
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága

JE G Y Z Ô K Ö N Y V

Készült: A Városüzemeltetési Bizottság 2022. november 9-én (szerda) 16.00 órai
kezdettel a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal I. emelet 100-as termében 
megtartott 1. rendkívüli üléséről

Távol:

Levezető elnök: Camara-Bereczki Ferenc Miklós

Jelenlévő tagok: Könczöl Dávid alelnök
Vörös Tamás alelnök
Barabás József
Mező Ágnes
Pálfi Gergely

Dr. Szilágyi Demeter
Stettner István
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, Magyar Balázs - 
JGK, Parkolási igazgató

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 1. rendkívüli ülését megnyitom. A törvényességi feladatokat a mai 
ülésen dr. Bojsza Krisztina ügyosztályvezető látja el. Kérem, a létszám megállapítása 
érdekében kapcsolják be szavazókészülékeiket. A Bizottság létszáma 9 fő, jelen van 5 fő. 
Megállapítom, hogy a Bizottság határozatképes. Távolmaradását bejelentette Szilágyi 
Demeter, Kaiser Edvin és Stettner István. Késik Vörös Tamás. A 2022. november 7-én 
kiküldött meghívó szerinti napirendi javaslat megszavazása következik. A Bizottság vita 
nélkül egyszerű többséggel határoz a napirendi pontokról. Kérem, szavazzanak.
5 igen, egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.



Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 326/2022. (XI. 09.) számú határozata 

(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

NAPIREND
I. Átruházott bizottsági hatáskörű előter jesztések
(írásbeli előterjesztés)

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

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

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

4. Javaslat "Kis értékű támogatások 2022” pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós — képviselő, bizottsági elnök

5. Javaslat ’’Értékvédelmi támogatások 2022” pályázatok elbírálására 
Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós - képviselő, bizottsági elnök

6. Javaslat közúti közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Rádai Dániel - alpolgármester

7. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására Budapest, VIII. 
kerület, Blaha Lujza téren a Márkus Emília utca - Rákóczi út sarkán MÓL 
Bubi mikromobilitási gyűjtőállomás létesítéséhez
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

8. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására Budapest, VIII. 
kerület, Mátyás téren ivókút létesítéséhez
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

9. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására Budapest, VIII. 
kerület, Szigony utca - Corvin Irodaház optikai ellátásához
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

10. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására Budapest, VIII. 
kerület, Futó u. 5. sz. alatti ingatlanhoz gáz elosztóvezeték létesítéséhez 
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője



11. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására Budapest, VHL 
kerület, Nap u. 22. sz. alatti ingatlan csatorna bekötéséhez
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

12. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. 
kerület, Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódóan a Márkus Emília utca 
kettes fogyasztásmérő szekrény villamosenergia ellátásához
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

L Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések
(írásbeli előterjesztés)

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Ügyrendi javaslattal élek, pontonkénti blokkos szavazásra teszek javaslatot az 1-töl 5-ig 
pontok esetében. Erről külön kell szavaznunk. Kérem, szavazzanak.
5 igennel, egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

Városüzemeltetési Bizottságának 327/2022. (XI. 09.) számú határozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Camara-Bereczki Ferenc Miklós bizottsági elnök ügyrendi javaslata alapján a 
Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az elfogadott napirend I.l-től L5-ig pontjainál 
blokkos szavazás során döntsön a Bizottság.

Napirend I. 1. pontja: Javaslat társasházi pályázatok és életveszély elhárítása iránti 
kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós - képviselő, bizottsági elnök

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
5 darab 1-1 pontból álló határozati javaslat. A napirend vitáját megnyitom. Van-e kérdés, 
illetve hozzászólás? Az idei évben is nagyon sok társasházat tudtunk támogatni, szerencsére, 
életveszély elhárításában is, egyéb más formákban is. Ezekről a későbbiekben fogunk 
beszélni. A jövő év tartogat kérdéseket, de mindenféleképpen szeretnék a bizottság tagjaival 
még az idei évben egy egyeztetést tartani a jövő évvel kapcsolatos tervekről, úgyhogy majd 
fogom keresni Önöket ezzel kapcsolatban. Kérem, hogy keressünk egy időpontot, lehetőleg 
ennek a hónapnak a végén, amikor ezeket a dolgokat meg tudjuk beszélni. Ahogy korábban 
már mondtam, én annak látnám értelmét, hogyha jövő évben hasonlóan írnánk ki a társasházi 
támogatásokról szóló pályázatot, mint a Zöld udvarok esetében, de persze azért az életveszély 
elhárítása iránti kérelmeket ott is külön kezelnénk. Nem látok hozzászólásra jelentkezést, 
úgyhogy a napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom az 5 darab 1-1 pontból álló 
határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.
5 igen, egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.



Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 328/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 28. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Vili, kerület, Bérkocsis u. 28. 
szám alatti Társasház utcai homlokzatfelújítás I. üteme ~ veszélytelenítés, vakolat 
helyreállítása tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 937.625 Ft vissza nem 
térítendő és 937.625 Ft 24 hónapos futamidejű kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését 
javasolja a polgármesternek.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. november 09.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 329/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. 22-24. szám alatti Társasház életveszély 
elhárítása iránti kérelmének támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. 22- 
24. szám alatti Társasház főlépcsőház statikai megerősítése tárgyában benyújtott kérelmének 
támogatására 3.235.675 Ft vissza nem térítendő és 3.235.675 Ft kamatmentes 
kölcsöntámogatás megítélését javasolja a polgármesternek.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. november 09.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 330/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Illés u. 4. szám alatti Társasház életveszély elhárítása iránti 
kérelmének támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerület, Illés u. 4. szám alatti 
Társasház jobb oldali pincefödém megerősítése tárgyában benyújtott kérelmének 
támogatására 5.279.273 Ft vissza nem térítendő és 5.279.273 Ft kamatmentes 
kölcsöntámogatás megítélését javasolja a polgármesternek.

Felelős:
Határidő:

polgármester
2022. november 09.



Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 331/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, II. János Pál pápa tér 12. szám alatti Társasház életveszély 
elhárítása iránti kérelmének támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerület, II. János Pál pápa 
tér 12. szám alatti Társasház ereszalj és homlokzat veszélytelenítési munkák tárgyában 
benyújtott kérelmének támogatására 1.000.000 Ft vissza nem térítendő és 2.789.841 Ft 
kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését javasolja a polgármesternek.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. november 09.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 332/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Kőris u. 3/B. szám alatti Társasház életveszély elhárítása 
iránti kérelmének támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerület, Kőris u. 3/B. szám 
alatti Társasház pincei nyomó és lefolyócső felújítása és érintésvédelmi jegyzőkönyvben 
felsorolt hibák javítása tárgyában benyújtott kérelmének támogatására 1.664.976 Ft vissza 
nem térítendő és 1.664.975 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését javasolja a 
polgármesternek.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. november 09.

Napirend I. 2. pontja: Javaslat „Világos Kapualjak” és „Világos Kapualjak 2022” 
pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós ~ képviselő, bizottsági elnök

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
6 db 2-2 pontból álló határozati javaslat. A napirend vitáját megnyitom. A napirendi pont 
címére magyarázat az, hogy van benne egy korábban beadott pályázat, amelyet most sikerült 
kitisztázni. A hiánypótlást most nyújtották be, mint ahogy azt megismerhették az 
előterjesztésből. Illetve idén kiírt pályázatokat is bírálunk. Van-e kérdés, hozzászólás? 
Nincsen. Köszönöm. A napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom a 6 db 2-2 pontból 
álló határozati javaslatot. Elfogadásukhoz egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.
5 igennel, egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.



Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 333/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, József körút 26. szám alatti Társasház pályázatának 
elutasításáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, József körút 26. szám alatti Társasház „Világos Kapualjak” 
program keretében benyújtott pályázatának támogatását nem javasolja a 
polgármesternek;

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

Felelős: polgármester
Határidő: a 2. pontra 2022. november 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 334/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Szigony-Práter Társasház (Szigony u. 1-15., Práter u. 44-50. 
szám alatti Társasház) pályázatának támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Szigony-Práter Társasház (Szigony u. 1-15., Práter u. 44-50. 
szám alatti Társasház) „Világos Kapualjak 2022” program keretében be-nyújtott 
pályázatának támogatására 2.250.000 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 335/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Mosonyi u. 1. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy



1. a Budapest VIII. kerület, Mosonyi u. 1. szám alatti Társasház „Világos Kapualjak 
2022” program keretében benyújtott pályázatának támogatására 487.655 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 336/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, II. János Pál pápa tér 10. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, II. János Pál pápa tér 10. 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 337/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, József körút 18. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, József körút 18. 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 30.



Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 338/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

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

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Fecske u. 5. 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 30.

Napirend L 3. pontja: Javaslat ’’Közös használatú helyiségekben nyílászáró felújítása, 
cseréje 2022” pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós - képviselő, bizottsági elnök

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
10 db 2-2 pontból határozati javaslat. A napirend vitáját megnyitom. Nincsen szóbeli 
kiegészítésem. Annyit viszont elmondanék, hogy szerintem ez egy nagyon sikeres pályázat. 
Idén először írtuk ezt ki. Szerintem a jövő évben egyben fogjuk kiírni, hogy könnyebb legyen 
kezelni, de szerintem érdemes nagyságrendekkel több pénzt fordítani erre a típusú pályázatra, 
mert ez nagyon sikeresnek bizonyult. Nagyon sokan pályáztak, és biztos vagyok benne, hogy 
rengeteg olyan nyílászáró van a társasházakban, melyet érdemes lenne felújítani. Van-e 
kérdés, hozzászólás? Nem látok ilyet. A napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom a 
10 db 2-2 pontból határozati javaslatot. Elfogadásukhoz egyszerű többség szükséges. Kérem, 
szavazzanak.
5 igennel, egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 339/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros u. 14. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros u. 14. szám alatti Társasház „Közös 
használatú helyiségekben nyílászáró felújítása, cseréje 2022” program keretében 



benyújtott, hátsó lépcsőháznál (világítóudvar) lévő régi ajtó cseréje tárgyú 
pályázatának támogatására 425.450 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 340/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

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

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Dugonics u. 15. szám alatti Társasház „Közös használatú 
helyiségekben nyílászáró felújítása, cseréje 2022” program keretében benyújtott, 
lépcsőházi ajtók cseréje, 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 341/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

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

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Futó u. 13. szám alatti Társasház „Közös használatú 
helyiségekben nyílászáró felújítása, cseréje 2022” program keretében benyújtott, 
lépcsőházi nyílászárók festése, 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 30.



Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 342/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, József körút 10-12. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, József körút 10-12. szám alatti Társasház „Közös használatú 
helyiségekben nyílászáró felújítása, cseréje 2022” program keretében benyújtott, 
belső bejárati kapu biztonsági rács kialakítása 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 343/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál u. 12. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál u. 12. szám alatti Társasház „Közös használatú 
helyiségekben nyílászáró felújítása, cseréje 2022” program keretében benyújtott, a 
két udvar közötti lépcsőház földszinti 3 db nyílászárójának felújítása tárgyú 
pályázatának támogatására 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás meg-ítélését 
javasolja a polgármesternek;

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

Felelős:
Határidő:

polgármester
a 2. pontra 2022. november 30.



Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 344/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Stáhly u. 2/A. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Stáhly u. 2/A. szám alatti Társasház „Közös használatú 
helyiségekben nyílászáró felújítása, cseréje 2022” program keretében benyújtott, 7. 
emeleti, közös tulajdonban lévő kültéri ajtók 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 345/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Dankó u. 38. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Dankó u. 38. szám alatti Társasház „Közös használatú 
helyiségekben nyílászáró felújítása, cseréje 2022” program keretében benyújtott, I, 
II., III. emeleten a régi közös illemhelyiségek bejárati ajtóinak 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: a2. pontra2022. november30.



Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 346/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u. 13. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület. Diószegi Sámuel u. 13. szám alatti Társasház „Közös 
használatú helyiségekben nyílászáró felújítása, cseréje 2022” program keretében 
benyújtott, pincei ablakok cseréje tárgyú pályázatának támogatására 187.278 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 347/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Orczy út 41. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Orczy út 41. szám alatti Társasház „Közös használatú 
helyiségekben nyílászáró felújítása, cseréje 2022” program keretében benyújtott, 
lépcsőházi ajtók 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 348/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros u. 3/B. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról



A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros u. 3/B. szám alatti Társasház „Közös 
használatú helyiségekben nyílászáró felújítása, cseréje 2022” program keretében 
benyújtott, lépcsőházi földszinti 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 30.

Napirend I. 4« pontja: Javaslat ’’Kis értékű támogatások 2022” pályázatok elbírálására 
Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós -képviselő, bizottsági elnök

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
50 db 2-2 pontból álló határozati javaslat. Szóbeli kiegészítésem nincs. Annyit hozzáfűznék, 
hogy ez egy olyan támogatási forma, ami korábban volt évekig, aztán nem. Most újra 
elérhetővé vált. Én azt tapasztalom, hogy sok esetben olyan dolgokra kémek forrást 
társasházak, amelyeket - mondhatom úgy, bátran - kötelességük lenne saját erőből 
megoldani, lásd például lomtalanítás és hasonlók. Én nem gondolom azt, hogy a jövőben 
ekkora mértékben fogjuk majd ezt a támogatási formát preferálni. Sokkal inkább támogatnék 
olyan megoldásokat, amelyekben tényleg érték teremtődik, tehát értékeket újítunk föl, 
nyílászárókat újítanak föl, -cserélnek ki, mert, hogy azt finanszírozzuk, hogy pincéket vagy 
padlásokat takarítsanak ki, annak sok értelmét, őszintén, nem látom. De persze nemcsak 
ilyenek vannak ebben, vannak olyanok is, mikor negyedmillió Ft-ot kértek - mert annyira 
lehetett pályázni -, hogy annyival támogassuk az elektromos hálózat felújítást. Tehát van 
sokféle megoldás, amire ezt a dolgot használták. Én a jövő évre vonatkozóan inkább azt 
mondanám, hogy kisebb mértékben támogatnám azt, hogy kis értékű támogatásokra 
fordítsunk ekkora összegeket a jövőben. Van-e kérdés, hozzászólás? Ilyet nem látok. A 
napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom az 50 db 2-2 pontból álló határozati javaslatot. 
Elfogadásukhoz egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.
5 igennel, egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 349/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Üllői út 30. szám alatti Társasház pályázatának támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Üllői út 30. szám alatti Társasház „Kis értékű támogatások 
2022” program keretében benyújtott, lábazati kő bontása és helyreállítása, valamint 



világitóablak cseréje tárgyú pályázatának támogatására 248.920 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 350/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, József u. 41. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, József u. 41. szám alatti Társasház „Kis értékű támogatások 
2022” program keretében benyújtott, padláson felhalmozott sitt elszállítása tárgyú 
pályázatának támogatására 249.997 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 351/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Práter u. 36. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Budapest VIII. kerület, Práter u. 36. szám alatti Társasház „Kis értékű támogatások 

2022” program keretében benyújtott, lépcsőházi ablakrácsok nyithatóvá/zárhatóvá 
tétele tárgyú pályázatának támogatására 224.100 Ft vissza nem térítendő támogatás 
megítélését javasolja a polgármesternek;

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

Felelős:
Határidő:

polgármester
a 2. pontra 2022. november 30.



Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 352/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Baross u. 84. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Baross u. 84. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, kaputelefon felújítása és bővítése 
tárgyú pályázatának támogatására 250.000 Ft vissza nem térítendő támogatás meg
ítélését javasolja a polgármesternek;

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

Felelős: polgármester
Határidő: a 2. pontra 2022. november 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 353/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Elnök u. 11. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Elnök u. 11. szám alatti Társasház „Kis értékű támogatások 
2022” program keretében benyújtott, kaputelefon hálózat kiépítése tárgyú 
pályázatának támogatására 250.000 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 354/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Berzsenyi Dániel u. 2/B szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról



A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Berzsenyi Dániel u. 2/B szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, kapualj festése, kapumázolás 
tárgyú pályázatának támogatására 250.000 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 355/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

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

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 21. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, közös tulajdonú helyiségek 
lomtalanítása tárgyú pályázatának támogatására 250.000 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 356/2022. (XL 09.) számú határozata 

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

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

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Őr u. 4. szám alatti Társasház „Kis értékű támogatások 
2022” program keretében benyújtott, 14 db levélláda cseréje és felszerelése tárgyú 
pályázatának támogatására 250.000 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 357/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Lokomotív u. 3. - Szemafor u. 4. szám alatti Társasház 
pályázatának támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület. Lokomotív u. 3. - Szemafor u. 4. szám alatti Társasház „Kis 
értékű támogatások 2022” program keretében benyújtott, a fsz. 3. - fsz. 4. lakások 
közötti, közös tulajdonú kerítés felújítása tárgyú pályázatának támogatására 250.000 
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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 358/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Losonci tér 7. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Losonci tér 7. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, villanyszerelés tárgyú 
pályázatának támogatására 250.000 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 359/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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



A Budapest VIII. kerület, József körút 67. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, József körút 67. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, függőfolyosók lengőajtóinak 
mázolása tárgyú pályázatának támogatására 250.000 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 360/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 11. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 11. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, pincei világítás felújítása tárgyú 
pályázatának támogatására 250.000 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 361/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, József u. 34. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, József u. 34. szám alatti Társasház „Kis értékű támogatások 
2022” program keretében benyújtott, postaládák cseréje és lépcsőház földszinti, 



postaládák környezetének festése tárgyú pályázatának támogatására 250.000 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 362/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Baross u. 78. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Baross u. 78. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, részleges elektromos felújítási 
munka tárgyú pályázatának támogatására 250.000 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 363/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 37. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 37. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, postaládák cseréje tárgyú 
pályázatának támogatására 250.000 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 30.



Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 364/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

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

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Nap u. 18. szám alatti Társasház „Kis értékű támogatások 
2022” program keretében benyújtott, padlás, hátsó lépcsőház és wc-előtér 
lomtalanítása tárgyú pályázatának támogatására 250.000 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 365/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

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

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 13. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, sitt elszállítása pincéből tárgyú 
pályázatának támogatására 250.000 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 366/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

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



A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 14. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott közös területek lomtalanítása 
tárgyú pályázatának támogatására 250.000 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 367/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Nap u. 28. szám alatti Társasház pályázatának támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület. Nap u. 28. szám alatti Társasház „Kis értékű támogatások 
2022” program keretében benyújtott, utcai erkély szerkezetének felújítása tárgyú 
pályázatának támogatására 250.000 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 368/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 47. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 47. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, osztatlan közös tulajdonban lévő 
épületrészek lomtalanítása tárgyú pályázatának támogatására 250.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatás megítélését javasolja a polgármesternek;

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



Felelős:
Határidő:

polgármester
a 2. pontra 2022. november 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 369/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

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

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Kis Fuvaros u. 9/B. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, osztatlan közös tulajdonban lévő 
épületrészek lomtalanítása tárgyú pályázatának támogatására 250.000 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 370/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros u. 14. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros u. 14. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, hátsó lépcsőháznál található 
tároló helyiség felújítása: rekeszek összenyitása, ajtó áthelyezése, régi wc-k 
megszüntetése tárgyú pályázatának támogatására 198.501 Ft vissza nem térítendő 
támogatás megítélését javasolja a polgármesternek;

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

Felelős:
Határidő:

polgármester
a 2. pontra 2022. november 30.



Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 371/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

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

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Dugonics u. 15. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, bejárati kapunál balesetveszélyes 
betonburkolat javítása tárgyú pályázatának támogatására 250.000 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 372/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Illés u. 4. szám alatti Társasház pályázatának támogatásáról
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Illés u. 4. szám alatti Társasház „Kis értékű támogatások 
2022” program keretében benyújtott, kaputelefon központ cseréje, bővítése tárgyú 
pályázatának támogatására 250.000 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 373/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, VIII/5. Lakásfenntartó Szövetkezet - Baross u. 113., 113/A., 
115., 117., 119., Losonci tér 2. szám alatti Társasház pályázatának támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy



î. a Budapest VIII. kerület, VIII/5. Lakásfenntartó Szövetkezet - Baross u. 113., 
113/A., 115., 117., 119., Losonci tér 2. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, liftfelújítás (6 db) tárgyú 
pályázatának támogatására 1.451.930 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 374/2022. (XL 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Teleki László tér 8-9. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Teleki László tér 8-9. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, "A" és "B" lépcsőház kaputelefon 
és beléptető rendszer 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 375/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Kőris u. 26. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Kőris u. 26. szám alatti Társasház „Kis értékű támogatások 
2022” program keretében benyújtott, postaládák cseréje tárgyú pályázatának 
támogatására 250.000 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 376/2022. (XL 09.) számú határozata 

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

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

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
1. a Budapest VIII. kerület, Sárkány u. 14. szám alatti Társasház „Kis értékű 

támogatások 2022” program keretében benyújtott, postaládák cseréje tárgyú 
pályázatának támogatására 250.000 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 377/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

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

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. 5. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, kettő légudvar szabályos lefedése 
tárgyú pályázatának támogatására 250.000 Ft vissza nem térítendő támogatás meg
ítélését javasolja a polgármesternek;

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

Felelős: polgármester
Határidő: a 2. pontra 2022. november 30.



Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 378/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

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

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Molnár Ferenc tér 3. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, kaputelefon felújítási munkái 
tárgyú pályázatának támogatására 250.000 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 379/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

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

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros u. 18. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, pince részleges lomtalanítása 
tárgyú pályázatának támogatására 250.000 Ft vissza nem térítendő támogatás meg
ítélését javasolja a polgármesternek;

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

Felelős: polgármester
Határidő: a 2, pontra 2022. november 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 380/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Kőris u. 3/B. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról



A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Kőris u. 3/B. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, hátsó lépcsőház lomtalanítása, 
pincei közlekedők és lichthof takarítása tárgyú pályázatának támogatására 250.000 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 381/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

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

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Krúdy Gyula u. 3. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, hátsó lépcsőházban található 
liftajtók felújítása, festése tárgyú pályázatának támogatására 250.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatás megítélését javasolja a polgármesternek;

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

Felelős: polgármester
Határidő: a2. pontra 2022. november 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 382/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, József körút 10-12. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, József körút 10-12. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, kaputelefon bővítése, 
síklapmágnes felszerelése belső kapurácshoz tárgyú pályázatának támogatására 
250.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja a polgármesternek;

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



Felelős:
Határidő:

polgármester
a 2. pontra 2022. november 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 383/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Üllői út 52/B. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Üllői út 52/B. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, tároló kialakítása a lift mellett 
tárgyú pályázatának támogatására 250.000 Ft vissza nem térítendő támogatás meg
ítélését javasolja a polgármesternek;

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

Felelős: polgármester
Határidő: a 2. pontra 2022. november 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 384/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 45. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 45. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, pince és padlás lomtalanítása 
tárgyú pályázatának támogatására 250.000 Ft vissza nem térítendő támogatás meg
ítélését javasolja a polgármesternek;

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

Felelős:
Határidő:

polgármester
a 2. pontra 2022. november 30.



Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 385/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

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

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest Vili, kerület, Múzeum u. 15/A. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, pince és padlás lomtalanítása 
tárgyú pályázatának támogatására 250.000 Ft vissza nem térítendő támogatás meg
ítélését javasolja a polgármesternek;

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

Felelős: polgármester
Határidő: a 2. pontra 2022. november 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 386/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

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

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Múzeum u. 15/B. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, pince és padlás lomtalanítása 
tárgyú pályázatának támogatására 250.000 Ft vissza nem térítendő támogatás meg
ítélését javasolja a polgármesternek;

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

Felelős: polgármester
Határidő: a 2. pontra 2022. november 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 387/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

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



A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Villám u. 29. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, faszerkezetű veranda részleges 
külső festése tárgyú pályázatának támogatására 250.000 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 388/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Lokomotív u. 2. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Lokomotív u. 2. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, osztatlan közös tulajdonban lévő 
tető javítási munkálatai a jelenlegi beázások megszüntetése érdekében tárgyú 
pályázatának támogatására 248.043 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 389/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

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

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Lokomotív u. 4. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, osztatlan közös tulajdonban lévő 
tető javítási munkálatai tárgyú pályázatának támogatására 210.540 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 390/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Práter u. 63. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Práter u. 63. szám alatti Társasház „Kis értékű támogatások 
2022” program keretében benyújtott, padlástéri tűzgátló ajtó pótlása tárgyú 
pályázatának támogatására 250.000 Ft vissza nem térítendő támogatás meg-ítélését 
javasolja a polgármesternek;

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

Felelős: polgármester
Határidő: a 2. pontra 2022. november 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 391/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

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

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 24. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, lomtalanítás tárgyú pályázatának 
támogatására 250.000 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 30.



Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 392/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Horánszky u. 12. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Horánszky u. 12. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, lomtalanítás tárgyú pályázatának 
támogatására 250.000 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 393/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u. 13. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u. 13. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, lomtalanítás tárgyú pályázatának 
támogatására 250.000 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 394/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. 23. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról



A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. 23. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, postaládák felújítása, cseréje 
tárgyú pályázatának támogatására 250.000 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 395/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Dankó u. 38. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Dankó u. 38. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, sitt elszállítása, kihordása a 
társasház pincéjéből tárgyú pályázatának támogatására 248.000 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 396/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Puskin u. 19. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Puskin u. 19. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, falfirka eltávolítása stokkolt 
kőlábazatról utcai homlokzaton tárgyú pályázatának támogatására 250.000 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 397/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros u. 3/B. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros u. 3/B. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, postaládák cseréje tárgyú 
pályázatának támogatására 250.000 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 398/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. 16. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. 16. szám alatti Társasház „Kis értékű 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, törött, sérült tetőkibúvó, illetve a 
környezetében lévő tetőlécek és cserepek cseréje tárgyú pályázatának támogatására 
250.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését javasolja a polgármesternek;

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

Felelős:
Határidő:

polgármester
a 2. pontra 2022. november 30.



Napirend I. 5« pontja: Javaslat ’’Értékvédelmi támogatások 2022’’ pályázatok 
elbírálására
Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós - képviselő, bizottsági elnök

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
4 db 2-2 pontból álló határozati javaslat. A közös használatú helyiségekben nyílászárók 
felújítása, -cseréje Könczöl képviselő úrnak volt az ötlete. Szintén sikeres pályázatról 
beszélhetünk. Az értékvédelmit pedig én voltam az, aki nagyon erőltettem, úgyhogy én 
nagyon örülök annak, hogy idejében ezt ki tudtuk írni, és szerintem a mellékelt előterjesztés 
jól mutatja azt, hogy erre igenis van igény, méghozzá nem is kevés. Nagyon nehéz dönteni, 
hogy melyik házakat támogassuk. Szerintem a jövő évben is lesz nagyon sok pályázat, és 
egyre több. Én azt gondolom, hogy a jövő évben erre majd több pénzt kell szánnunk. Nyilván, 
mondom könnyű szívvel azt, hogy sokkal inkább támogatnék még 3 értékvédelmit, mint 
mondjuk 40 kis értéküt. Meg szerintem ennek azért több értelme van, de mondom még 
egyszer, formálisan, bizottsági egyeztetésen majd ezekről a témákról részletesen fogunk 
beszélni. Van-e kérdés, illetve hozzászólás? Ilyet nem látok, így a napirend vitáját lezárom. 
Szavazásra bocsátom a 4 darab 2-2 pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű 
többség szükséges. Kérem, szavazzanak.
6 igennel, egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen. A bizottság létszáma 6 főre emelkedett 
Vörös Tamás megérkezésével.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 399/2022. (XL 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Baross u. 84. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Baross u. 84. szám alatti Társasház „Értékvédelmi 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, utcai homlokzat osztópárkány 
alatti rész felújításához szükséges tervezői munkák tárgyú pályázatának támogatására 
552.450 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 400/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Csokonai u. 8. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról



A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Csokonai u. 8. szám alatti Társasház „Értékvédelmi 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, külső homlokzat részleges 
felújítása tárgyú pályázatának támogatására 5.000.000 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 401/2022. (XL 09.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. 14. szám alatti Társasház pályázatának 
támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület. Bacsó Béla u. 14. szám alatti Társasház „Értékvédelmi 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, utcai kőerkély felújítása tárgyú 
pályázatának támogatására 2.833.971 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 30.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 402/2022. (XI. 09.) számú határozata 

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

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

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Mária u. 18. szám alatti Társasház „Értékvédelmi 
támogatások 2022” program keretében benyújtott, bejárati kapu restaurálása, 
mázolása, a jobb oldali falrész injektálása salétrom ellen, lábazat felújítás 
örökségvédelmi engedéllyel tárgyú pályázatának támogatására 5.000.000 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 30.

Napirend I. 6« pontja: Javaslat közúti közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Rádai Dániel ~ alpolgármester

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
2 pontból áll a határozati javaslat. A napirend vitáját megnyitom. Az előterjesztőnek van-e 
szóbeli kiegészítése? Van. Megadom a szót. Parancsoljon alpolgármester úr.

Rádai Dániel
Köszönöm, elnök úr. Maximum annyi, mert az előterjesztés igen részletesen taglal minden 
kérdést, hogy én azt hiszem, régi tartozásunk és jelentős lakossági igény, és eljött az idő, hogy 
bár még meglehetősen lassú, visszafogott és finom léptekkel, de elindítsunk egy irányt és egy 
folyamatot a kerületet gyalog, mikromobilitási eszközökkel, gyalogos közlekedés közben más 
eszközökkel, - legyen az babakocsi kerekesszék stb. -, közlekedő honfitársaink kényelme és 
biztonsága érdekében. Nagyon örülök, hogy ezt most el tudjuk indítani. Nagyon bízom a 
tisztelt Bizottság támogatásában, köszönöm szépen.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Köszönöm. Én annyit fűznék hozzá, hogy a Lujza utcában is végre helyre fog állni a világ 
rendje, nyugodtan fogalmazhatok így, mert évekkel ezelőtt alakult ki ez a kétkerékkel járdán 
parkolás, amikor elterelték a 99-es buszt, mert a Karácsony Sándor utcán gázvezetéket 
újítottak fel. Ez azóta valahogy így maradt, és mindenki megszokta. Több probléma is volt, 
nem fért fel a takarítógép a járdára, nem fértek el az emberek normálisan a páros oldalon. Ez a 
jövőben meg fog változni. Nagyon örülök neki. És nyilván ez egy jó irány, én abszolút tudom 
támogatni, hogy minél inkább adjunk helyet a járdán azoknak, akik azt valójában használják 
életvitelszerűen nap, mint nap gyalogosoknak, rollerosoknak, kerékpárosoknak. Vörös Tamás, 
parancsoljon.

Vörös Tamás
Köszönöm szépen a szót. Szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy ezek szép gondolatok, 
hogy a gyalogosforgalmat segítsük, meg ilyen módon azokat, akik nehezebben mozognak, 
közlekednek azoknak a járófelületet a járdán növeljük meg azok számára. Csak azt felejti el 
alpolgármester úr, hogy aki az egyik percben, mondjuk, egy babakocsit toló édesanya, vagy 
egy kerekesszékkel közlekedő józsefvárosi, vagy bárhonnan jött személy, az a másik 
pillanatban lehet egy autót vezető ember is. Nekik viszont meg kell állniuk. Tehát azzal, hogy 
ellehetetlenítjük és csökkentjük a parkolóhelyek számát, ezáltal megnehezítjük ezeknek az 
embereknek az életét. Sokkal inkább, mint amilyen előnyöket nekik tudunk adni. Ez 
általánosságban az észrevételem. A másik az, hogy nagyon örülnék neki, hogyha olyan 
javaslatokat is látnánk egyszer, ami nem ellenségnek tekinti az autókat, és állandóan valahogy 
arra kell kifuttatni az önkormányzat politikáját, - abban merülne ki -, hogy elvesszük a 
parkolóhelyeket, mert ez önmagában nem fog megoldani semmit sem. A 3. észrevételem 
pedig az, hogy a Horváth Mihály téri templom környékén a gyalogos forgalmat alapvetően 
azért nem a parkoló autók sokasága lehetetleníti el, hanem azok az áldatlan állapotok, 



amelyek kialakulnak a templom körül. Gyakorlatilag papundekli sátrak állnak a templom 
környékén folyamatosan, papundekliböl, kartonpapírból épített különböző fekvőhelyek, meg 
hasonlók. És arról is elfeledkeznek, hogy sokan köz-WC-nek használják a templomnak az 
oldalát, dacára, hogy fel lett újítva. Tehát ez egy régóta fennálló probléma. Én azt gondolom, 
hogy a gyalogosforgalmat jóval kevésbé nehezíti meg a parkoló autóknak a száma, inkább 
azok a közterületi állapotok nehezítik meg, ami miatt, aki teheti, inkább elkerüli ezt a szakaszt 
- már csak azért is, mert nagyon kellemetlen ingerek érhetik. Én azt gondolom, hogy ezen 
serénykedhetnének, hogy ezeket a helyzeteket felszámolják, pláne azért, mert több 10 millió 
Ft-ot fizetünk szervezeteknek, akik állítólag kezelik ezt a problémát, de az autók, azt 
gondolom, hogy ebben a sorban nagyon sokadik helyen helyezkednek el. Tehát elkezdhetjük 
a prioritáslista aljáról ezeket a kérdéseket megoldani, de szerintem nem ezzel kéne kezdeni. 
És mondom, nagyon szeretnék látni már egy olyan javaslatot, ami komplexen kezeli ezt a 
problémát. Én azt hiszem, hogy végre meg kéne találni ennek az egyensúlyát. Az 
autóközlekedés, bicikliközlekedés, gyalogosközlekedés, a tömegközlekedés, ezek mind 
legitim formái a városi létnek, tehát nem gondolom, hogy az egyiket a másik javára kellene 
priorizálni. Egy megfelelő egyensúlyt kéne teremteni, és én ezt nem látom az Önök 
törekvéseiben, és nyilván lehet azt mondani, hogy most 6 parkolóhely elveszik, meg ugyan 
már, de mivel ez nem az első ilyen lépés, ami parkolóhely elvesztéssel jár, ez most már a 
sokadik ilyen döntés, ezért azt gondolom, hogy ideje lenne olyan előterjesztéseket letenni, ami 
megkönnyíti, adott esetben, a parkolást és az autós közlekedést. Köszönöm.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Köszönjük, képviselő úr. Én csak annyit fáznék hozzá, mert tudom, hogy nem nekem címezte 
elsősorban ezt a dolgot, hogy szerintem most haladunk az egyensúly felé, képviselő úr. Tehát, 
ha arányaiban nézzük, hogy hány kerületinek van autója, és én abszolút nem vagyok 
autósellenes, én magam is szoktam autót használni. Jogosítványom sajnos még nincsen, de 
hamarosan meg fogom szerezni. Szoktunk autót használni, szoktunk menni autóval helyekre, 
de kerékpárral még többet, meg gyalog még annál is sokkal többet. Szerintem most haladunk 
az egyensúlyi állapot felé. A kerület lakossága 20 százalékának van autója, 80-nak meg nincs. 
Mi azért dolgozunk, hogy - amit Ön felsorolt, olyan döntéseket szeretne látni, hogy ennek a 
80%-nak is kedvezzünk, ne csak annak a 20-nak, akinek autója van. Ez nem azt jelenti, 
önmagában, hogy mi autósellenesek lennénk, egyáltalán nem vagyunk azok. Megadom a szót 
alpolgármester úrnak, parancsoljon.

Rádai Dániel
Személyes résszel szeretném kezdeni. Nagyon szeretném megköszönni képviselő úrnak, hogy 
egy kifejezetten, szerintem, korrekt, szakmai ... úgy érzem, és teljesen áthat az alázat szele, 
hogy most egy ilyen tök normális diskurzust fogunk folytatni ebben a kérdésben. Tényleg 
nagyon szeretném értékelni, hogy nem mindig ebben a bizottságban, és nem feltétlen ilyen 
hangnemben szokott ez a téma felmerülni. Szó volt a komplexitásról. Egyrészt elnök úr 
néhány részben ezeket felvetette. Az a helyzet, hogy egy aránytalanság van a 
közterületeinken. Tehát én teljesen értem, hogy aki éppen babakocsit tol, vagy pláne 
kerekesszékkel közlekedik, ott van egy komoly esély arra, hogy elöbb-utóbb gépkocsiba száll. 
Az a helyzet, hogy, mondjuk, konkrét elemek vannak ebben az előterjesztésben, beszélhetünk 
konkrét példákról is, mint a Nap utca belső szakasza... lényegesen több más eszközzel 
közlekedőről van szó, mint ahány parkolóhelyről beszélünk. Ezekről elég komplex számokat 
mutattunk ki a parkolási stratégiában, amit a testület elfogadott. A Horváth Mihály tér esetén 
ez a bizottság elfogadta, tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást adott a Horváth Mihály tér 
átépítéséhez, ami egy teljesen másfajta térhasználatot hoz létre. Nem gondolom, hogy arról 
vitatkozunk kéne, hogy az egyébként az Önök kezdeményezésére vagyonokból és 



közpénzekből felújított templom előtt ezeknek az autóknak van-e helye, vagy egy méltó 
közterületnek, szerintem ebben azért egyetértünk. Ez egy lépés most arra, én megmondom 
őszintén, én nem térj esztettem volna elő a Horváth Mihály téri sétány parkolóhelyeit, hogyha 
a Horváth Mihály tér 15. építkezése nem adta volna vissza a járdát. így viszont most egy 
összefüggő és elég korrekt sétáló területről tudnánk beszélni, ahol elég kényelmesen lehet 
közlekedni. Nem arról beszélek feltétlen, mert platánfák vannak a Horváth Mihály tér adott 
szakaszán, tehát így is, úgy is nincs végig egy 4-5 méter széles járdafelület, de egészen más 
úgy sétálni, hogy van néhány platán azon a sétáló felületen, minthogyha különböző 2,5 méter 
magas Jeepek állnának ezeken a járdákon. Rontják az átláthatóságot, rontja a közbiztonság 
érzetét, sorolhatnám még. Én azt gondolom, hogy ez az Önkormányzat helyes lépése, amit 
ebbe az irányba tesz. Itt volt az általam is magasztalt hozzászólásban annyi kilengés, hogy 
ellenségként tituláljuk az autókat. Én nagyon szeretném, hogyha valaki majd egyszer ki tudná 
mutatni, hogy az én számból valaha elhangzott egy olyan szó, hogy a városban az autó 
ellenség. (A háttérből hozzászólás'. Most.) Oops. Ezt így mondtam szó szerint, ezt ki lehet 
idézni, tehát ki lehet vágni azt a jegyzőkönyvi printscreent, ez pont így fog látszódni. Elkövet 
az ember ilyen hibákat. Majd megköszönném, ha ez nem teljesen így történne. Visszatérve, 
senki nem beszélt sétáló Nap utcáról, bár egyébként lenne, valószínűleg, relevanciája, hogyha 
jobban elmélyednénk benne. Senki nem beszélt arról, hogy márpedig tűnjön el minden 
parkolóhely ezekről a környékekről. Arról beszélünk, ahogy képviselő úr is jelezte, hogy 
vannak aránytalanságok a városban. Nem kezdtük el a Práter utca egy szimpla parkolósávját 
rendezni. Hozzáteszem, amikor Önök felújították a Páter utca első 3 utcaszakaszát, amit mi 
most folytatunk, remélhetőleg most már tényleg, akkor ugyanúgy levettek egy parkolósávot 
az egyik oldalról, és csak az egyiket hagyták meg. Én nem gondolom, hogy ez a logika, 
amikor a szomszéd utcáról van szó, akkor ne érvényesülne. Hozzáteszem, hogy olyat se 
láttam még, hogy egy járdára lett volna visszahelyezve egy parkolósáv később, kivéve Lujza 
utca. Elég nagy balhé volt tavaly, amikor kitalálta néhány fővárosi szereplő 
együttműködésben a kerülettel, hogy a Dohány utcai troli miatt leszűkíti a járdákat a Dohány 
utcában. Nem is történt meg ez a megvalósítás. Ezt azért akarom mondani, hogy amekkora 
vitát folytatunk arról, hogy, mondjuk, egy dupla járdán parkoló szakasznál az egyik 
parkolósávot levegyük és ezzel 2 járdát felszabadítsunk, ugyanakkora vitát nem fogunk 
folytatni arról, hogy az egyik jelen parkolósávot tegyük vissza a járdára, mert biztosan nem 
fogja senki javasolni, hogy visszategyük a járdára. Tehát két különböző valamiről, amit most 
adott esetben konfliktusos megtenni, és nyilván érdeksérelemmel jár, hiszen tizeniksz 
parkolóhelyről van szó - jelen esetben 17-röl -, azt egyébként tudjuk mindannyian, hogy csak 
ez a lépés nehéz, és azt meg kell lépjük, de egyébként tudjuk, hogy ez a jó lépés, hiszen nem 
csinálnánk vissza, alapvetően nincs egy döntési pont... Én azt gondolom, hogyha most az 
lenne a döntés, hogy levegyük a parkolósávot vagy szőkébb járdát hagyjunk ott, akkor azt 
gondolom, hogy még képviselő úr is nagyon erősen mérlegelné, hogy a levett parkolósávról 
döntsön. Nem arról döntünk per pillanat, hogy kevesebb parkolóhely legyen az utcában, 
hanem arról döntünk, hogy szélesebb járdák legyenek azokon. És azt gondolom, hogy ebben a 
kérdésben igazából ugyanazt gondoljuk, azon túl, hogy most éppen milyen érvek mentén 
vitatkozunk. Köszönöm a hosszú lehetőséget.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Köszönjük. Vörös Tamás parancsoljon.

Vörös Tamás
Köszönöm szépen. Azért tegyük tisztába, ahogy elnök úr említette, hogy egyelőre még nem 
autó tulajdonos vagy autó-használó, de ettől függetlenül az kíván lenni. Semmi kivetnivalóm 
ellene, csak Ön most a statisztikában azok között szerepel, akiknek nincsen autója. De azért 



használ autót. Azért nagyon sokan vannak így, hogy attól, hogy valakinek a nevén van egy 
autó, az lehet, hogy egy egész családot kiszolgál, 2-3-4-5-Ó főt. Úgyhogy én azért nem 
szűkíteném le, hogy akkor az autók száma...., annyi ember használja, ahány autó van. Tehát 
ez Magyarországra nem jellemző. Vannak olyan országok, ahol igen, de Magyarországra 
azért ez semmiképpen nem jellemző. Tehát azért egy jóval nagyobb tömeget érint az 
autóhasználat, mint pusztán az autótulajdonosoknak vagy az üzembentartóknak a számát. Én 
azért nem mennék bele a konkrét ügyekbe a Horváth Mihály téren, pont azért említettem, 
mert ott van egy prioritáslista, és önmagában, hogyha úgy adódik a kérdés, hogy ki szeretne 
ott szép platánfákat meg zöldet látni, vagy parkoló autókat, tőlem mindegy, hogy Jeep vagy 
szedán, de parkoló autókat, akkor mindenki persze, hogy a platánfát meg a zöldet szeretnénk 
látni. Ha az lenne a kérdés, hogy melyik a szebb? Egy sétálóutcává átalakított Nap utca vagy 
autók? Persze, hogy a sétálóutcás Nap utca. Tehát, ha így tesszük fel a kérdést, akkor Önnek 
alapvetően igaza van. Csak az a baj, hogy ezt a kettőt össze kell kombinálni. Itt emberek 
laknak, a lakóhelyükhöz lehetőleg közel szeretnének megállni, mert úgy kényelmes, úgy 
gyors és alapvetően úgyis biztonságos. Nyilván az ember nem szeret a világ másik felé 
megállni a lakóhelyétől távol, nem egy kényelmes dolog, nyilván nem egy jó érzés. Tehát 
inkább abba az irányba kéne elmenni... én elfogadom azt, hogy vannak helyek, mondjuk a 
Lujza utcában a parkolási rend visszaállítása, de kéne közben olyan lehetőségeket is találni. 
Még azt sem mondom, hogy ennek egyenlő arányban kell megvalósulnia, mert lehet hogy 
nem lehet objektív okokból. De az, hogy nem épülnek parkolóhelyek ott, ahol, mondjuk, nem 
jól van megoldva a parkolás, de lehetne adott esetben. Gondoljunk csak itt a Baross utcára, itt 
régóta megvolt a halszálkás parkolás, most változtatták meg. Semmi értelme nincs, eddig is 
elfértek, mert a járdán bőven el lehetett férni. Lehet, hogy úszótelek volt a pártszékház, ezért 
papíron szükebbnek tűnik, de gyakorlatban bőven el lehetett ott férni. Ott is inkább az volt a 
probléma, hogy nem volt tisztességgel takarítva az a rész, meg nagyon sok volt az egyéb 
szociális probléma, de el lehetett ott férni. Azt is megszüntették. Nem arról van szó, hogy nem 
lehet átalakítani a város szerkezetét, arról van szó, hogy mind a két irányba kéne nyitottság, és 
én ezt kifogásolom, és ezt hiányolom az Önök tervezése során.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Mező Ágnes, parancsoljon.

Mező Ágnes
Köszönöm a szót. Én is arra akartam felhívni a figyelmet, hogy eddig eltúlzott volt a rengeteg 
autó, meg a sok aszfalt, meg a sok út, és hogy ezt próbálja a főváros és nyilván Józsefváros is 
valahogy élhetőbbé tenni. Aki nem itteni lakos, az ne járjon be feltétlenül autóval ide a 
belváros kellős közepébe, tehát ha egy kicsit szűkítjük a lehetőségeket az autóparkolásra, 
viszont bővítjük a kerékpáros közlekedésre, meg a gyalogos, meg a tömegközlekedésre 
javítjuk a feltételeket, akkor szerintem jóval többen meg fogják gondolni azt, hogy a 
belvárosba bejöjjenek autóval, és az is csökkenti az itteni terhelést. A másik dolog, hogy az 
embereknek a köztisztasággal kapcsolatos viselkedése, vagy a lakhatással kapcsolatos 
viselkedése, az azért nem függ össze, szerintem, az autó parkolásokkal. A Horváth Mihály tér 
környékén egyébként én nem láttam mostanában papundeklis tömeges embereket. Szerintem 
rendezett, de hogy az, hogy az emberek hogyan viselkednek, az nem függ össze az autós 
közlekedéssel. Én úgy gondolom, hogy Józsefváros a köztisztasággal is és a lakhatással is 
elég sokat foglalkozott az elmúlt 2 és fél évben, hogy javítson ezen a helyzeten. Köszönöm 
szépen.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Köszönjük. Onnan folytatnám, ahol Ön abbahagyta. Az elmúlt 2 és fél évben is sokat 



törődtünk ezzel és az elődeink is sokat törődtek ezzel a dologgal, mint a köztisztaság és 
közbiztonság, ezt nem szabad elvitatni. Én most már több mint 30 éve élek itt, és emlékszem, 
mikor a Német utcába úgy kellett kerülgetni a kutyaszart, minthogyha ugróiskoláznék, de a 
helyzet folyamatosan javul, bárki bármit mond. Az eltelt 2 és fél évben nagyon sok pénzt 
költöttünk pluszban köztisztaságra. Vettünk több takarítógépet, szerintem egy pozitív irány, 
ami felé haladunk. Amiben van kivetnivaló, az általában a fővárosi területek tisztasága. 
Egyébként azt kell, hogy mondjam Vörös Tamásnak, hogy abban igaza van, hogy van 
papundekli a templom mellett, de most már nem ezen az oldalon, hanem a másik oldalon, és 
sajnos ugyanaz az ember csinálja, aki tavaly nyáron is, meg tavalyelőtt nyáron is. Ez egy 
olyan probléma, amit, nagyon nehéz megoldani. Az úriembernek sosem volt VIII. kerületi 
lakcíme, ennyit már sikerült róla megtudni, és a Kormányhivatal az, aki eljárhatna az ö 
ügyében. Az Önkormányzatnak nem adnak információt arról, hogy az úriember hol vált 
hajléktalanná és milyen lehetőségei vannak, de nyilvánvalóan, amit tudunk, az utókezelésben 
is megteszünk. A takarítás a templom környékén is folyamatos szokott lenni. Én mindig azt a 
kérdést teszem föl azoknak, akik azt mondják, hogy parkolóhely, parkolóhely, parkolóhely, 
hogy amikor ez a város épült, - és ez nem most volt -, akkor ez mire épült? Milyen 
funkciókra? Biztos vagyok benne, hogy nem úgy alakultak ki az utcák, hogy ott már terveztek 
parkolóhelyeket, mert akkor nem is voltak nagyon autók. A Baross utcán, ahol vagyunk, itt 
villamos járt régen, tehát azért ilyen széles az útfelület, mert itt villamos járt. Azt is kell 
ilyenkor mérlegelni, amikor ilyen kérdésekről beszélünk, hogy ez a városszerkezet hogyan 
alakult az utóbbi jó pár évtizedben, és milyen kihívásokkal kell szembenéznünk. De, 
mondom, nekem is tetszik ez a konstruktivitás. Máskor is örülnék, hogyha ez így alakulna. 
Rádai Dániel alpolgármester úr, parancsoljon.

Rádai Dániel
Köszönöm. Megnéztem Google Maps-en. Esküszöm, nem néztem meg korábban, de most 
nagyon elkezdett érdekelni. A Nap utca Vajdahunyad és Kisfaludy utca közötti szakaszán 
valahol 2011 novembere és 2013 júniusa között költözött le az egyik parkolósáv úgy, hogy a 
másik parkolósáv fennmaradt a járdán, tehát ez egy ilyen felemás megoldás, de mindegy, 
tehát hogy vannak ilyenek a közelmúlt idejéből, hogy egy ilyen megtörténik.
(Nem hallható közbeszólás)
Majd beszélgessünk a várospolitika komplexitásáról úgy, hogy éppen 80 folyamatot 
koordinálok, például, én ezen az önkormányzaton. Szerintem elég sok mindennel 
foglalkozunk, és elég komplexen, és vissza is akartam utalnia a templom-takarítás helyzetére, 
hogy ez a helyzet, ez egy érdekes kérdés, azért, mert vannak társadalmi konfliktusok, 
mondjuk, a városban, azért egy ilyen lépést ne tegyünk meg?! Egyetértek képviselő úrral, 
nekem is vannak hiányérzeteim sok ilyen kérdésben, de azt hiszem, hogy az egész város tud 
erről beszélni. És hogyha őszinték akarunk lenni magunkkal, azt is tudjuk, hogy nem lesz 
sokkal rosszabb. Szerintem nem lett egyáltalán rosszabb a helyzet a korábbiakhoz képest, de 
azt elismerem, hogy én, például, személy szerint nem érzem azt, hogy százezerszer jobb lenne 
most, főleg olyan területeken, amik inkább a külső helyeket illetik. De ettől még, hát valamit, 
...... tehát nem mondhatjuk azt a lakóknak, hogy azért nem tudnak ők sétálni a járdán a kocsik 
miatt, mert egyébként amúgy a járda koszos is. Hozzáteszem, hogy pl. a Lujza utcában 
kifejezetten sokszor merült fel, hogy ha a járda szélesebb lenne, akkor könnyebb lenne 
takarítani a járdát. Bízom benne, hogy ezeket meg fogjuk tudni ugomi. Képviselő úr 
megnyugtatására szeretném jelezni, hogy éppen dolgozunk üres telkek parkolóhellyé 
bevonásának kérdésében. Remélem, hogy sikeres is lesz. Hozzáteszem, hogy nyilván a 
különböző forgalomtechnikai és közlekedöfelületek vívmányai okán elég erős itt a 
négyzetméter deficit, szóval az, hogy 1000 négyzetméter alapterületen mondjuk 35 
parkolóhelyet alakítunk ki, azt finoman fogalmazva sem nevezném egy túl hatékony 



helykihasználásnak. Végül is önkormányzati területekről van szó, a józsefvárosi közösség 
területeinek a kihasználására. Hát ez van. Az a helyzet, hogy amit képviselő is boncolgatott, 
nincs annyi hely a városban, ami azt lehetővé tenné, hogy mindenki, akinek éppen 
gépkocsival támad kedve közlekedni, annak feltétlen legyen parkolóhely. Szerintem elég 
nagyot léptünk előre, és történelmit, ahogy a médiában is olvastam az ingyenes lakossági 
parkolás teljes ingyenességének a megszüntetésével. Kíváncsian várjuk az eredményeket. És 
ha már a komplexitásról van szó, ott is egy elég komplex csomag merült fel. Nagyon kíváncsi 
vagyok. Tavasszal a számokat meg tudjuk látni, és úgy érezni majd, hogy igenis egy komplex 
csomaggal tudtunk előrelépni ebben a kérdésben. Azt nem gondolom, hogy az lenne a 
komplex válasz, hogy cserébe valamilyen telken kiadunk néhány parkolóhelyet, aminek a 
számai úgysem lesznek soha köszönő viszonyban a megszűnő parkolóhelyekkel, hiszen - 
legyünk őszinték - Önök sem tudtak annyi parkolóhelyet létesíteni, amennyit megszüntettek, 
hiszen ez fizikailag lehetetlen. És szerintem nem is kéne, hogy ezért Önöket bírálat élje. 
Megmondom őszintén, értékelem, hogy a Horánszky utcában, vagy a Mária utcában, vagy 
egy-két helyszínen még, vagy mondjuk, a Mátyás tér környékén gyalogos felületek jöttek 
létre, és nem kétoldali parkolással marad ott egy útszakasz, ami egyébként a Mátyás tér 
gettósodásához sokkal erősebben vezetett volna. így viszont most van egy tök jó Mátyás tér. 
Szóval szerintem mindannyian itt bizonyos időközönként, ahogy éppen az aktuális társadalmi 
szelek ezt lehetővé teszik, nekem az az érzésem, hogy eléggé hasonló dolgokat csinálunk. 
Köszönöm.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Pálfi Gergely, parancsoljon.

Pálfi Gergely
Köszönöm a szót. Én is csak a komplexitáshoz annyiban szeretnék hozzászólni, hogy itt azért 
mégiscsak a józsefvárosi lakosokat és az ő érdekeiket képviseljük elsősorban, és ha arról 
beszélünk, hogy a lakosokon kívül mennyi egyéb állampolgár, budapesti vagy Budapesten 
kívül lakó polgártársunk jön be a városba, akkor előjön ez a komplexitási kérdés. És ebben a 
kérdéskörben, akkor nem itt helyi szinten tudunk előrelépéseket elérni, hanem abban, hogy az 
elővárosi közlekedés javuljon, P + R-ek kialakításra kerüljenek, és ebben nem helyi szinten 
tudunk előrelépni. Mi abban tudunk, én azt gondolom, előrelépni, amiben itt helyben is 
tudunk döntést hozni, és ebből a szempontból jó, hogyha képviselő úrnak is ebbe a 
kormányzati irányba lehet rá hatása és lobbi ereje, akkor ebben tud segíteni, és ugyanúgy 
hatást elérni, hogy helyben jobb körülményeket tudjunk teremteni, hogyha ebben előrelépés 
lehet. Úgyhogy mindenkinek van ebben szerepe és lehetősége, csak kinek így, kinek úgy. 
Reméljük a képviselő úrnak van ebben ráhatásra. Köszönöm.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Köszönjük. Igen, amit már Mező Ágnes is mondott. Mondjuk ki, ez a dugódíj, amiről itt 
beszélgetünk, és ez az, amit a 4-es metró építésekor vállalt is az ország, hogy bevezetésre fog 
kerülni, de már a 3. főpolgármesternél tartunk, és még egyik sem merte meglépni ezt a dolgot. 
Pedig valóban meg kellene. Az sokat segítene a belvárosban élők helyzetén. Az SZMSZ nem 
engedélyezi, de mivel ez egy annyira jó vita, ezért kérem, hogy a képviselő úr folytassa a 
hozzászólását. Parancsoljon.

Vörös Tamás
Nagyon köszönöm. Csak nagyon röviden. Engem nyílván elsődlegesen nem a Józsefvárosba 
beingázó vagy azon keresztül igyekvő autósok ügye érdekel, hanem az itt élőknek az ügye. 
Az ö parkolóhelyeik hiánya zavar jobban. Tehát az kevésbé fontos számomra, hogy ki hogyan 



tudja megoldani, nem a mi felelősségünk, minden empátiánk mellett, hogy ezt megoldjuk. A 
főváros feladata lenne a P + R parkolóhelyeknek a kijelölése a saját településrendezési tervén 
belül. Nem tudok róla, hogy az elmúlt időszakban újak kijelölésre kerültek volna. A meglévők 
meg értelemszerűen elégtelenek, ezt látjuk is, pl. a kelenföldi, nagyon kicsi kapacitásúak. 
Egyébként én azt gondolom, hogyha mikor összehasonlítjuk a nyugat-európai mintákkal 
Budapestet, akkor nemcsak a regulációkat kell, hanem az infrastruktúrát is összehasonlítani, 
mert hogyha csak a regulációkat nézzük, akkor elég féloldalas lesz a megoldási képletünk. És 
éppen ezért azt gondolom, hogy ha visszatérünk arra, hogy a parkolóhelyeknek a 
felhasználását, mondjuk, a lakosság számára exkluzívvá tételéről már vitatkoztunk, és elvileg 
ebben nincsen vita közöttünk, hogy az egy jó dolog, hogy bizonyos időközökben a saját 
józsefvárosi lakcímmel rendelkezők tudjanak megállni exkluzívabb bizonyos 
parkolóhelyeken, akkor szerintem sok minden kérdés meg tud oldódni. Tehát szerintem ebbe 
az irányba érdemesebb lenne elmenni, mert most egyelőre esnek ki a parkolóhelyek, és azért 
ne felejtsük el azt se, hogy Ön történelminek nevezte a fizetős bevezetést, csak eddig 
alapvetően a hozzánk érkező panaszokat egyértelműen uralta a köztisztasági kérdéseknek meg 
egyéb kérdéseknek, de főleg köztisztasági kérdéseknek a sora. Most már ezt átvette a fizetős 
parkoló miatt felháborodott lakók panaszai. Tehát most már ők jelentik mindenképpen a 
relatív többséget a hozzánk érkező panaszokból. Biztos vagyok benne, hogy nem ez a jó 
megoldás. Azt hiszem, lehet gondolkodni azon, hogy a parkolódíjak emelése stb. az egy 
véleményes dolog, tehát abban én meggyőzhetőbb vagyok, például, még akkor is, hogyha 
lehet, hogy ez mások érdekeit sérti, de nekünk itt Józsefvárosban a józsefvárosiak érdekeit 
kell nézni, és hogyha ez azzal párosulna, hogy, mondjuk, az itt lakók parkolóhelye biztosított, 
akkor engem se zavar, hogy, mondjuk, a jelenlegi parkolóhelyek száma csökken. Tehát akkor 
úgy már meg lehet oldani. De mind a kettőt oda kell rakni, mert ha csak az egyiket csináljuk 
folyton, abból probléma lesz. Köszönöm szépen.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Köszönjük. Alpolgármester úr, parancsoljon.

Rádai Dániel
Én is akkor már csak zárásképpen. A testület elfogadta azt a parkolási stratégiát, aminek ez a 
kizárólagosság egy szerves eleme volt, és ez létre is fog jönni, és amikor a lakók úgy érzik, 
hogy nem kell fizetniük a parkolóhelyeikért, akkor fogunk tudni beszélni arról, hogy ’voilà’ 
megtörténnek a kizárólagos parkolóhelyek is. Az a helyzet, hogy mindig minden pillanatban a 
józsefvárosi polgárok érdekeit nézzük. Nem ismételném meg képviselő úr kezdeti 
statisztikáit. Az a helyzet, hogy ilyen ez a városvezetés. Nekem kellett talán legjobban 
megszoknom mindenki közül, hiszen én aztán nagyon másik helyzetből érkeztem az 
Önkormányzathoz. Hozzánk is bejött nyilván több panasz ebben a kérdésben. Az a helyzet az 
ember erőfeszítéseit nem feltétlen mindenki egyformán értékeli. Ezt megszokjuk, Önök is 
megszokták, mindenki más is megszokja, nyilván minden egyes intézkedésnek vannak olyan 
érintettjei, akik érezhetnek érdeksérelmet az adott intézkedés kapcsán. A mi feladatunk 
egyébként, azt gondolom, hogy olyan intézkedéseket hozni, amik, ha kezdetben 
konfliktusosnak is tűnnek, az idő a döntéseket igazolja. Én egyébként egészen biztos vagyok, 
és teljesen meg vagyok győződve, hogy a minapi vitákon túl egyébként az idő igazolni fogja 
ezeket az intézkedéseket, és aztán persze meglátjuk. Nyilván képviselő úrnak is van egy tippje 
és egy fogadása ezzel kapcsolatban, inkább egy vágya. Eljutunk oda is. Köszönöm.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Köszönöm szépen. A napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom a 2 pontból álló 
határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.



5 igen, 1 tartózkodással elfogadtuk. Köszönöm szépen.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 403/2022. (XI. 09.) számú határozata 

(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

Közúti közlekedéssel kapcsolatos döntésekről

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Csepreghy utca, Lujza utca, Nap utca (József 
körút - Kisfaludy utca és Kisfaludy utca - Futó utca közötti szakasza) és Horváth 
Mihály tér (16-17. sz. előtti rész) Józsefvárosi közterületeken a járdán történő 
kétkerékkel történő várakozás megszüntetéséhez és módosításához, valamint a 
Horváth Mihály téri Szent József plébánia előtti 6db parkolóhely megszüntetéséhez 
ezen közterületek gyalogos területté válása érdekében;

2. felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a vonatkozó forgalom
technikai tervek engedélyeztetését követően intézkedjen a kivitelezés elvégzéséről.

Felelős: polgármester
Határidő: a 2. pont esetében 2023. március 31.

Napirend I. 7. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására 
Budapest, VIII. kerület, Blaha Lujza téren a Márkus Emília utca - Rákóczi út sarkán 
MÓL Bubi mikromobilitási gyűjtőállomás létesítéséhez
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
A napirend vitáját megnyitom. Van-e kérdés? Nem látok jelentkezést. Én viszont kérdezném 
az Alpolgármester urat, mert, hogyha jól tudom, akkor az Orczy téren hamarosan létesülni fog 
egy MÓL Bubi mikromobilitási pont. Ha már most beszélgetünk a hamarosan teljesen 
megújuló Blaha Lujza tér kapcsán egy új állomás létesítéséről, akkor szerintem érdemes szóba 
ejteni ezt az új pontot is, amit az Orczy téren alakít ki a BKK. Illetve beszélhetnénk egy pár 
mondatot arról is, hogy volt egy közönségszavazás még a nyáron a BKK-nál, ahol nem 
elhanyagolható mennyiségben jelezték azt az emberek, hogy szeretnék, hogy a 
Tisztviselőtelep és a Golgota tér környéke is még jobban be legyen vonva a MÓL Bubi 
rendszerébe. Erről mit tud Alpolgármester úr? És ha azt megosztaná velünk, azt 
megköszönném.

Rádai Dániel
Szükségem lesz picit konkrétabb kérdésre is. Az Orczy téren lesz egy - nem vagyunk 
felkészülve ilyenkor egy diavetítésre a munkaközi állapotokról - képviselő úr szerintem tudja, 
ismeri az Orczy téri Bubi pontnak a helyzetét. Kapunk egy ilyet a fővárostól, viszonylag ritka 
az ilyesmi. Ezt most nem akartam ziccerként föladni Vörös képviselő úrnak ezzel, de hogy 
kivételesen valamit kapunk is a fővárostól, nem csak mi csináljuk meg velük. Ez a pont majd 
az Orczy - Fiumei út - Baross utca sarkán lesz, tehát az Orczy téren mindenképp még az idén 



lesz Bubi-pont. Szerintem egy ilyen szempontból jó lépése annak a bővítésnek, amit 
elkezdtünk. Nem rózsás a helyzet a további bővüléseket illetően. Egyrészt mert az 
Önkormányzat nagyon rosszul szerepelt ezen a közösségi felmérésen, különösen a 
Tisztviselőtelep tekintetében, de így egymás között, a kiírás sem volt teljesen fair, ilyen 
szempontból, de ez most mindegy. A lényeg az, hogy én viszont megkerestem a BKK-s és a 
fővárosi kollégákat a pontok bővítését illetően, és a jó viszonyunkra tekintettel bízunk abban, 
hogy meghallgatásra találnak, és már tavasszal még jó néhány pontot tudunk létesíteni. Bár 
így egymás közt, feltételezhető, hogy ez megint az Önkormányzatnak fog pénzébe kerülni, de 
ezt majd meglátjuk. Az a helyzet, hogy minden üzemeltetési kérdés, nem létesítési kérdés, 
minél távolabb vannak a pontok a rendszertől, annál nehezebb azokat üzemeltetni, a bringákat 
újratölteni, adott esetben leüríteni, ez ritkán szerepel problémaként a külső pontok esetén, és 
ez az üzemeltetés az, ami azt a kihívást adja, hogy nem mer a főváros korlátlanul terjeszkedni, 
mert utána nem fogja tudni a pontokat tölteni. És, hogy őszinte legyek, én azért érzek ilyesmit 
az elmúlt időben a saját új pontjaink tekintetében is. A Mátyás téri nem egy kimondottan 
magabiztos Bubi-pont. Egy szó, mint 100, én azt gondolom, hogy lesz olyan 5-6 pont, amit 
fogunk tudni bővíteni, különösen a Tisztviselőtelepen, azt hiszem, mindenképpen, legalábbis 
a Bláthy Ottó Park környékén, illetve a Golgota tér - Kolónia, az egy fontos pont nagy 
sűrűséggel. Én szerintem Szarvas képviselő úr engem felnégyel, hogyha a Százados negyed 
nem kap Bubi-pontot, de nem merem ezt egy az egyben megígérni. És így haladunk, tehát, 
mondjuk, a Baross utcán is bőven van még hely, a Muzsikus cigányok parkjánál, az Orczy 
negyedben fontos, hogy legyen pont, Diószegi utca - Kőris utca sarkán. Azt tudom garantálni, 
hogy nemcsak, hogy mindent meg fogunk tenni azért, hogy ezek létesüljenek, hanem azok 
létre is fognak jönni tavasszal. Köszönöm.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Köszönjük szépen. Abban igaza van Alpolgármester úrnak, hogy azon a közönségszavazáson 
nem ezekre a pontokra szavaztak a legtöbben, de azért mondtam azt, hogy nem 
elhanyagolható mennyiségben jelezték azt az emberek, hogy szeretnének ezeken a területeken 
ilyen pontokat, hogy szerintem még abban az esetben is be kell ezt vállalnunk, mint kerületi 
önkormányzat, hogyha az üzemeltetést vállalja a BKK, de a telepítés költségeit nem. Ugyan 
még az idei évben is létesültek így Bubi-pontok, és csak a saját példámat mondom, hogy 
amióta van a Kálvária téren és a Teleki téren Bubi-pont, azóta használom a Bubit, és a saját 
kerékpárt már csak hosszabb utakra használom. Tehát, érdemes és egy jó alternatívája a városi 
közlekedésnek, mert sokszor sokkal hamarabb ide érek. Ezen a héten rekordot döntöttem, a 
Horváth Mihály tér Bubi-ponttól haza és vissza 9 perc alatt. Szerintem ez még 
tömegközlekedéssel sem valósulhatott volna meg, úgyhogy szerintem érdemes fejleszteni ezt 
az infrastruktúrát, nagyon sok kerületi használja. Rádai Dániel, parancsoljon.

Rádai Dániel
Annyit akartam pontosítani mielőtt valamilyen kereslet-kínálat vita alakulna ki, nem mintha 
ettől tartanék, hogy a lakossági szavazáson azokra a pontokra, amiket felsoroltam, nem 
lehetett szavazni. A Tisztviselőtelep szerepelt egyedül kérdésként ebben a kérdőívben. Tehát 
én azt gondolom, hogy elég egyértelmű a támogatása az összes pontnak, amúgy a 
tisztviselőtelepinek is.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Köszönjük szépen. Van-e további hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy a napirend vitáját 
lezárom. 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 404/2022. (XI. 09.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása Budapest, VIII. kerület, 
Blaha Lujza téren a Márkus Emília utca - Rákóczi út sarkán MÓL Bubi 

mikromobilitási gyüjtőállomás létesítéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
a Budapest VIIL kerület, Blaha Lujza téren a Márkus Emília utca - Rákóczi út sarkán egy 
MÓL Bubi mikromobilitási gyüjtőállomás létesítéséhez.

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

• a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Blaha Lujza tér 36406 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 burkolatbontási tilalom figyelembevételével engedélyt kiadni alapvetően március 
15. - november 15. közötti 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 MÓL Bubi mikromobilitási gyüjtőállomás kivitelezésére vonatkozó műszaki 
előírások:

A tervezett beavatkozások a Blaha Lujza tér 36406 hrsz. út- és járdaburkolatát érintik. A járda 
gyalogosforgalmát akadályozza, 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 érintheti a Blaha Lujza tér közmüveit, ezért az érintett közmükezelőket az e- 
közmü rendszerben igazoltan meg kell keresni és a hozzájárulásukat be kell szerezni.

Térkő járdaburkolatok a felújítások során tervben szereplő rétegrenddel kerüljenek 
kialakításra, vagy legalább az alábbiak szerint:

- 10 cm térkő járdaburkolat
- 3 cm 2/4 zúzottkő
- 20 cm CKT4
- tömörített altalaj, TRy=^90

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 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.

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

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. november 15.

https://kapu.budapestkozut.hu


Napirend I. 8. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására
Budapest, VIII. kerület, Mátyás téren ivókút létesítéséhez
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
A napirend vitáját megnyitom. Van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. A napirend vitáját lezárom, 
és szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot, melynek elfogadásáról 
egyszerű többséggel döntünk. Kérem, szavazzanak.
6 igennel, egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 405/2022. (XI. 09.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása Budapest VIII. kerület, 
Mátyás téren ivókút létesítéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
Budapest VIII. kér., Mátyás tér (35149 hrsz.) alatti ingatlan Nagyfuvaros utca felöli oldalán 
ivókút létesítéséhez

• 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 burkolatbontási tilalom figyelembevételével engedélyt kiadni alapvetően március 
15. - november 15. közötti 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, 
síkosság-mentesítésére 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 térkő járdaburkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:
- 6 cm vtg. beton térkő (meglévő, vagy vele teljesen megegyező)
- 3 cm ágyazóhomok
- 10 cm vtg. Cl2/15 soványbeton útalap



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

A munkaterület közelében egy a felületbe beépített csapadékvíz folyóka található. Ennek 
állapotát, rácsozatát kérjük eredeti állapotában megtartani, megőrizni, a burkolatokat eredeti 
állapotukban helyreállítani.

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

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 tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az 
építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól.
A tulajdonosi és 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 és közútkezelői hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 
előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. november 15.

https://kapu.budapestkozut.hu


Napirend I. 9. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására
Budapest, VIII. kerület, Szigony utca - Corvin Irodaház optikai ellátásához
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
A napirend vitáját megnyitom. Van-e kérdés, hozzászólás? Nem látok ilyet. A napirend vitáját 
lezárom. 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 406/2022. (XI. 09.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása Budapest VIII. kerület, 
Szigony utca - Corvin Irodaház optikai ellátásához

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
a Budapest VIII. kér., Szigony utcai Corvin Irodaház optikai ellátásához:

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

• a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Szigony utca (36199 hrsz.) belterületi 
közút munkálatokkal érintett részeire teljed ki,

• az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell 
előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon.

• Téli burkolatbontási tilalom figyelembevételével engedélyt kiadni alapvetően március 
15. - november 15. közötti 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.

Amennyiben a bontási munkálatokat a jelenlegi lezárások ideje alatt elvégzik, nem 
szükséges forgalomtechnikai terv, valamint jóváhagyás.

Az út- és járdaburkolatok végleges helyreállítási rétegrendjét nem határozzuk meg. Az 
útszakasz megépítését a megállapodás szerinti tervdokumentációkban szereplő 
rétegrenddel kell elvégezni.



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

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

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. november 15.

Napirend I. 10« pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására 
Budapest, VIII. kerület, Futó u. 5. sz. alatti ingatlanhoz gáz elosztóvezeték létesítéséhez
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 

https://kapu.budapestkozut.hu


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 407/2022. (XI. 09.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása Budapest VIII. kerület, 
Futó u. 5. sz. alatti ingatlanhoz gáz elosztóvezeték létesítéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
a Budapest VIII. kér., Futó u. 5. sz. alatti ingatlan gáz elosztóvezeték létesítéséhez

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

• a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Futó utca (35568/2 hrsz.) munkálatokkal 
érintett területére terjed ki,

• az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell 
előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon.

• Téli burkolatbontási tilalom figyelembevételével engedélyt kiadni alapvetően március 
15. - november 15. közötti 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 tervezett beavatkozások a Futó utca út- és járdaburkolatát érintik. A járda 
gyalogosforgalmát akadályozza, 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 érintheti a Futó utca közműveit, ezért az érintett közműkezelöket 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 munkálatok befejezését követően az utca jelenlegi díszburkolatát képező kiskockakő 
burkolatot és a járda díszkő burkolatát lehetőleg épségben történő bontást követően, 
kérjük megfelelő teherbírással visszaépíteni.

A bontással érintett út- és járdaburkolatok helyreállításával kapcsolatban 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.

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.

A tulajdonosi és 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.

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

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. november 15.

https://kapu.budapestkozut.hu


Napirend I. 11« pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására 
Budapest, VIII. kerület, Nap u. 22. sz. alatti ingatlan csatorna bekötéséhez
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zőldprogram 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 szépen

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 408/2022. (XI. 09.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása Budapest VIII. kerület, 
Nap u. 22. sz. alatti ingatlan csatorna bekötéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
a Budapest VIII. kér., Nap u. 22. sz. (35617 hrsz.) alatti ingatlan csatorna bekötési 
munkálataihoz

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

• a tulajdonosi hozzájárulás a Nap utca 22. sz. előtti Nap utca (35644/2 hrsz.) 
munkálatokkal érintett út- és járdaburkolatára terjed ki.

• az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell 
előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon.

• Téli burkolatbontási tilalom figyelembevételével engedélyt kiadni alapvetően március 
15. - november 15. közötti 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, 
síkosság-mentesítésére 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 aszfaltjárdaburkolatot 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 érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti 
rétegenként 20-20 cm átlapolással:

- 5 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg
- 7 cm AC-22 kötő (F) aszfaltbeton kötőréteg
- 20 cm vtg. C10-32/FN útalap
- 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.

Az útburkolat kopórétegét minden bontással érintett forgalmi sáv teljes szélességében, 
legalább 40-40 cm átlapolással 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 tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az 
építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól.

A tulajdonosi és 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.

https://kapu.budapestkozut.hu


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

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. november 15.

Napirend I. 12. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a 
Budapest VIII. kerület, Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódóan a Márkus Emília 
utca kettes fogyasztásmérő szekrény villamosenergia ellátásához
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
A napirend vitáját megnyitom. Kérdés, hozzászólás? Nincs. 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 409/2022. (XI. 09.) számú határozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, 
Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódóan a Márkus Emília utca 

kettes fogyasztásmérő szekrény villamos-energia ellátásához

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulását 
adja Budapest VIII. kerület, Márkus Emília utca (36433 hrsz.) alatti közterületi ingatlan kettes 
fogyasztásmérő szekrényének villamos-energia ellátásához:

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

• a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Márkus Emília utca (36433 hrsz.) 
munkálatokkal érintett területére terjed ki,

• az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell 
előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon.

• Téli burkolatbontási tilalom figyelembevételével engedélyt kiadni alapvetően március 
15. - november 15. közötti 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 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 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 földkábel fektetés nyomvonalában a járda kopórétegének burkolatát teljes szélességben 
helyre kell 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 keli betartani.

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

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

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.

A tulajdonosi és 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.

https://kapu.budapestkozut.hu


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. november 15.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
A napirendi pontok tárgyalásának végére értünk. Köszönöm szépen a mai munkájukat. Azt 
szeretném mondani, hogy a novemberi Kt. előtt lesz rendes ülésünk is, akkor fogunk dönteni a 
másik adag értékvédelmi pályázatról, illetve fognak még bejönni társasházi támogatásról 
szóló pályázatok és egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések is. Akkor fognak jönni a 
Kt. előterjesztések véleményezésre is. Az ülés végén a Bizottság tagjai a Bizottság 
hatáskörébe tartozó ügyekben a Jegyzőtől és a Bizottság elnökétől felvilágosítást kérhetnek. 
Van-e kérdés? Nincsen. Köszönöm szépen. Az ülést 17 óra 01 perckor bezárom.

elnöke alelnöke

A jegyzőkönyvet készítette:-------  
, L

Goda Krisztina^ ÄÄ 
Jogi és Szervezési Ügyosztályi® 
Szervezési Iroda ügym^zője
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A jegyzőkönyv melléklete:
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Melléklet

Városüzemeltetési Bizottság
2022. november 9-i ülés

Szavazás eredménye

Egyszerű

Ideje: 2022. november 09. 16:12
Típusa: Nyílt
Határozat: 326 Elfogadva

Tárgya: Napirend

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Távol 4 44.44
Összesen 9 100.00

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



Szavazás eredménye

Egyszerű

Ideje: 2022. november 09. 16:12
Típusa: Nyílt
Határozat: 327 Elfogadva

Tárgya: Camara-Bereczki Ferenc Miklós ügyrendi javaslata

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Távol 4 44.44
Összesen 9 100.00

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

2022. november 09. 16:14 
Nyílt

Határozat: 328-332 Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 1.1. pontja: Javaslat társasházi pályázatok és életveszély
elhárítása iránti kérelmek elbírálására (Blokkos szavazás)

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Távol 4 44.44
Összesen 9 100.00

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



Szavazás eredménye
Ideje: 2022. november 09.16:15
Típusa: Nyílt
Határozat: 333-338 Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend I.2. pontja: Javaslat „Világos Kapualjak” és „Világos
Kapualjak 2022” pályázatok elbírálására (Blokkos szavazás)

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Távol 4 44.44
Összesen 9 100.00

Név Voks Frakció
Barabás József Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklós Igen -
Könczöl Dávid Igen -
Mező Ágnes Igen -
Pálfi Gergely Igen -
Kaiser Edvin Sándor Távol -
Stettner István Távol -
Dr. Szilágyi Demeter Távol -
Vörös Tamás Távol -
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Szavazás eredménye
Ideje: 2022. november 09. 16:16
Típusa: Nyílt
Határozat: 339-348 Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 1.3. pontja: Javaslat "Közös használatú helyiségekben
nyílászáró felújítása, cseréje 2022” pályázatok elbírálására (Blokkos 
szavazás)

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Távol 4 44.44
Összesen 9 100.00

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

Egyszerű

Ideje: 2022. november 09. 16:1S
Típusa: Nyílt
Határozat: 349-398 Elfogadva

Tárgya: Napirend 1.4. pontja: Javaslat "Kis értékű támogatások 2022" 
pályázatok elbírálására (Blokkos szavazás)

Eredménve Voks: Szav% Össz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Távol 4 44.44
Összesen 9 100.00

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

Egyszerű

Ideje:
Típusa:

2022. november 09.16:20
Nyílt

Határozat: 399-402 Elfogadva

Tárgya: Napirend I.5. pontja: Javaslat "Értékvédelmi támogatások 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
Barabás József Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklós Igen -
Könczöl Dávid Igen -
Mező Ágnes Igen -
Pálfi Gergely Igen -
Vörös Tamás Igen -
Kaiser Edvin Sándor Távol -
Stettner István Távol -
Dr. Szilágyi Demeter Távol -



Szavazás eredménye
Ideje: 2022. november 09. 16:51
Típusa: Nyílt
Határozat: 403 Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend I.6. pontja: Javaslat közúti közlekedéssel kapcsolatos
döntések meghozatalára

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 5 83.33 55.56
Nem 0 0.00 0.00
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
Barabás József Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklós igen -
Könczöl Dávid Igen -
Mező Ágnes Igen -
Pálfi Gergely Igen -
Vörös Tamás Tart. -
Kaiser Edvin Sándor Távol -
Stettner István Távol -
Dr. Szilágyi Demeter Távol -
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Szavazás eredménye

Egyszerű

Ideje: 2022. november 09.16:57
Típusa: Nyílt
Határozat: 404 Elfogadva

Tárgya: Napirend 1.7. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás
megadására Budapest, Vili, kerület, Blaha Lujza téren a Márkus Emília 
utca - Rákóczi út sarkán MÓL Bubi mikromobilitási gyűjtőállomás 
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
Barabás József Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklós Igen -
Könczöl Dávid Igen
Mező Ágnes Igen -
Pálfi Gergely Igen -
Vörös Tamás Igen -
Kaiser Edvin Sándor Távol -
Stettner István Távol -
Dr. Szilágyi Demeter Távol -
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Szavazás eredménye
Ideje: 2022. november 09. 16:58
Típusa: Nyílt
Határozat: 405 Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend I.8. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás
megadására Budapest, Vili, kerület, Mátyás téren ivókút 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
Barabás József Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklós Igen -
Könczöl Dávid Igen -
Mező Ágnes Igen -
Pálfi Gergely Igen -
Vörös Tamás Igen -
Kaiser Edvin Sándor Távol -
Stettner István Távol -
Dr. Szilágyi Demeter Távol -
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Szavazás eredménye
Ideje: 2022. november 09. 16:59
Típusa: Nyílt
Határozat: 406 Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 1.9. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás
megadására Budapest, Vili, kerület, Szigony utca - Corvin Irodaház 
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
Barabás József Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklós Igen -
Könczöl Dávid Igen -
Mező Ágnes Igen -
Pálfi Gergely Igen -
Vörös Tamás Igen -
Kaiser Edvin Sándor Távol -
Stettner István Távol -
Dr. Szilágyi Demeter Távol -
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Szavazás eredménye
Ideje: 2022. november 09. 16:59
Típusa: Nyílt
Határozat: 407 Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 1.10. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulás megadására Budapest, Vili, kerület, Futó u. 5. sz. alatti 
ingatlanhoz gáz elosztóvezeték 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
Barabás József Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklós Igen -
Könczöl Dávid Igen -
Mező Ágnes Igen -
Pálfi Gergely Igen -
Vörös Tamás Igen -
Kaiser Edvin Sándor Távol -
Stettner István Távol -
Dr. Szilágyi Demeter Távol -
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Szavazás eredménye
Ideje:
Típusa:
Határozat
Egyszerű

2022. november 09.17:00
Nyílt
408 Elfogadva

Tárgya: Napirend 1.11. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulás megadására Budapest, Vili, kerület, Nap u. 22. sz. alatti 
ingatlan csatorna bekötéséhez

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

Egyszerű

Ideje: 2022. november 09. 17:00
Típusa: Nyílt
Határozat: 409 Elfogadva

Tárgya: Napirend 1.12. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulás megadására a Budapest Vili, kerület, Blaha Lujza tér 
felújításához kapcsolódóan a Márkus Emília utca kettes 
fogyasztásmérő szekrény villamosenergia 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
Barabás József Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklós Igen -
Könczöl Dávid Igen -
Mező Ágnes Igen -
Pálfi Gergely Igen -
Vörös Tamás Igen -
Kaiser Edvin Sándor Távol -
Stettner István Távol -
Dr. Szilágyi Demeter Távol -
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