogy a bizottságon más választ kaptam, mint amit utána írásban 
kaptam, ami azt támasztotta alá, amit én gondolok, hogy ezek túlnyúlhatnak, éven túl. És lehet 
utána fedezetet biztosítani, de akkor ezt én jól gondolom, hogy ez ebben az esetben is így 
van? Tehát, hogyha itt elbírálásra kerül ez a 24 pályázat, de forráshiány van, még nem kerül 
kielégítésre, ez összeegyeztethető-e a pályázati kiírással? Ez a másodlagos kérdésem. De az 
elsődleges javaslatom az volna, hogy a képviselő-testületi ülésre a Bizottság javaslataként 
jelenjen meg egy plusz forrásigény a pályázatok vonatkozásában. Köszönöm.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Köszönöm. Erről mindjárt fogunk tudni szavazni. Képviselő úr, az utóbbi pár éves munkánk, 
amit együtt végeztünk, az részint az volt, hogy a 2018-ban és 2019-ben beadott pályázatokat 
is elbíráltuk, tehát megnyugtatom, ebből a szempontból. Amit most beadtak, de nem tudunk 
kielégíteni, viszont nem hozunk olyan döntést arra, hogy elutasítjuk, az bent maradhat, és 
jövőre megtehetjük azt, hogy támogatjuk őket. Én mindössze annyit mondtam, hogy most 
nem fog forrás jutni arra, hogy minden pályázatot kielégítsünk, viszont nem akarom azt, hogy 
legyen olyan ház, aki beadott pályázatot és egyáltalán nem nyer semmit. Tehát minden ház 
fog kapni valamit, aki pályázott. Azok viszont nem fogják megkapni mindet, akik pályáztak 3 
dologra is. Szerintem ez abszolút mértékben akceptálható és igazságos. Szavaznunk kell 
képviselő úr módosító indítványáról. Képviselő úr azt kezdeményezi, hogy 32 millió Ft-ot 
csoportosítsunk át az általános tartalékból erre a sorra, és erről a Képviselő-testület döntsön 
majd holnap. Kérem, szavazzanak. Én nem támogatom ezt a javaslatot.
1 igen, 4 nem és 1 tartózkodással elutasítottuk a javaslatot.
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 287/2022. (X. 19.) számú határozata 

(1 igen, 4 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy nem fogadja el Dr. Szilágyi Demeter módosító 
indítványát arra vonatkozóan, hogy a Bizottság  javasolja a képviselő-testületnek 32 millió Ft 
átcsoportosítását az általános tartalékból a pályázatok költségvetési sorára.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Még egy kiegészítés. Többféle pályázatot is kiírtunk idén. Ebből 2 teljesen új volt, korábban 
még nem volt ilyen. Az egyik az értékvédelmi pályázat volt, a másik pedig az imént tárgyalt 
nyílászárók felújítása, cseréje. Az értékvédelmi támogatások esetében eleve úgy írtuk ki a 
pályázatot, hogy nem folyamatos elbírálással hozzuk meg a döntéseket, hanem egyszerre, 
határidő lezárta után. Most látjuk, hogy van bent, hajói emlékszem, 17 darab pályázat, 67 
millió Ft értékben, de ehhez mi már a kezdetek kezdetén 30 millió Ft-ot társítottunk. Tehát azt 
mondtuk, hogy 30 millió Ft, házanként legfeljebb 5 millió Ft támogatásban tudjuk részesíteni 
majd a győzteseket. Itt lesz majd a lehetőség arra, hogy a Bizottság 17 pályázatból eldöntse 
azt, hogy melyikeket támogatja legfeljebb 30 millió Ft értékben. Tehát azért nehéz 
megfogalmazni képviselő úr kérdésére a választ, hogy pontosan mekkora ez a többletigény, 
mert ennél eleve jelentkezik 37 millió Ft többletigény, amit, szerintem, nem kell 
kielégítenünk, mert nem is ígértük azt, hogy kielégítjük. Ott az egy elvi kérdés, és ebben 
szerintem nincs köztünk vita, hogyha egyszer kiírtunk egy pályázatot folyamatos elbírálásra, 
és arra ösztönöztük a társasházakat fél éven keresztül az összes csatornákon (újság, podcast, 
hirdetmények, stb), hogy „pályázzanak, pályázzanak, pályázzanak”, akkor az a normális, 
hogyha nyernek is ezen a pályázaton. Az értékvédelmi támogatás ebből a szempontból azért 
kivétel, mert ott előre megmondtuk, hogy mekkora keretösszegben gondolkodunk.
Van esetleg további hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend vitáját lezárom, és 
szavazásra bocsátom a 13 darab egyenként 2-2 pontból álló határozati javaslatot. Egyszerű 
többséggel döntünk. Kérem, szavazzanak.
6 igennel, egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 288/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 21. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII., Karácsony Sándor u. 21. szám alatti Társasház „Közös 
használatú helyiségekben nyílászáró felújítása, cseréje 2022” program keretében 
benyújtott, nyílászárók üvegezése, kilincsek cseréje, zárak javítása tárgyú 
pályázatának támogatására 494.665 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését 
javasolja a polgármesternek;

9



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

Felelős: polgármester
Határidő: a 2. pontra 2022. november 20.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 289/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Mária u. 15. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII., Mária u. 15. szám alatti Társasház „Közös használatú 
helyiségekben nyílászáró felújítása, cseréje 2022” program keretében benyújtott, 
első emeleti függőfolyosón lévő rács nyílászáró felújítása tárgyú pályázatának 
támogatására 189.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja a 
polgármesternek;

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

Felelős: polgármester
Határidő: a 2. pontra 2022. november 20.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 290/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros u. 6. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII., Nagy Fuvaros u. 6. szám alatti Társasház „Közös használatú 
helyiségekben nyílászáró felújítása, cseréje 2022” program keretében benyújtott, 
földszinti átjáró ajtó felújítása tárgyú pályázatának támogatására 499.400 Ft vissza 
nem térítendő támogatás megítélését javasolja a polgármesternek;

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

Felelős: polgármester
Határidő: a 2. pontra 2022. november 20.
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 291/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 13. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII., Népszínház u. 13. szám alatti Társasház „Közös használatú 
helyiségekben nyílászáró felújítása, cseréje 2022” program keretében benyújtott, 4 
db lépcsőházi ablak cseréje tárgyú 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: a 2. pontra 2022. november 20.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 292/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 14. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII., Kálvária tér 14. szám alatti Társasház „Közös használatú 
helyiségekben nyílászáró felújítása, cseréje 2022” program keretében benyújtott, 
kapualjban lévő lengőajtó felújítása tárgyú 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: a 2. pontra 2022. november 20.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 293/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Kis Fuvaros u. 9/B szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
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1. a Budapest VIII., Kis Fuvaros u. 9/B szám alatti Társasház „Közös használatú 
helyiségekben nyílászáró felújítása, cseréje 2022” program keretében benyújtott, 
lépcsőházi nyílászárók felújítása tárgyú 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: a 2. pontra 2022. november 20.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 294/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Illés u. 4. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII., Illés u. 4. szám alatti Társasház „Közös használatú 
helyiségekben nyílászáró felújítása, cseréje 2022” program keretében benyújtott, 
udvari pinceablakok rácsozása tárgyú pályázatának támogatására 224.000 Ft vissza 
nem térítendő támogatás megítélését javasolja a polgármesternek;

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

Felelős: polgármester
Határidő: a 2. pontra 2022. november 20.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 295/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u. 30/B szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIIL, Bródy Sándor u. 30/B szám alatti Társasház „Közös használatú 
helyiségekben nyílászáró felújítása, cseréje 2022” program keretében benyújtott, 
belső kapu felújítása tárgyú pályázatának támogatására 378.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatás megítélését javasolja a polgármesternek;

2. felkéri a polgármestert a döntés meghozatalára és a Társasház értesítésére.
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Felelős: polgármester
Határidő: a2. pontra2022. november20.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 296/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület Molnár Ferenc tér 3. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII., Molnár Ferenc tér 3. szám alatti Társasház „Közös használatú 
helyiségekben nyílászáró felújítása, cseréje 2022” program keretében benyújtott, 
függőfolyosók ajtóinak és a főlépcsőház ablakainak asztalos felújítása tárgyú 
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: a 2. pontra 2022. november 20.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 297/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)

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

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII., Krúdy Gyula u. 3. szám alatti Társasház „Közös használatú 
helyiségekben nyílászáró felújítása, cseréje 2022” program keretében benyújtott, 
lépcsőházi nyílászárók felújítása, belső ajtók és emeleti ablakok festése tárgyú 
pályázatának támogatására 490.220 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését 
javasolja a polgármesternek;

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

Felelős: polgármester
Határidő: a 2. pontra 2022. november 20.
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 298/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Múzeum u. 15/A szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII., Múzeum u. 15/A szám alatti Társasház „Közös használatú 
helyiségekben nyílászáró felújítása, cseréje 2022” program keretében benyújtott, 
hátsó lépcsöház kétszámyú ajtajának teljes felújítása tárgyú 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: a 2. pontra 2022. november 20.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 299/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Múzeum u. 15/B szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII., Múzeum u. 15/B szám alatti Társasház „Közös használatú 
helyiségekben nyílászáró felújítása, cseréje 2022” program keretében benyújtott, 
hátsó lépcsőház kétszámyú ajtajának teljes felújítása tárgyú 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: a 2. pontra 2022. november 20.
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 300/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Villám u. 29. szám alatti Társasház támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII., Villám u. 29. szám alatti Társasház „Közös használatú 
helyiségekben nyílászáró felújítása, cseréje 2022” program keretében benyújtott, 
közös használatú helyiségekben 3 db ajtó felújítása, festése tárgyú 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: a 2. pontra 2022. november 20.

Napirend 1.3. pontja: Javaslat társasházi pályázatok és életveszély elhárítása iránti 
kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós - képviselő, bizottsági elnök

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Az előterjesztést a tegnapi napon pótkézbesítéssel kapták meg. 9 db 1-1, illetve a IX. pont 
esetén 2 pontból álló határozati javaslat. Van-e igény bármelyik pont külön tárgyalására? Nem 
látok igényt. A napirend vitáját megnyitom. Az előterjesztőnek nincs szóbeli kiegészítése. 
Szilágyi Demeter, parancsoljon.

Dr. Szilágyi Demeter
Köszönöm. Lehet, hogy én nem olvastam figyelmesen, de itt viszont nem látom azt, hogy 
milyen keretösszeg áll ezen a 20830-as címen rendelkezésre? Tehát, hogy mi az, amiből 
gazdálkodunk? Ezt kifogásoltam az előző ülésen, hogy nem látszik az összkép. Tudnának 
nekem segíteni ebben?

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Köszönöm. Tehát azon a soron van minden, a társasházak támogatása, és ezen kétféle cím 
van, egy vissza nem térítendő és egy visszatérítendő. Az életveszély-elhárítási pályázatok 
esetében szinte kizárólag úgy szoktunk támogatást biztosítani, hogy fele-fele arányban, tehát 
fele részben visszatérítendő, kamatmentes kölcsön, fele részben pedig vissza nem térítendő 
támogatás formájában. Az idei évben ezen a soron összességében 300 millió Ft volt, ehhez 
jött még pluszban 30 millió Ft, amit a Zöld udvar pályázatokra különítettünk el, de az egy 
másik soron van. Az összes társasházi támogatás egy soron van, ez pedig 300 millió Ft-ot 
foglal magába, és ezt egészítette ki a polgármester úr az utóbbi 2 hétben egyszer 50, egyszer 
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pedig 25 millió Ft értékben. Van-e még kérdés? Nem látok ilyet. Amennyiben nincs kérdés, 
vagy hozzászólás, úgy a napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom a 9 db 1-1, illetve a 
IX. pont esetében 2 pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség 
szükséges. Kérem, szavazzanak.
6 igen, egyhangúlag elfogadtuk.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 301/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Baross u. 123. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerület, Baross u. 123. szám 
alatti Társasház zöldesités - udvar zöldfelület rendezése, növénytelepítés tárgyában benyújtott 
pályázatának támogatására 118.900 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja a 
polgármesternek.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. október 19.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 302/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 25. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 25. szám 
alatti Társasház elektromos hálózat felújítása tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 
2.500.000 Ft vissza nem térítendő és 2.500.000 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését 
javasolja a polgármesternek.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. október 19.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 303/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Víg u. 37. szám alatti Társasház pályázata támogatásának 
elutasításáról
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerület, Víg u. 37. szám alatti 
Társasház teljes csatornahálózat korszerűsítése tárgyában benyújtott pályázatának 
támogatását nem javasolj a a polgármesternek.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. október 19.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 304/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Baross u. 48. szám alatti Társasház pályázata támogatásának 
elutasításáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerület, Baross u. 48. szám 
alatti Társasház lapostető részleges felújítása tárgyában benyújtott pályázatának támogatását 
nem javasolja a polgármesternek.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. október 19.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 305/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Teleki László tér 10. szám alatti Társasház pályázata 
támogatásának elutasításáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerület, Teleki László tér 10. 
szám alatti Társasház lapostető felújítása szigeteléssel tárgyában benyújtott pályázatának 
támogatását nem javasolja a polgármesternek.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. október 19.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 306/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. 22-24. szám alatti Társasház pályázata 
támogatásának elutasításáról
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. 22- 
24. szám alatti Társasház függőfolyosók felújítása tárgyában benyújtott pályázatának 
támogatását nem javasolja a polgármesternek.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. október 19.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 307/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros u. 10. szám alatti Társasház életveszély 
elhárítása iránti kérelmének támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Nagy Fuvaros u. 10. szám 
alatti Társasház gázvezetékcsere kizárás miatt tárgyában benyújtott kérelmének támogatására 
2.000.000 Ft vissza nem térítendő és 2.000.000 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését 
javasolja a polgármesternek.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. október 19.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 308/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Dankó u. 38. szám alatti Társasház életveszély elhárítása 
iránti kérelmének támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Dankó u. 38. szám alatti 
Társasház gázvezeték-alapvezeték részleges kiváltása, javítása, csavarozott és hegesztett kivitelű 
felszálló vezetékek részleges vagy teljes kiváltása, mérőkötések szabványosítása tárgyában 
benyújtott kérelmének támogatására 2.000.000 Ft vissza nem térítendő és 2.000.000 Ft 
kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését javasolja a polgármesternek.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. október 19.

18



Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 309/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Blokkban történt a szavazás.)

A Budapest VIII. kerület, Német u. 10. szám alatti Társasház életveszély elhárítása 
iránti kérelmének érvénytelenségéről

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII., Német u. 10. szám alatti társasház méretlen gázhálózat felújítása 
tárgyában benyújtott kérelme érvénytelen;

2. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a társasházat értesítse.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. október 19.

2. pont: 2022. november 19.

Napirend 1.4. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a 
Budapest VIII. kerület Puskin u. 4. sz. alatti ingatlan villamos-energia bővítéséhez
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia-Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
A napirend vitáját megnyitom. Van-e kérdés esetleg hozzászólás? Nincs. Akkor a napirend 
vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához 
egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.
6 igennel, egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 310/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest Vili, kerület, 
Puskin u. 4. sz. alatti ingatlan villamos-energia bővítéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
a Budapest VIII. kér., Puskin utca 4. 36548 hrsz.-on lévő ingatlan Kommentár Alapítvány 
által villamosenergia-bővítés igényére benyújtott kérelmére:

• 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 a Trefort utca (36538 hrsz.) 
munkálatokkal érintett területére teljed ki,
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• az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell 
előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon.
Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 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:
- 4 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 15 cm vtg. 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 keli 
állítani az épület falsíkja és az útszegély között öntött aszfalt terítéssel.

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

A kitermelt földet és elhasznált anyagokat azonnal el kell szállítani, a munkaterületen földet 
és egyéb kitermelt anyagot tárolni tilos. Feltöltés csak termett, tömörítésre alkalmas talajjal 
lehetséges.

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

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

A 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján az útpálya 
szerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyekre vonatkozó kötelező 
szavatossági idő 10 év; a járdák, térburkolatok, és az utak kopórétegeire vonatkozó kötelező 
szavatossági idő 5 év.
Ezen közútkezelői hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges 
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól.
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A közútkezelői hozzájárulást kérő személyében beállott változást fenti számra hivatkozással 
az engedélyes köteles szintén bejelenteni. A hozzájárulás idegen területek igénybevételére 
nem jogosít, és nem mentesíti az engedélyest az egyéb, más jogszabályok által előírt 
szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.

A fővárosi közműfejlesztések, útfelújítások és egyéb forgalmi átrendeződések operatív 
összehangolása érdekében a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai 
szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű,- vasút- és egyéb építések és 
az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Föv. Kgy. rendelet alapján 
történő munkavégzés tervezése és folyamatos koordinációja érdekében a közterületen 
végzendő munkák munkakezdési hozzájárulását csak a „TKM programiban rögzített 
(Tervezett Közterületi Munkák) munkákhoz lehet kérni és kiadni. A tervezett közterületi 
munkát a KÉP rendszerben (https://kapu.budapestkozut.hu) a kérelmezőnek kell rögzítenie.
A munkakezdési hozzájárulási kérelmet a TKM rendszerben történt rögzítés után lehet 
befogadni, a kérelemhez csatolni kell a rögzítést igazoló ID azonosítót nyomtatott 
formátumban.

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

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. október 25.

Napirend 1.5« pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a 
Budapest, VIII. kerület Ötpacsirta u. 3. sz. alatti ingatlan villamos-energia bővítéséhez
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia- Városüzemeltetési és Zöldprogram Irodavezetője

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
A napirend vitáját megnyitom. Van-e kérdés? Nincs. Hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a 
napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot. 
Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.
6 igennel egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 311/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, 
Ötpacsirta u. 3. sz. alatti ingatlan villamos-energia bővítéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
a Budapest VIII. kér. Ötpacsirta u. 3. sz. alatti ingatlan villamos-energia bővítéséhez:

• 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 az Ötpacsirta utca (36573 hrsz.) és a Múzeum utca (36562 
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 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 térkő járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani
- 6 cm vtg. térkőburkolat
- 3 cm vtg. NZ 2/5 zúzalék ágyazat
- 15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap
- 15 cm vtg. 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.
A kábelfektetéssel érintett terület diszkőjárda és aszfalt úttest, A járdában csak kézi 
földmunka végezhető, mivel a környéken vízvezeték, gázvezeték, csatorna, hírközlő 
hálózatok (Telekom, Invitech, Antenna Hungária, Vodafone), közlekedési hálózat 
(Traffícom), ELMÜ nagyfeszültségű, középfeszültségű, kisfeszültségű, optika, hírközlő 
és közvilágítási hálózat található, valamint a víz, gáz és csatorna bekötővezetékei. 
Munkavégzés, a közművek által előírt szakfelügyelettel történik.

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

A kitermelt földet és elhasznált anyagokat azonnal el kell szállítani, a munkaterületen földet 
és egyéb kitermelt anyagot tárolni tilos. Feltöltés csak termett, tömörítésre alkalmas talajjal 
lehetséges.

A helyreállítás műszaki átadás-átvételére a közútkezelőt meg kell hívni.
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A munkavégzés idejére a munkagödröt biztonsági védőkorláttal körbe kell keríteni, éjszakára 
ki kell világítani!

A 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján az útpálya 
szerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyekre vonatkozó kötelező 
szavatossági idő 10 év; a járdák, térburkolatok, és az utak kopórétegeire vonatkozó kötelező 
szavatossági idő 5 év.
Ezen közútkezelői hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges 
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól.
A közútkezelői hozzájárulást kérő személyében beállott változást fenti számra hivatkozással 
az engedélyes köteles szintén bejelenteni. A hozzájárulás idegen területek igénybevételére 
nem jogosít, és nem mentesíti az engedélyest az egyéb, más jogszabályok által előírt 
szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.

A fővárosi közműfejlesztések, útfelújítások és egyéb forgalmi átrendeződések operatív 
összehangolása érdekében a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai 
szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű,- vasút- és egyéb építések és 
az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet alapján 
történő munkavégzés tervezése és folyamatos koordinációja érdekében a közterületen 
végzendő munkák munkakezdési hozzájárulását csak a „TKM programiban rögzített 
(Tervezett Közterületi Munkák) munkákhoz lehet kérni és kiadni. A tervezett közterületi 
munkát a KÉP rendszerben (https://kapu.budapestkozut.hu) a kérelmezőnek kell rögzítenie.
A munkakezdési hozzájárulási kérelmet a TKM rendszerben történt rögzítés után lehet 
befogadni, a kérelemhez csatolni kell a rögzítést igazoló ID azonosítót nyomtatott 
formátumban.

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

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. október 25.

Napirend 1.6. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a 
Budapest, VIII. kerület, Hungária krt. 30. sz. alatti ingatlan optikai ellátásához
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
A napirend vitáját megnyitom. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend 
vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához 
egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.
6 igennel egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm.
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 312/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, 
Hungária krt. 30. sz. alatti ingatlan optikai ellátásához

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
a Budapest VIII. kér., Hungária krt. 30. sz. alatti ingatlan optikai ellátásának munkálataihoz.

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

• a tulajdonosi hozzájárulás a Hős utca (38873 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 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.

Az optikai kábel kiépítésére vonatkozó különleges műszaki előírások:

A tervezett beavatkozások a Hős utca út- és járdaburkolatát érintik. A forgalmat 
akadályozzák, ezért az építés alatti forgalomtechnikai kialakítást meg 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 Hős utcai közmüveket, ezért az érintett közmükezelőket az e-közmü 
rendszerben igazoltan meg kell keresni és a hozzájárulásukat be kell szerezni.

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 útburkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:
- 5 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg
- 7 cm AC-22 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg
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- 20 cm vtg. C10-3 2/FN útalap
™ 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem 
helyettesíthető)

A bontással érintett térkő járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:
- 6 cm vtg. térkőburkolat
~3 cm vtg. NZ 2/5 zúzalék ágyazat
- 15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap
— 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem 
helyettesíthető)

A kábelfektetés nyomvonalában a járda burkolatát teljes szélességben és legalább a 
szélességben megegyező hosszban helyre kell állítani.

A nemrégiben felújításra került és kiváló állapotban lévő Hős utcai útburkolat 
kopórétegét minden bontással érintett forgalmi sáv teljes szélességében, minimum a 
szélességgel megegyező hosszban kell helyreállítani. A helyreállítás pontos mértékéről a 
közútkezelővel egyeztetni szükséges!

Amennyiben a helyreállítás érinti a burkolati jelek felfestését, azok újra festését el kell 
végezni.

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

A kitermelt földet és elhasznált anyagokat azonnal el kell szállítani, a munkaterületen földet 
és egyéb kitermelt anyagot tárolni tilos. Feltöltés csak termett, tömörítésre alkalmas talajjal 
lehetséges.

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

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

A 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján az útpálya 
szerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyekre vonatkozó kötelező 
szavatossági idő 10 év; a járdák, térburkolatok, és az utak kopórétegeire vonatkozó kötelező 
szavatossági idő 5 év.
Ezen közútkezelői hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges 
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól.
A közútkezelői hozzájárulást kérő személyében beállott változást fenti számra hivatkozással 
az engedélyes köteles szintén bejelenteni. A hozzájárulás idegen területek igénybevételére 
nem jogosít, és nem mentesíti az engedélyest az egyéb, más jogszabályok által előírt 
szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.
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A fővárosi közműfejlesztések, útfelújítások és egyéb forgalmi átrendeződések operatív 
összehangolása érdekében a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai 
szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű,- vasút- és egyéb építések és 
az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Föv. Kgy. rendelet alapján 
történő munkavégzés tervezése és folyamatos koordinációja érdekében a közterületen 
végzendő munkák munkakezdési hozzájárulását csak a „TKM program”-ban rögzített 
(Tervezett Közterületi Munkák) munkákhoz lehet kérni és kiadni. A tervezett közterületi 
munkát a KÉP rendszerben (https://kapu.budapestkozut.hu) a kérelmezőnek kell rögzítenie.
A munkakezdési hozzájárulási kérelmet a TKM rendszerben történt rögzítés után lehet 
befogadni, a kérelemhez csatolni kell a rögzítést igazoló ID azonosítót nyomtatott 
formátumban.

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

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. október 25.

Napirend L7. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a 
Budapest, Vili, kerület, Illés utca 6-10. sz. alatti ingatlan gázellátását biztosító elosztó 
vezeték létesítéséhez
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia — Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
A napirend vitáját megnyitom. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend 
vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához 
egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.
6 igennel egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 313/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, 
Illés utca 6-10. sz. alatti ingatlan gázellátását biztosító elosztó vezeték létesítéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
a Budapest VIII. kér., Illés utca 6-10. sz. (35870 hrsz.) alatti ingatlan gázellátását biztosító 
elosztó vezeték létesítéséhez.

• 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 Illés utca (35866 hrsz.) munkálatokkal érintett területére 
teljed ki,

• az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell 
előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon.
Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 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 vezeték 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 útburkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:
- 5 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg
- 7 cm AC-22 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg
- 20 cm vtg. C10-32/FN útalap
- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem 
helyettesíthető)

A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani a járda teljes 
szélességében:

- 4 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 15 cm vtg. 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 gázvezeték fektetés nyomvonalában a járda burkolatát teljes szélességben, legalább a 
szélességgel megegyező hosszban helyre kell állítani.

Az útburkolat kopórétegét minden bontással érintett forgalmi sáv teljes szélességében, 
minimum a szélességgel megegyező hosszban kell helyreállítani.

A helyreállítási munkálatok megkezdése előtt a közútkezelővel egyeztetni szükséges!

A helyreállítás során az e-UT_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és 
minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.
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A kitermelt földet és elhasznált anyagokat azonnal el kell szállítani, a munkaterületen földet 
és egyéb kitermelt anyagot tárolni tilos. Feltöltés csak termett, tömörítésre alkalmas talajjal 
lehetséges.

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

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

A 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján az útpálya 
szerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyekre vonatkozó kötelező 
szavatossági idő 10 év; a járdák, térburkolatok, és az utak kopórétegeire vonatkozó kötelező 
szavatossági idő 5 év.
Ezen közútkezelői hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges 
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól.
A közútkezelői hozzájárulást kérő személyében beállott változást fenti számra hivatkozással 
az engedélyes köteles szintén bejelenteni. A hozzájárulás idegen területek igénybevételére 
nem jogosít, és nem mentesíti az engedélyest az egyéb, más jogszabályok által előírt 
szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.

A fővárosi közműfejlesztések, útfelújítások és egyéb forgalmi átrendeződések operatív 
összehangolása érdekében a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai 
szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű,- vasút- és egyéb építések és 
az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Föv. Kgy. rendelet alapján 
történő munkavégzés tervezése és folyamatos koordinációja érdekében a közterületen 
végzendő munkák munkakezdési hozzájárulását csak a „TKM program”-ban rögzített 
(Tervezett Közterületi Munkák) munkákhoz lehet kérni és kiadni. A tervezett közterületi 
munkát a KÉP rendszerben (https://kapu.budapestkozut.hu) a kérelmezőnek kell rögzítenie.
A munkakezdési hozzájárulási kérelmet a TKM rendszerben történt rögzítés után lehet 
befogadni, a kérelemhez csatolni kell a rögzítést igazoló ID azonosítót nyomtatott 
formátumban.

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

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. október 25.

Napirend 1.8. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a 
Budapest, VIII. kerület, József u. 39. sz. alatti ingatlan víz-csatorna bekötési 
munkálataihoz
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
A napirend vitáját megnyitom. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend 
vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához 
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egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.
6 igennel egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 314/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, 
József u. 39. sz. alatti ingatlan víz-csatorna bekötési munkálataihoz

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
a Budapest Vili, kér., József u. 39. sz. (35179 hrsz.) alatti ingatlan viz-csatoma bekötési 
munkálataihoz

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

• a tulajdonosi hozzájárulás a József utca (35150/2 hrsz.) munkálatokkal érintett 
területére teijed ki,

• az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell 
előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon.
Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 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 figyelmeiken fordítania.

A munkálatokra 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 útburkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:
- 5 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg
- 7 cm AC-22 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg
- 20 cm vtg. Cl0-32/FN útalap
- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem 

helyettesíthető)

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

29



15 cm vtg. 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 vezetékek nyomvonalában a járda burkolatát legalább teljes szélességben és a 
szélességgel megegyező hosszban helyre kell állítani.

Az útburkolat kopórétegét minden bontással érintett forgalmi sáv teljes szélességében, 
minimum a szélességgel megegyező hosszban kell helyreállítani.

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

A kitermelt földet és elhasznált anyagokat azonnal el kell szállítani, a munkaterületen földet 
és egyéb kitermelt anyagot tárolni tilos. Feltöltés csak termett, tömörítésre alkalmas talajjal 
lehetséges. .

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

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

A 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján az útpálya 
szerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyekre vonatkozó kötelező 
szavatossági idő 10 év; a járdák, térburkolatok, és az utak kopórétegeire vonatkozó kötelező 
szavatossági idő 5 év.
Ezen közútkezelői hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges 
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól.
A közútkezelői hozzájárulást kérő személyében beállott változást fenti számra hivatkozással 
az engedélyes köteles szintén bejelenteni. A hozzájárulás idegen területek igénybevételére 
nem jogosít, és nem mentesíti az engedélyest az egyéb, más jogszabályok által előírt 
szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.

A fővárosi közműfejlesztések, útfelújítások és egyéb forgalmi átrendeződések operatív 
összehangolása érdekében a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai 
szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű,- vasút- és egyéb építések és 
az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet alapján 
történő munkavégzés tervezése és folyamatos koordinációja érdekében a közterületen 
végzendő munkák munkakezdési hozzájárulását csak a „TKM program”-ban rögzített 
(Tervezett Közterületi Munkák) munkákhoz lehet kérni és kiadni. A tervezett közterületi 
munkát a KÉP rendszerben (https://kapu.budapestkozut.hu) a kérelmezőnek kell rögzítenie.
A munkakezdési hozzájárulási kérelmet a TKM rendszerben történt rögzítés után lehet 
befogadni, a kérelemhez csatolni kell a rögzítést igazoló ID azonosítót nyomtatott 
formátumban.
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Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. október 25.

Napirend 1.9. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a 
Bókay János utcán kialakítandó parkolók megközelítését biztosító járda 
akadálymentesítéséhez
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia- Városüzemeltetési és Zöldprogram Irodavezetője

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
A napirend vitáját megnyitom. Van-e kérdés vagy hozzászólás? Nekem annyi hozzászólásom 
van csak, hogy nagyon örülök, hogy fővárosi forrásból megvalósulhat ez a fejlesztés. Ez egy 
olyan elhanyagolt része a kerületnek, amire már régen ráfért volna egy alapos felújítás. Most 
ez végre meg fog valósulni fővárosi forrásból, és reményeim szerint, mire a 3-as metró 
felújítása teljesen elkészül, addigra el fog készülni ez a felújítás is. Ehhez kapcsolódóan kell 
most nekünk megadni a hozzájárulásunkat. Amennyiben nincs kérdés, illetve hozzászólás, 
úgy a napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot. 
Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.
6 igennel egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 315/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Bókay János utcán 
kialakítandó parkolók megközelítését biztosító járda akadálymentesítéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
a Bókay János utcán kialakítandó mozgássérült parkolók megközelítését biztosító járda 
akadálymentesítéséhez.

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

• a tulajdonosi hozzájárulás a Bókay János utca (36210 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 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 
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munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosságmentesítésére 
az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

A munkálatokra vonatkozó műszaki előírások:

A szegély süllyesztését a hatályos műszaki előírások szerint kell végezni.

A bontással érintett útburkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:
- 5 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg
- 7 cm AC-22 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg
- 20 cm vtg. C10-32/FN útalap
- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem 
helyettesíthető)

A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:
- 4 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
~ 15 cm vtg. 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 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. október 25.

Napirend 1.10. pontja: Javaslat közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. 
kerület, Százados út 24. sz. alatt épülő lakóépület és üzlet építési engedélyéhez
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
A napirend vitáját megnyitom. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend 
vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához 
egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.
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6 igennel egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 316/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, 
Százados út 24. sz. alatt épülő lakóépület és üzlet építési engedélyéhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
a PETNE HOUSE INGATLANFEJLESZTŐ Kft. (1071 Budapest, Dózsa György út 68. sz.) 
megbízásából a SZIGET-MA 2004 Kft. (9231 Máriakálnok, Rozmaring utca 67. sz.), mint 
generál tervező képviseletében Balogh Balázs építőmérnök benyújtott közútkezelői 
hozzájárulási kérelmére a 1087 Budapest, VIII. kér., Százados út 24. sz. (38867/1 hrsz) 
ingatlanon épülő társasház magasépítési engedélyéhez.

A tervdokumentáció alapján az Önkormányzat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény 42/A. §-a szerint az építéshez közútkezelőként hozzájárul.

• jelen hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb 
szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
• a hozzájárulás a Ciprus utca (38866 hrsz.) és a Százados út (38860 hrsz.) 
munkálatokkal érintett területeire teljed ki,

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

I. A kapubehajtók kialakítására vonatkozó előírások:

A két kapubehajtó 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 a Ciprus utca és a Százados út forgalmát nem akadályozhatják. A várakozó 
jármüvek felállását kéijük helyszínrajzon bemutatni. A Ciprus utca és a Százados út járdája 
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%)
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• 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.

II. Az építkezés által érintett fákra vonatkozó előírások:

A Százados úton található 6398 kataszteri számú Nyugati ostorfa mellett az alapozásnál 
legalább két méter távolságot kell tartani azért, hogy a statikailag fontos gyökereket ne vágják 
át. Amennyiben ez megtörténne, az a fakivágással egyenértékű beavatkozás.

A Százados úton található 6397 kataszteri számú Virágos kőris esetében a fa átültetése 
lehetséges, így erre nem kell fakivágási engedélyt kémi.

A Ciprus utcán található 8010 kataszteri számú Kőris esetében fakivágási engedélyt kell 
kémi. A fa pótlásáról vagy pénzbeli megváltásáról a Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének a józsefvárosi természeti környezet 
védelméről szóló 28/2014. (VIL01.) számú rendeletének megfelelően gondoskodni kell.

Az összes fára szükséges a favédelmi terv készítése még az építkezés megkezdése előtt. Ettől 
eltekinthetünk, ha nyilatkoznak arról, hogy az MSZ - 12042 Magyar Szabvány; „Fák védelme 
építési területen” előírásait maradéktalanul betartják.

Az összes fa gallyazását a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. munkatársai végzik, a 
munkálatok megkezdése előtt a szakmailag indokolt mértékig. Ezzel kapcsolatban velük 
egyeztetni szükséges.

III. Egyéb előírások:

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

A 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján az útpálya 
szerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyekre vonatkozó kötelező 
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szavatossági idő 10 év; a járdák, térburkolatok, és az utak kopórétegeire vonatkozó kötelező 
szavatossági idő 5 év.
Ezen közútkezelői hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges 
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól.
A közútkezelői hozzájárulást kérő személyében beállott változást fenti számra hivatkozással 
az engedélyes köteles szintén bejelenteni. A hozzájárulás idegen területek igénybevételére 
nem jogosít, és nem mentesíti az engedélyest az egyéb, más jogszabályok által előírt 
szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.

A fővárosi közműfejlesztések, útfelújítások és egyéb forgalmi átrendeződések operatív 
összehangolása érdekében a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai 
szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű,- vasút- és egyéb építések és 
az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Föv. Kgy. rendelet alapján 
történő munkavégzés tervezése és folyamatos koordinációja érdekében a közterületen 
végzendő munkák munkakezdési hozzájárulását csak a „TKM programiban rögzített 
(Tervezett Közterületi Munkák) munkákhoz lehet kérni és kiadni. A tervezett közterületi 
munkát a KÉP rendszerben (https://kapu.budapestkozut.hu) a kérelmezőnek kell rögzítenie.
A munkakezdési hozzájárulási kérelmet a TKM rendszerben történt rögzítés után lehet 
befogadni, a kérelemhez csatolni kell a rögzítést igazoló ID azonosítót nyomtatott 
formátumban.

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

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. október 25.

Napirend Lll. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a 
Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 32. sz. alatti ingatlan közúti kapcsolatainak 
kialakításához és járdaburkolat helyreállítási munkálataihoz
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
A napirend vitáját megnyitom. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend 
vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához 
egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.
6 igennel egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 317/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, 
Bérkocsis u. 32. sz. alatti ingatlan közúti kapcsolatainak kialakításához és járdaburkolat 

helyreállítási munkálataihoz
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
a Budapest VIII. kér., Bérkocsis u. 32. sz. alatti ingatlan közúti kapcsolatainak kialakításához 
és járdaburkolat helyreállítási munkálataihoz.

• jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
• a tulajdonosi hozzájárulás a Bérkocsis utca 34864/4 hrsz.-ú valamint a Fecske utca 
34785 hrsz.-ú belterületi közút út- és járdaburkolatának munkálatokkal érintett területeire 
teljed ki,
• az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell 
előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon.
Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 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 közút kapcsolatok kialakítására vonatkozó 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 útburkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:
- 5 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg
- 7 cm AC-22 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg
- 20 cm vtg. C10-32/FN útalap
- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem 
helyettesíthető)

A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell felújítani:
- 4 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 15 cm vtg. 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 járda burkolatát teljes szélességben helyre kell állítani.

Az útburkolat kopórétegét minden bontással érintett forgalmi sáv teljes szélességében, 
minimum a szélességgel megegyező hosszban kell helyreállítani.
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A helyreállítás során az e-UT_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és 
minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.

A kitermelt földet és elhasznált anyagokat azonnal el kell szállítani, a munkaterületen földet 
és egyéb kitermelt anyagot tárolni tilos. Feltöltés csak termett, tömörítésre alkalmas talajjal 
lehetséges.

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

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

A 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján az útpálya 
szerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyekre vonatkozó kötelező 
szavatossági idő 10 év; a járdák, térburkolatok, és az utak kopórétegeire vonatkozó kötelező 
szavatossági idő 5 év.
Ezen közútkezelői hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges 
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól.
A közútkezelői hozzájárulást kérő személyében beállott változást fenti számra hivatkozással 
az engedélyes köteles szintén bejelenteni. A hozzájárulás idegen területek igénybevételére 
nem jogosít, és nem mentesíti az engedélyest az egyéb, más jogszabályok által előírt 
szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.

A fővárosi közműfejlesztések, útfelújítások és egyéb forgalmi átrendeződések operatív 
összehangolása érdekében a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai 
szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű,- vasút- és egyéb építések és 
az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet alapján 
történő munkavégzés tervezése és folyamatos koordinációja érdekében a közterületen 
végzendő munkák munkakezdési hozzájárulását csak a „TKM programiban rögzített 
(Tervezett Közterületi Munkák) munkákhoz lehet kérni és kiadni. A tervezett közterületi 
munkát a KÉP rendszerben (https://kapu.budapestkozut.hu) a kérelmezőnek kell rögzítenie.
A munkakezdési hozzájárulási kérelmet a TKM rendszerben történt rögzítés után lehet 
befogadni, a kérelemhez csatolni kell a rögzítést igazoló ID azonosítót nyomtatott 
formátumban.

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

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. október 25.
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Napirend 1.12» pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a 
Budapest VIII. kerület, Német u. 12. sz. alatt játszótér öntözőrendszerének 
vízellátásához
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
A napirend vitáját megnyitom. Van-e kérdés? Mező Ágnes, parancsoljon.

Mező Ágnes
Köszönöm a szót. Kérdés és hozzászólás is. Nagyon örülök, hogy itt öntözőrendszer és 
füvesítés lesz. Azt szeretném megkérdezni, hogy a füvesítéshez mennyire kell lezárni a 
játszóteret? Mennyi időre, illetve van-e arra lehetőség, hogy részleges lezárás történjen, vagy, 
hogyha nem sikerül a füvesítés, akkor nem tudom, hogy mi ennek az esélye, hogy ilyen 
aszályos időszakban a füvesítés sikeres lesz? Ha esetleg nem lesz sikeres, akkor legalább 
részlegesen a Gutenberg tér mintájára esetleg egy műfüves rész ..., de én, mondjuk, 
javasolnám azt, hogy azért részleges lezárással vagy részleges füvesítéssel valahogy 
próbálkozzunk meg. Vannak olyan részek, ahol a játszóeszközök vannak, azok alatt lehet 
esetleg műfű, de valahogy ezt a füvesítést szeretném kérdezni, hogy lehetne minél jobban 
megvalósítani? Köszönöm.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Köszönöm. Igen, annak idején ez a játszótér nagyon hirtelen készült el, és talán amikor 
tervezték, akkor nem vettek mindent figyelembe, pl. az üzemeltetési szempontokat, 
fogalmazzunk így. Én megadnám a szót igazgató úrnak egy rövid válaszadásra a tekintetben, 
hogy le kell-e zárni a játszóteret vagy sem, illetve, hogy hogyan gondoljuk pontosan a 
füvesítést. Sztanek Endre igazgató úr, parancsoljon.

Sztanek Endre
Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság, a játszótéri öntözőrendszer kiépítéséhez nem kell 
lezárni a játszóteret. Alapvetően a munkálatokat úgy fogják végezni, hogy a játszótér ne 
legyen lezárva. Biztosítjuk a gyerekeknek a játszást, részlegesen lesz természetesen lezárva, 
bizonyos terület, és így lesz megoldva a füvesítés is. Tehát a füvesítés az oldalsó részekre 
vonatkozik, a hátsó részre, illetve a középső részen most is jó a fű, az nem égett ki, hála 
istennek, a folyamatos locsolás következtében. Ott csak az öntözőrendszert fogjuk beépíteni, 
és onnantól kezdve szabadon lehet játszani továbbra is. Tehát megpróbáljuk úgy intézni, hogy 
ne kelljen lezárni az egész játszóteret, csak részlegesen kelljen bizonyos részeket, de ez a 
játszóeszközöket, nagy valószínűséggel, nem fogja érinteni. Köszönöm szépen.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Köszönöm szépen. Van esetleg további kérdés? Mező Ágnes, parancsoljon.

Mező Ágnes
Jó. Nagyon örülök neki. Akkor az lenne a kérdésem, hogy végül is minden esély megvan a 
teljes füvesítésre, és nem lesz szükség műfűre vagy bármi ilyesmire, ha ez sikeres lesz? 
Köszönöm.
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Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Köszönjük szépen. Van-e esetleg további hozzászólása, vagy kérdése valakinek? Amennyiben 
nincs, úgy a napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati 
javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.
6 igennel egyhangúlag elfogadtuk.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 318/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, 
Német u. 12. sz. alatt játszótér öntözőrendszerének vízellátásához

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
a Budapest VIII. kér., Német u. 12. sz. (34914 hrsz.) alatti ingatlan Öntözőrendszerének 
vízellátási munkálataihoz.

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

• a tulajdonosi hozzájárulás a Német utca (34908/2 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 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 munkálatok elvégzésére 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 útburkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani rétegenként 20-20 
cm átlapolással:

- 5 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg
- 7 cm AC-22 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg
- 20 cm vtg. C10-32/FN útalap
- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem 
helyettesíthető)
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A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani rétegenként 20- 
20 cm átlapolással:

- 4 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 15 cm vtg. 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 helyreállítás során az e-UT_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és 
minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.

A kitermelt földet és elhasznált anyagokat azonnal el kell szállítani, a munkaterületen földet 
és egyéb kitermelt anyagot tárolni tilos. Feltöltés csak termett, tömörítésre alkalmas talajjal 
lehetséges.

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

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

A 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján az útpálya 
szerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyekre vonatkozó kötelező 
szavatossági idő 10 év; a járdák, térburkolatok, és az utak kopórétegeire vonatkozó kötelező 
szavatossági idő 5 év.
Ezen közútkezelői hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges 
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól.
A közútkezelői hozzájárulást kérő személyében beállott változást fenti számra hivatkozással 
az engedélyes köteles szintén bejelenteni. A hozzájárulás idegen területek igénybevételére 
nem jogosít, és nem mentesíti az engedélyest az egyéb, más jogszabályok által előírt 
szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.

A fővárosi közműfejlesztések, útfelújítások és egyéb forgalmi átrendeződések operatív 
összehangolása érdekében a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai 
szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű,- vasút- és egyéb építések és 
az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Föv. Kgy. rendelet alapján 
történő munkavégzés tervezése és folyamatos koordinációja érdekében a közterületen 
végzendő munkák munkakezdési hozzájárulását csak a „TKM programiban rögzített 
(Tervezett Közterületi Munkák) munkákhoz lehet kérni és kiadni. A tervezett közterületi 
munkát a KÉP rendszerben (https://kapu.budapestkozut.hu) a kérelmezőnek kell rögzítenie.
A munkakezdési hozzájárulási kérelmet a TKM rendszerben történt rögzítés után lehet 
befogadni, a kérelemhez csatolni kell a rögzítést igazoló ID azonosítót nyomtatott 
formátumban.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2022. október 25.

Napirend 1.13. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a 
Budapest VIII. kerület, Mátyás tér öntözőrendszerének vízellátásához
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia- Városüzemeltetési és Zöldprogram Irodavezetője

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
A napirend vitáját megnyitom. Van-e kérdés? Nincs. Hozzászólás esetleg? Pálfí Gergely, 
parancsoljon.

Pálfí Gergely
Köszönöm. Mondhatom, hogy mindannyiunk örömére valósul meg ez a projekt is. Már az 
idei nyáron láthattuk, hogy kézzelfogható az éghajlatváltozás és az ehhez kötődő 
következmények, úgyhogy nagyon örülök ennek a megvalósulásnak, és váijuk a továbbiakat. 
Köszönöm.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Köszönöm szépen. Rádai Dániel alpolgármester úr, parancsoljon.

Rádai Dániel
Köszönöm szépen. Fontos történelmi pillanat. Köszönöm szépen a munkáját, az előkészítést 
mindenkinek. Tízévente tulajdonképpen valami nagy dolog történik a Mátyás téren, és 
hozzáteszem, hogy ezt még követi majd játszótérfejlesztés is, úgyhogy halleluja, hajrá! 
Köszönjük.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Igen, egy kicsit akkor fejtsük ezt ki. Szálazzuk szét az igazság minden fonalát. Tehát azért azt 
láttuk, hogy a nyáron a Mátyás tér nagy része teljesen ki volt száradva, és ez már régi igénye 
volt a környéken élőknek és az igazgatóságnak is, hogy a Mátyás téren kiépüljön egy normális 
öntözőrendszer, és ne a kerületőröknek kelljen slaggal locsolni. Csatlakozom alpolgármester 
úrhoz, köszönjük szépen mindenkinek az előkészítő munkálatokat. Ez egy nagyon örömteli 
dolog, és bízom benne, hogy a Mátyás tér a jövő nyáron nem fog kiszáradni. Bízunk abban, 
hogy nem lesz tartósan 35 fok fölötti hőmérséklet, és nem kell majd nagyon sokat locsolni, 
mert az is sok pénzbe kerül, egyébként. Mármint a víz, mert ivóvízzel locsolunk. Ez egy 
hosszabb távú, az egész várost érintő dolog, hogy hogyan kellene megoldanunk azt, hogy ne 
ivóvízzel locsoljuk a közterületeket, de ez most nem ennek a bizottságnak a hatáskörébe 
tartozó ügy, csak szerettem volna megemlíteni. Tehát még egyszer, mindenkinek köszönjük 
szépen a munkát, amit eddig beletett, és amit ezután bele fog tenni ebbe a projektbe, és még 
sok ilyet szeretnénk. Az összes parkunkat el kell látnunk öntözőrendszerrel, hogyha azt 
szeretnénk, hogy azok mindig olyan állapotban legyenek, hogy oda az összes kerületi jó 
szívvel menjen be, és ott el tudjanak tölteni minőségi időt. Köszönöm szépen. Amennyiben 
nincs további hozzászólás, úgy a napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom az 1 
pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, 
szavazzanak.
6 igennel egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 319/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, 
Mátyás tér öntözőrendszerének vízellátásához

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
a Budapest VIII. kér., Mátyás tér (35149 hrsz.) alatti ingatlan öntözőrendszerének vízellátási 
munkálataihoz

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

• a tulajdonosi hozzájárulás a Mátyás tér (35149 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 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 munkálatok elvégzésére 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 rétegenként 20- 
20 cm átlapolással:

- 4 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt
- 15 cm vtg. CK.t-4 stabilizált útalap
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem 
helyettesíthető)

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. C12/15 soványbeton útalap
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 95% (más anyaggal nem 
helyettesíthető)
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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.

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

A kitermelt földet és elhasznált anyagokat azonnal el kell szállítani, a munkaterületen földet 
és egyéb kitermelt anyagot tárolni tilos. Feltöltés csak termett, tömörítésre alkalmas talajjal 
lehetséges.

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

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

A 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján az útpálya 
szerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyekre vonatkozó kötelező 
szavatossági idő 10 év; a járdák, térburkolatok, és az utak kopórétegeire vonatkozó kötelező 
szavatossági idő 5 év.
Ezen közútkezelői hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges 
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól.
A közútkezelői hozzájárulást kérő személyében beállott változást fenti számra hivatkozással 
az engedélyes köteles szintén bejelenteni. A hozzájárulás idegen területek igénybevételére 
nem jogosít, és nem mentesíti az engedélyest az egyéb, más jogszabályok által előírt 
szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.

A fővárosi közműfejlesztések, útfelújítások és egyéb forgalmi átrendeződések operatív 
összehangolása érdekében „A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai 
szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű,- vasút- és egyéb építések és 
az útburkolatbontások szabályozásáról” szóló 34/2008. (VII. 15.) Föv. Kgy. Rendelet alapján 
történő munkavégzés tervezése és folyamatos koordinációja érdekében a közterületen 
végzendő munkák munkakezdési hozzájárulását csak a „TKM program”-ban rögzített 
(Tervezett Közterületi Munkák) munkákhoz lehet kérni és kiadni. A tervezett közterületi 
munkát a KÉP rendszerben (https://kapu.budapestkozut.hu.) a kérelmezőnek kell rögzítenie.
A munkakezdési hozzájárulási kérelmet a TKM rendszerben történt rögzítés után lehet 
befogadni, a kérelemhez csatolni kell a rögzítést igazoló ID azonosítót nyomtatott 
formátumban.

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

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. október 25.
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Napirend 1.14» pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a 
Budapest VIII. kerület, Auróra u. 37. (Fecske u. 36.) sz. alatti ingatlan közúti 
kapcsolatának kialakításához
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
A napirend vitáját megnyitom. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend 
vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához 
egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.
6 igennel egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 320/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, 
Auróra u. 37. (Fecske u. 36.) sz. alatti ingatlan közúti kapcsolatának kialakításához

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
a Budapest VIII. kér., Auróra u. 37. (Fecske u. 36.) sz. ingatlan előtti közúti kapcsolatának 
kialakításához és járdaburkolat helyreállítási munkálataihoz

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

• a tulajdonosi hozzájárulás az Auróra utca 35020/2 hrsz.-ú belterületi közút út- és 
járdaburkolatának munkálatokkal érintett területeire terjed ki,

• az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell 
előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon.
Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 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 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 útburkolatot az alábbi rétegrenddel állítják helyre:
- 5 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg
- 7 cm AC-22 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg
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- 20 cm vtg. C10-32/FN útalap
- 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem 
helyettesíthető)

Az új kapubejáró az alábbi rétegrenddel valósul meg valamint a bontással érintett járda 
burkolatok a járda teljes szélességében:

- 4 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt kopóréteg
- 15 cm vtg. C12/15-X0-32-F2-MSZ 4798-1:2004 beton burkolatalap,
- 20 cm vtg. 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 járda burkolatát teljes szélességben helyre kell állítani.

Az útburkolat kopórétegét minden bontással érintett forgalmi sáv teljes szélességében, 
minimum a szélességgel megegyező hosszban kell helyreállítani.

A kapubejáró szélességégének lehetővé kell tennie, hogy a jármüvek a szemben lévő 
parkolósáv érintése nélkül tudjanak az egyirányú utcába bekanyarodni

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

A kitermelt földet és elhasznált anyagokat azonnal el kell szállítani, a munkaterületen földet 
és egyéb kitermelt anyagot tárolni tilos. Feltöltés csak termett, tömörítésre alkalmas talajjal 
lehetséges.

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

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

A 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján az útpálya 
szerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyekre vonatkozó kötelező 
szavatossági idő 10 év; a járdák, térburkolatok, és az utak kopórétegeire vonatkozó kötelező 
szavatossági idő 5 év.
Ezen közútkezelői hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges 
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól.
A közútkezelői hozzájárulást kérő személyében beállott változást fenti számra hivatkozással 
az engedélyes köteles szintén bejelenteni. A hozzájárulás idegen területek igénybevételére 
nem jogosít, és nem mentesíti az engedélyest az egyéb, más jogszabályok által előírt 
szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.

A fővárosi közműfejlesztések, útfelújítások és egyéb forgalmi átrendeződések operatív 
Összehangolása érdekében a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai 
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szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű,- vasút- és egyéb építések és 
az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet alapján 
történő munkavégzés tervezése és folyamatos koordinációja érdekében a közterületen 
végzendő munkák munkakezdési hozzájárulását csak a „TKM programiban rögzített 
(Tervezett Közterületi Munkák) munkákhoz lehet kérni és kiadni. A tervezett közterületi 
munkát a KÉP rendszerben (https://kapu.budapestkozut.hu) a kérelmezőnek kell rögzítenie.
A munkakezdési hozzájárulási kérelmet a TKM rendszerben történt rögzítés után lehet 
befogadni, a kérelemhez csatolni kell a rögzítést igazoló ID azonosítót nyomtatott 
formátumban.

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

Felelős: polgármester
Határidő : 2022. október 25.

Napirend 1.15. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a 
Budapest VIII. kerület, Fiumei út 5. sz. (34596 hrsz.) alatti ingatlan víz-csatorna 
bekötési munkálataihoz
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
A napirend vitáját megnyitom. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend 
vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához 
egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.
6 igennel egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának 321/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, 
Fiumei út 5. sz. (34596 hrsz.) alatti ingatlan víz-csatorna bekötési munkálataihoz

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
a Budapest VIII. kér., Fiumei út 5. sz. (34596 hrsz.) alatti ingatlan víz-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 Fiumei út (34593/4 hrsz.) munkálatokkal érintett 
területére terjed ki, az útburkolatot kivéve. Az útpálya vonatkozásában a közútkezelői 
hozzájárulást a Budapest Közút Zrt. adja ki.
• az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell 
előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon.
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Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően 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 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 járdát és a kapubehajtó burkolatát az alábbi rétegrenddel kell 
helyreállítani:

- 8 cm vtg. térkőburkolat
- 3 cm 2/4-es ágyazó zúzalék
— 20 cm C/12/15-32-F1 betonalap feszültségmentesítve
- 20 cm fagyálló homokos kavics fagyvédő réteg (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett aszfaltjárda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:
- 4 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntöttaszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
- 15 cm vtg. 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 vezetékek nyomvonalában a járda burkolatát legalább teljes szélességben és a 
szélességgel megegyező hosszban helyre kell állítani.

Az útburkolat kopórétegét minden bontással érintett forgalmi sáv teljes szélességében, 
minimum a szélességgel megegyező hosszban kell helyreállítani.

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

A kitermelt földet és elhasznált anyagokat azonnal el kell szállítani, a munkaterületen földet 
és egyéb kitermelt anyagot tárolni tilos. Feltöltés csak termett, tömörítésre alkalmas talajjal 
lehetséges.

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

A munkavégzés idejére a munkaterületet biztonsági védőkorláttal körbe kell keríteni, 
éjszakára ki kell világítani!
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A 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján az útpálya 
szerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyekre vonatkozó kötelező 
szavatossági idő 10 év; a járdák, térburkolatok, és az utak kopórétegeire vonatkozó kötelező 
szavatossági idő 5 év.
Ezen közútkezelői hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges 
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól.
A közútkezelői hozzájárulást kérő személyében beállott változást fenti számra hivatkozással 
az engedélyes köteles szintén bejelenteni. A hozzájárulás idegen területek igénybevételére 
nem jogosít, és nem mentesíti az engedélyest az egyéb, más jogszabályok által előírt 
szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.

A fővárosi közműfejlesztések, útfelújítások és egyéb forgalmi átrendeződések operatív 
összehangolása érdekében a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai 
szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű,- vasút- és egyéb építések és 
az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet alapján 
történő munkavégzés tervezése és folyamatos koordinációja érdekében a közterületen 
végzendő munkák munkakezdési hozzájárulását csak a „TKM programiban rögzített 
(Tervezett Közterületi Munkák) munkákhoz lehet kérni és kiadni. A tervezett közterületi 
munkát a KÉP rendszerben (https://kapu.budapestkozut.hu) a kérelmezőnek kell rögzítenie.
A munkakezdési hozzájárulási kérelmet a TKM rendszerben történt rögzítés után lehet 
befogadni, a kérelemhez csatolni kell a rögzítést igazoló ID azonosítót nyomtatott 
formátumban.

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

Felelős : polgármester
Határidő: 2022. október 25.

II . Képviselő-testületi előterjesztések véleményezése
(írásbeli előterjesztések)

Napirend IL 1. pontja: Javaslat a településterv, a településképi arculati kézikönyv és a 
településképi rendelet helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet elfogadására
Előterjesztő: Pikó András - polgármester, Rádai Dániel - alpolgármester

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Csere-mellékletet kaptak 2022. október 14-én, pénteken. A napirend vitáját megnyitom. Van- 
e kérdés? Nincsen. Hozzászólás esetleg? Ilyet nem látok. A napirend vitáját lezárom, és 
szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot: A Városüzemeltetési Bizottság 
javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását. Kérem, szavazzanak.
6 igennel egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 322/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

Felelős: Polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. október 20-i ülése

Napirend II. 2. pontja: Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a 
mikromobilitási eszközök egységes szabályozása érdekében
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Rádai Dániel alpolgármester

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
A napirend vitáját megnyitom. Az előterjesztőnek van-e szóbeli kiegészítése? Nincsen. 
Kérdés? Dr. Szilágyi Demeter, parancsoljon.

Dr. Szilágyi Demeter
A 99 db mikromobilitási ponthoz kapcsolódóan volna kérdésem. Látjuk-e azt, hogy ezek 
kialakításának mi volt a végső költsége? Rendeltünk ehhez forrást. Ott volt egy zűrzavar, 
hogy pontosan melyik bizottság milyen engedélyével ki alakította ki, hogyan alakította ki, 
most ebbe nem mennék bele. Egy szummát, ha húzhatnánk itt a nap végén, hogy mennyibe is 
került ez a mutatvány, és ez hogyan került kialakításra? Illetve még egy olyan kiegészítő 
kérdésem van, hogy a 99 db mikromobilitási pont közül hány olyan van, ami parkolóhelyen 
került létesítésre? Köszönöm.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Megadom a szót Rádai alpolgármester úrnak.

Rádai Dániel
Erre spéciéi fejből nem készültünk, és újabban már előterjesztésekbe sem írjuk bele. 20 millió 
körül volt a büdzsé, és szerintem 55 parkolóhely érintett. Ez az 5 millió kerékpártámasz 
létesítési program, és azután 15 milliós testületi következő kategóriával, 20 körül volt. írásban 
precízen megválaszoljuk.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Köszönöm. Szilágyi Demeter parancsoljon!

Dr. Szilágyi Demeter
Köszönöm. Az írásbeliség megfelel, annyival kiegészítve, hogy az én emlékeim szerint 15 
millió Ft-os büdzsét hagytunk erre jóvá, abból hogy lett 20? Milyen döntés alapján emelkedett 
ennek az összege? De, ha írásban megkapom a válaszokat, az megfelel. Köszönöm szépen.
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Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Köszönöm. Van-e további kérdés, illetve hozzászólás? Nem látok ilyet, így a napirend vitáját 
lezárom, és szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot: A Bizottság javasolja 
a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását. Kérem, szavazzanak.
6 igennel egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 323/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

Felelős: Polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. október 20-i ülése

Napirend II. 3. pontja: Javaslat a 17/2022. (V. 26.) számú önkormányzati rendelet 
módosításának kezdeményezéséről szóló döntések meghozatalára
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Rádai Dániel alpolgármester

Camara-Bereczkí Ferenc Miklós
A napirend vitáját megnyitom. Van-e az előterjesztőnek szóbeli kiegészítése? Nincsen, 
köszönöm szépen. Van-e kérdés? Nem látok ilyet. Esetleg hozzászólás? Azt sem látok, így a 
napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot: A 
Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati 
javaslat elfogadását. Kérem, szavazzanak.
6 igennel egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 324/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Felelős: Polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. október 20-í ülése
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Napirend II. 4» pontja: Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi 
határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések 
végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb 
eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről
Előterjesztő: Pikó András - polgármester

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
A napirend vitáját megnyitom. Van-e esetleg kérdés? Ilyet nem látok. Hozzászólás? 
Amennyiben nincs, akkor a napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom az 1 pontból 
álló határozati javaslatot: A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a tájékoztató 
tudomásul vételét. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.
6 igennel egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 325/2022. (X. 19.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a tájékoztató tudomásul 
vételét.

Felelős: Polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. október 20-i ülése

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
A napirendi pontok tárgyalásának végére értünk. Az ülés végén a Bizottság tagjai a Bizottság 
hatáskörébe tartozó ügyekben a jegyzőtől, és a Bizottság elnökétől felvilágosítást kérhetnek. 
Megadom a szót dr. Szilágyi Demeternek, parancsoljon.

Dr. Szilágyi Demeter
Köszönöm szépen a szót. Csak tájékozódni szeretnék, hogy a Német utca és József utca 
sarkán, ezzel kapcsolatban volt korábban egy döntés, vagy nem döntés. Ott az építtetőnek 
nem adtunk közútkezelői hozzájárulást. Van-e bármilyen fejlemény ezzel kapcsolatban? Erről 
szeretnék kérni tájékoztatást. Köszönöm.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
20 napon belül írásban fogunk válaszolni képviselő úr kérdésére, de előtte megadom a szót 
Rádai alpolgármester úrnak.

Rádai Dániel
Én megspórolnám a Hivatalnak ezt a munkát. A fő fejlemény az, hogy építési engedélyt 
kapott a beruházás, innentől a tárgyalásos helyzet egyébként nem változott a kérdés kapcsán. 
Szerintem ennél jóval több tájékoztatást nem tudunk adni.
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Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Van-e még esetleg képviselői kérdése bárkinek? Amennyiben nincs, úgy a Bizottság ülését 16 
óra 42 perckor bezárom. Nagyon köszönöm a mai munkájukat. Várhatóan fogunk tartani egy 
rendkívüli bizottsági ülést november 9-én, ahol tudunk dönteni majd további társasházi 
támogatásokról. Köszönöm szépen a mai munkág
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Melléklet

Városüzemeltetési Bizottság
2022. október 19.

Szavazás eredménye

Ideje: 2022. október 19. 16:06
Típusa: Nyílt
Határozat 280 Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 33.33
Összesen 9 100.00

Név Voks Frakció
Camara-Bereczki Ferenc Miklós Igen -
Könczöl Dávid Igen
Mező Ágnes Igen -
Pálfi Gergely Igen -
Stettner István Igen ■ ' -
Dr. Szilágyi Demeter Igen -
Barabás József Távol
Kaiser Edvin Sándor Távol
Vörös Tamás Távol

1



Szavazás eredménye
Ideje: 2022. október 19.16:06
Típusa: Nyílt
Határozat: 281 Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Ügyrendi javaslat a blokkos szavazásról

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 33.33
Összesen 9 100.00

Név Voks Frakció
Camara-Bereczki Ferenc Miklós Igen -
Könczöl Dávid Igen -
Mező Ágnes Igen -
Pálfi Gergely Igen -
Stettner István igen -
Dr. Szilágyi Demeter Igen -
Barabás József Távol -
Kaiser Edvin Sándor Távol -
Vörös Tamás Távol -
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Szavazás eredménye

Ideje: 2022. október 19.16:08
Típusa: Nyílt
Határozat: 282-286 Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 1.1. pontja: Javaslat „Világos Kapualjak 2022” pályázatok
elbírálására l-V. (Blokkos szavazás)

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 33.33
Összesen 9 100.00

Név Voks Frakció
Camara-Bereczki Ferenc Miklós Igen -
Könczöl Dávid Igen -
Mező Ágnes Igen -
Pálfi Gergely Igen -
Stettner István Igen -
Dr. Szilágyi Demeter Igen -
Barabás József Távol -
Kaiser Edvin Sándor Távol «
Vörös Tamás Távol -
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Szavazás eredménye
Ideje: 2022. október 19.16:17
Típusa: Nyílt
Határozat: 287 Elutasítva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 1.2. pontja: Javaslat "Közös használatú helyiségekben
nyílászáró felújítása, cseréje 2022” pályázatok elbírálására - Dr. 
Szilágyi Demeter módosító indítványa

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 1 16.66 11.11
Nem 4 66.67 44.45
Tartózkodik 1 16.67 11.11
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 33.33
Összesen 9 100.00

Név Voks Frakció
Dr. Szilágyi Demeter Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklós Nem -
Könczöl Dávid Nem -
Mező Ágnes Nem -
Pálfi Gergely Nem -
Stettner István Tart. -
Barabás József Távol -
Kaiser Edvin Sándor Távol -
Vörös Tamás Távol -
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Szavazás eredménye

Egyszerű

Ideje: 2022. október 19. 16:19
Típusa: Nyílt
Határozat: 288-300 Elfogadva

Tárgya: Napirend 1.2. pontja: Javaslat "Közös használatú helyiségekben 
nyílászáró felújítása, cseréje 2022” pályázatok elbírálására - Blokkos 
szavazás

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 33.33
Összesen 9 100.00

Név Voks Frakció
Camara-Bereczki Ferenc Miklós Igen -
Könczöl Dávid Igen . -
Mező Ágnes Igen -
Pálfi Gergely Igen -
Stettner István Igen
Dr. Szilágyi Demeter Igen -
Barabás József Távol -
Kaiser Edvin Sándor Távol
Vörös Tamás Távol
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Szavazás eredménye
Ideje: 2022. október 19. 16:21
Típusa: Nyílt
Határozat: 301-309 Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend I.3. pontja: Javaslat társasházi pályázatok és életveszély
elhárítása iránti kérelmek elbírálására - (Blokkos szavazás)

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 33.33
Összesen 9 100.00

Név Voks Frakció
Camara-Bereczki Ferenc Miklós Igen -
Könczöl Dávid Igen -
Mező Ágnes Igen -
Pálfi Gergely Igen -
Stettner István Igen -
Dr. Szilágyi Demeter Igen -
Barabás József Távol -
Kaiser Edvin Sándor Távol -
Vörös Tamás Távol -
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Szavazás eredménye

Egyszerű

Ideje: 2022. októberig. 16:22
Típusa: Nyílt
Határozat: 310 Elfogadva

Tárgya: Napirend 1.4. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás
megadására a Budapest Vili, kerület Puskin u. 4. sz. alatti ingatlan 
villamos-energia bővítéséhez

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 33.33
Összesen 9 100.00

Név Voks Frakció
Camara-Bereczki Ferenc Miklós Igen -
Könczöl Dávid Igen . -
Mező Ágnes Igen -
Pálfi Gergely Igen -
Stettner István Igen
Dr. Szilágyi Demeter Igen -
Barabás József Távol -
Kaiser Edvin Sándor Távol
Vörös Tamás Távol • w



Szavazás eredménye

Egyszerű

Ideje: 2022. október 19. 16:23
Típusa: Nyílt
Határozat: 311 Elfogadva

Tárgya: Napirend I.5. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás 
megadására a Budapest, Vili, kerület Ötpacsirta u. 3. sz. alatti ingatlan 
villamos-energia bővítéséhez

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 33.33
Összesen 9 100.00

Név Voks Frakció
Camara-Bereczki Ferenc Miklós Igen -
Könczöl Dávid Igen -
Mező Ágnes Igen -
Pálfi Gergely Igen -
Stettner István Igen -
Dr. Szilágyi Demeter Igen -
Barabás József Távol -
Kaiser Edvin Sándor Távol -
Vörös Tamás Távol -
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Szavazás eredménye

Egyszerű

Ideje: 2022. októberig. 16:23
Típusa: Nyílt
Határozat: 312 Elfogadva

Tárgya: Napirend 1.6. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás 
megadására a Budapest, Vili, kerület, Hungária krt. 30. sz. alatti 
ingatlan optikai ellátásához

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 33.33
Összesen 9 100.00

Név Voks Frakció
Camara-Bereczki Ferenc Miklós Igen
Könczöl Dávid Igen
Mező Ágnes Igen -
Pálfi Gergely Igen -
Stettner István Igen
Dr. Szilágyi Demeter Igen -
Barabás József Távol
Kaiser Edvin Sándor Távol
Vörös Tamás Távol -
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Szavazás eredménye
Ideje: 2022. október 19. 16:24
Típusa: Nyílt
Határozat: 313 Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 1.7. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás
megadására a Budapest, Vili, kerület, Illés utca 6-10. sz. alatti ingatlan 
gázellátását biztosító elosztó vezeték létesítéséhez

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 33.33
Összesen 9 100.00

Név Voks Frakció
Camara-Bereczki Ferenc Miklós Igen -
Könczöl Dávid Igen -
Mező Ágnes Igen -
Pálfi Gergely Igen -
Stettner István igen -
Dr. Szilágyi Demeter Igen -
Barabás József Távol -
Kaiser Edvin Sándor Távol -
Vörös Tamás Távol -
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Szavazás eredménye

Egyszerű

Ideje: 2022. október 19.16:24
Típusa: Nyílt
Határozat: 314 Elfogadva

Tárgya: Napirend 1.8. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás
megadására a Budapest, Vili, kerület, József u. 39. sz. alatti ingatlan 
víz-csatorna bekötési munkálataihoz

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 33.33
Összesen 9 100.00

Név Voks Frakció
Camara-Bereczki Ferenc Miklós Igen
Könczöl Dávid Igen -
Mező Ágnes Igen -
Pálfi Gergely Igen -
Stettner István Igen
Dr. Szilágyi Demeter Igen -
Barabás József Távol -
Kaiser Edvin Sándor Távol
Vörös Tamás Távol • •
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Szavazás eredménye

Egyszerű

Ideje: 2022. októberig. 16:26
Típusa: Nyílt
Határozat: 315 Elfogadva

Tárgya: Napirend 1.9. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás 
megadására a Bókay János utcán kialakítandó parkolók 
megközelítését biztosító járda akadálymentesítéséhez

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 33.33
Összesen 9 100.00

Név Voks Frakció
Camara-Bereczki Ferenc Miklós Igen -
Könczöl Dávid Igen -
Mező Ágnes Igen -
Pálfi Gergely Igen -
Stettner István Igen -
Dr. Szilágyi Demeter Igen -
Barabás József Távol -
Kaiser Edvin Sándor Távol -
Vörös Tamás Távol -
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Szavazás eredménye

Egyszerű

Ideje: 2022. október 19.16:26
Típusa: Nyílt
Határozat: 316 Elfogadva

Tárgya: Napirend 1.10. pontja: Javaslat közútkezelői hozzájárulás megadására
a Budapest Vili, kerület, Százados út 24. sz. alatt épülő lakóépület és 
üzlet építési engedélyéhez

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 33.33
Összesen 9 100.00

Név Voks Frakció
Camara-Bereczki Ferenc Miklós Igen
Könczöl Dávid Igen ' *
Mező Ágnes Igen -
Pálfi Gergely Igen -
Stettner István Igen -
Dr. Szilágyi Demeter Igen
Barabás József Távol •-
Kaiser Edvin Sándor Távol ■ -
Vörös Tamás Távol »
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Szavazás eredménye

Ideje: 2022. október 19. 16:27
Típusa: Nyílt
Határozat: 317 Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend I.11. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulás megadására a Budapest Vili, kerület, Bérkocsis u. 32. sz. 
alatti ingatlan közúti kapcsolatainak kialakításához és járdaburkolat 
helyreállítási munkálataihoz

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 33.33
Összesen 9 100.00

Név Voks Frakció
Camara-Bereczki Ferenc Miklós Igen -
Könczöl Dávid Igen -
Mező Ágnes Igen -
Pálfi Gergely Igen -
Stettner István Igen -
Dr. Szilágyi Demeter igen -
Barabás József Távol -
Kaiser Edvin Sándor Távol -
Vörös Tamás Távol -
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Szavazás eredménye

Egyszerű

Ideje: 2022. október19. 16:31
Típusa: Nyílt
Határozat: 318 Elfogadva

Tárgya: Napirend 1.12. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulás megadására a Budapest Vili, kerület, Német u. 12. sz. 
alatt játszótér öntözőrendszerének vízellátásához

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 33.33
Összesen 9 100.00

Név Voks Frakció
Camara-Bereczki Ferenc Miklós Igen -
Könczöl Dávid Igen -
Mező Ágnes Igen -
Pálfi Gergely Igen -
Stettner István Igen -
Dr. Szilágyi Demeter Igen -
Barabás József Távol : -
Kaiser Edvin Sándor Távol -
Vörös Tamás Távol
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Szavazás eredménye
Ideje: 2022. október 19. 16:34
Típusa: Nyílt
Határozat: 319 Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 1.13. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulás megadására a Budapest Vili, kerület, Mátyás tér 
öntözőrendszerének vízellátásához

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 33.33
Összesen 9 100.00

Név Voks Frakció
Camara-Bereczki Ferenc Miklós Igen -
Könczöl Dávid Igen -
Mező Ágnes Igen -
Pálfi Gergely Igen -
Stettner István Igen -
Dr. Szilágyi Demeter Igen -
Barabás József Távol -
Kaiser Edvin Sándor Távol -
Vörös Tamás Távol -
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Szavazás eredménye
Ideje: 2022. október 19. 16:34
Típusa: Nyílt
Határozat: 320 Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 1.14. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulás megadására a Budapest Vili, kerület, Auróra u. 37. 
(Fecske u. 36.) sz. alatti ingatlan közúti kapcsolatának kialakításához

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 33.33
Összesen 9 100.00

Név Voks Frakció
Camara-Bereczki Ferenc Miklós Igen -
Könczöl Dávid Igen -
Mező Ágnes Igen -
Pálfi Gergely Igen -
Stettner István Igen
Dr. Szilágyi Demeter Igen -
Barabás József Távol -
Kaiser Edvin Sándor Távol ' -
Vörös Tamás Távol -
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Szavazás eredménye

Egyszerű

Ideje: 2022. október 19. 16:35
Típusa: Nyílt
Határozat: 321 Elfogadva

Tárgya: Napirend 1.15. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulás megadására a Budapest Vili, kerület, Fiumei út 5. sz. 
(34596 hrsz.) alatti ingatlan víz-csatorna bekötési munkálataihoz

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 33.33
Összesen 9 100.00

Név Voks Frakció
Camara-Bereczki Ferenc Miklós Igen -
Könczöl Dávid Igen -
Mező Ágnes Igen -
Pálfi Gergely Igen -
Stettner István Igen -
Dr. Szilágyi Demeter Igen -
Barabás József Távol -
Kaiser Edvin Sándor Távol -
Vörös Tamás Távol -
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Szavazás eredménye

Egyszerű

Ideje: 2022. október 19. 16:36
Típusa: Nyílt
Határozat: 322 Elfogadva

Tárgya: Napirend II. 1. pontja: Javaslat a településterv, a településképi arculati 
kézikönyv és a településképi rendelet helyi partnerségi 
egyeztetésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
elfogadására

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 33.33
Összesen 9 100.00

Név Voks Frakció
Camara-Bereczki Ferenc Miklós Igen -
Könczöl Dávid Igen -
Mező Ágnes Igen -
Pálfi Gergely Igen -
Stettner István igen -
Dr. Szilágyi Demeter Igen
Barabás József Távol -
Kaiser Edvin Sándor Távol . -
Vörös Tamás Távol
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Szavazás eredménye

Egyszerű

Ideje: 2022. október. 19 16:39
Típusa: Nyílt
Határozat: 323 Elfogadva

Tárgya: Napirend II. 2. pontja: Javaslat együttműködési megállapodás
megkötésére a mikromobilitási eszközök egységes szabályozása 
érdekében

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 33.33
Összesen 9 100.00

Név Voks Frakció
Camara-Bereczki Ferenc Miklós Igen -
Könczöl Dávid Igen -
Mező Ágnes Igen -
Pálfi Gergely Igen -
Stettner István Igen -
Dr. Szilágyi Demeter Igen -
Barabás József Távol -
Kaiser Edvin Sándor Távol -
Vörös Tamás Távol -
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Szavazás eredménye

Egyszerű

Ideje: 2022. október 19.16:40
Típusa: Nyílt
Határozat: 324 Elfogadva

Tárgya: Napirend II. 3. pontja: Javaslat a 17/2022. (V. 26.) számú
önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezéséről szóló 
döntések meghozatalára

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 33.33
Összesen 9 100.00

Név Voks Frakció
Camara-Bereczki Ferenc Miklós Igen
Könczöl Dávid Igen
Mező Ágnes Igen
Pálfi Gergely Igen -
Stettner István Igen -
Dr. Szilágyi Demeter Igen -
Barabás József Távol -
Kaiser Edvin Sándor Távol
Vörös Tamás Távol . -
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Szavazás eredménye
Ideje: 2022. október 19. 16:40
Típusa: Nyílt
Határozat: 325 Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend II. 4. pontja: Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű
testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott 
polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett 
fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az 
átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 33.33
Összesen 9 100.00

Név Voks Frakció
Camara-Bereczki Ferenc Miklós Igen -
Könczöl Dávid Igen -
Mező Ágnes Igen -
Pálfi Gergely Igen -
Stettner István Igen -
Dr. Szilágyi Demeter Igen -
Barabás József Távol -
Kaiser Edvin Sándor Távol -
Vörös Tamás Távol -
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