
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Városüzemeltetési Bizottság 2022. december 14-én (szerda) 16.00 órai
kezdettel a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal I. emelet 100-as termében 
megtartott 13. rendes üléséről

Levezető elnök:

Jelenlévő tagok:

Távol:

Camara-Bereczki Ferenc Miklós

Könczöl Dávid - alelnök
Dr. Szilágyi Demeter
Stettner István
Barabás József
Kaiser Edvin Sándor
Mező Ágnes

Vörös Tamás - alelnök
Pálfí Gergely

Jelenlévő meghívottak: Rádai Dániel - alpolgármester, Hőrich Szilvia- Gazdasági vezető, 
Tiszai Árpád - Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály vezetője, Varga Viktória - 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda irodavezető-helyettes, Bodnár Gabriella - 
Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, Csete Zoltán - REV8 Zrt. műszaki igazgató

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Tisztelettel köszöntőm a megjelent bizottsági tagokat, a meghívott vendégeket és valamennyi 
jelenlévőt. A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési 
Bizottságának 2022. évi 13. rendes ülését megnyitom. A törvényességi feladatokat a mai 
bizottsági ülésen Dr. Székelyhídi Lívia látja el. Kérem, a létszám megállapítása érdekében, 
kapcsolják be a szavazókészülékeiket. A bizottság létszáma 9 fő, jelen van 7 fő. 
Távolmaradását bejelentette Vörös Tamás és Pálfí Gergely. A 2022. december 7-én kiküldött 
meghívó szerinti napirendi javaslat megszavazása következik. A bizottság vita nélkül, 
egyszerű többséggel határoz a napirendi pontokról. Kérem, szavazzanak.
7 igennel egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 481/2022. (XII. 14.) számú határozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

NAPIREND

I. Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések
(írásbeli előterjesztés)

Nyilvános előterjesztések

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

PÓTKÉZBESÍTÉS

2. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására Budapest, VIII. 
kerület Fecske u. 36 (Auróra u. 37) sz. alatti ingatlan víz és csatorna 
bekötéséhez
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

3. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására Budapest, VIII. 
kerület, Blaha Lujza téren mikromobilitási pont létesítéséhez
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

4. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására Budapest, VIII. 
kerület Diószegi u. 46. sz. alatti ingatlanon diákotthon építési engedélyéhez és 
közúti kapcsolatainak kialakításához
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

5. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. 
kerület, Blaha Lujza téren fogyasztásmérő szekrény villamosenergia ellátásához 
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

6. Javaslat közútkezelői hozzájárulás megadására az "MTA Kísérleti 
Orvostudományi Kutatóintézet új épületének" építési engedélyezéséhez 
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

7. Javaslat közútkezelői hozzájárulás megadására a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Speciális Képzési Központ épületének építési engedélyezéséhez 
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

8. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. 
kerület Losonci tér környezetrendezési terveihez
Előterjesztő: Sárkány Csilla - REV8 Zrt. vezérigazgatója
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9. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. 
kerület Népszínház utca - Alföldi utca és Vay Ádám utca torkolat felújítás 
útépítési, környezetrendezési és forgalomtechnikai terveihez
Előterjesztő: Sárkány Csilla - REV8 Zrt. vezérigazgatója

10. Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a Budapest VIII. 
kerület Magdolna negyed forgalomcsillapítását célzó forgalomtechnikai 
tervekhez
Előterjesztő: Sárkány Csilla - REV8 Zrt. vezérigazgatója

II. Képviselő-testületi előterjesztések véleményezése
(írásbeli előterjesztés)

Nyilvános előterjesztések

1. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására és az ahhoz 
kapcsolódó döntések meghozatalára
Előterjesztő: Pikó András polgármester

2. Beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2022. évi munkájáról, valamint a 
Bizottság 2021. december 1. - 2022. november 15. közötti időszakra vonatkozó 
átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós-Városüzemeltetési Bizottság elnöke

3. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a 
veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az 
előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az 
átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről 
Előterjesztő: Pikó András -polgármester

I. Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések
(írásbeli előterjesztés)

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Ügyrendi javaslattal élek. Blokkos szavazásra teszek javaslatot az 1.1. pont esetében. Erről 
vita nélkül egyszerű többséggel döntsünk. Kérem, szavazzanak.
7 igennel egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm.
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 482/2022. (XII. 14.) számú határozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városüzemeltetési Bizottság Camara-Bereczki Ferenc Miklós bizottsági elnök ügyrendi 
javaslata alapján úgy dönt, hogy az elfogadott napirend 1.1. pontjánál blokkos szavazás során 
dönt.

Napirend Ll, pontja: Javaslat életveszély elhárítása iránti kérelmek elbírálására 
Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós - képviselő, bizottsági elnök

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Az előterjesztést pótkézbesítéssel és helyszíni kiosztással is megkapták a mai napon. 3 darab 
1-1 pontból álló határozati javaslatról fogunk majd dönteni. Van-e bármelyik külön 
tárgyalására igény? Dr. Szilágyi Demeter, parancsoljon.

Dr. Szilágyi Demeter
Köszönöm szépen a szót. Kaphatunk egy kicsit részletesebb tájékoztatást a II. határozati 
javaslatban szereplő társasház kapcsán, mert lehet, hogy nekem nem teljes a csomagom, de 
nem látjuk magát a kérelmet, hogy mi a probléma oka? Azért ez egy kirívóan nagy összeg a 
szokványoshoz képest. Csak, hogy egy kicsit képben legyünk, hogy mi történik, és miért van 
erre szükség? Köszönöm.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Igen. Azonnal adunk tájékoztatást, és még egyszer szeretnék elnézést kérni, amiért csak a mai 
napon tudtuk kiküldeni, de még a pénzüggyel kellett egyeztetnünk, és ahhoz, hogy fel tudjuk 
használni a még bent lévő összes forrást, ahhoz le kellett még ezeket a dolgokat egyeztetni, és 
csak tegnap tudta aláírni Polgármester úr az átcsoportosítási dolgokat. De megadnám a szót 
irodavezető asszonynak, hogy a konkrét kérdésre adjon választ képviselő úrnak. Bodnár 
Gabriella, parancsoljon.

Bodnár Gabriella
Köszönöm a szót, Elnök úr. A II. pontban lévő társasháznál - ez a Stróbl Alajos utca - ott 2 
nagy társasház van, az EFKL és a másik a GDJH. Mind a két esetben gázkizárás történt az ősz 
során. Erről elég sok hír is szolgált, egyébként. Azért ezt a társasházat hoztuk be most az 
előterjesztésbe, mert a másiknak még nagyobb összegre van szüksége, és az már az idei 
keretbe nem fért bele. Gázkizárásnál nem szokatlanok, sajnos, ezek az összegek. Itt 170 fölötti 
lakásszámról van szó, tehát ehhez mérten akkor eleve már 75%-os támogatást kérhetnek, és 
nyilván ekkora lakásszámnál ez is indokolja az összeg nagyságát.
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Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Köszönöm szépen. Igen, ez elég nagy méretű társasház, biztos képviselő úr is járt már 
arrafelé. Ez a volt Tiszti lakótelep, hogyha így többet mond, de megadom a szót, 
parancsoljon.

Dr. Szilágyi Demeter
Köszönöm szépen, ennyi nekem tökéletesen elegendő. Csak, hadd kérjem, hogy valami 
hasonló szerepeljen majd legközelebb az előterjesztésben, hogy lássuk, hogy pontosan mi is 
történik. Még egy kérdésem van, mert az előterjesztésben nem látok arra való utalást, csak itt 
Elnök úr említette egy fél szóval, hogy ennek a kerete most akkor ezzel kimerült. Szeretném 
megkérdezni, hogy ezen kívül, hogyha jól értem, a Stróbl Alajosban van egy másik társasház- 
komplexum, tehát azon kívül van-e bent bármilyen más igény, ami életveszély elhárításra 
szolgál? Hogyha van, akkor ezek milyen összeget ölelnek föl? Köszönöm szépen.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Köszönjük. Igen, vannak még bent igények. Irodavezető asszony tud róla adni pontos 
tájékoztatást. Parancsoljon.

Bodnár Gabriella
Köszönöm a szót, Elnök úr. Nagyságrendileg tudok csak az összegről tájékoztatást mondani, 
de hogyha szükséges, akkor írásban megadjuk. Sajnos vannak. Kb. 7-8 pályázat, és majdnem 
100 milliós igénnyel. Ezek között van, ami még nem teljesen hiánytalan, tehát a hiánypótlás 
folyamatos, de vannak, akik már hiányt pótoltak, viszont a keretbe nem fértek bele.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Köszönöm szépen a kiegészítést. Ezt már beszéltük a múltkori bizottsági ülésen is, hogy 
Polgármester úr 2 alkalommal bővítette ki az idei költségvetésben rendelkezésre álló összeget, 
de nyilván azóta is adtak még be új pályázatokat, illetve van még bent olyan pályázat is, amit 
már régebben adtak be, de olyan nagy összeget kémek, hogy még nem volt lehetőségünk arra, 
hogy őket támogassuk. Hiszen azért itt mérlegelni is kell, hogy egy-egy ilyen nagyobb igény 
esetében áldoz-e az Önkormányzat arra, hogy csupán egyetlen társasházat támogasson 
ahelyett, hogy, mondjuk, 10 másikat támogat. Nyilván ez egy döntés kérdése. Szilágyi 
Demeter, parancsoljon.

Dr. Szilágyi Demeter
Köszönöm szépen. Akkor egyfelől szeretnék kérni egy összefoglalót erre vonatkozóan, hogy 
hány pályázat milyen státuszban van jelenleg bent? Milyen összeg és mi a kérelem indoklása? 
Különösen azért kérdezem, mert elhangzott, hogy van egy másik pályázat, ami gázkizárás 
okán került elénk. Van-e még ilyen? Tehát ezekkel mi a terv? Mit tudunk vele kezdeni, vagy 
van-e bármilyen reális lehetőség? Nyilván, most ha én jól gondolom, akkor az idei évben nem 
nagyon fogunk már bizottsági ülést tartani. Mikor tudunk legelőször erről tárgyalni? Mikor 
tudunk segítséget nyújtani ezeknek a társasházaknak, hogy a téli időszakban ne fagyjanak 
meg? Szeretném, hogyha ezzel a választ kiegészítenék nekem. Nem szükséges erre most 
válaszolni. De hogyha.... az úgy még jobb. Köszönöm.
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Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Nagyon jó kérdés. Akartam is mondani, de Ön megelőzött. Rendkívüli ülést fogunk tartani 
január 12-én csütörtökön 16 órakor, tehát arra mindenféleképpen szeretném, hogyha mindenki 
el tudna jönni, és hogyha minden jól megy, akkor a holnapi napon lesz elfogadott 
költségvetése Józsefvárosnak, és fogunk tudni már akkor dönteni ezekről. Egyébként nemcsak 
egy ház van bent, aki gázkizárással pályázott, hanem azt hiszem 3, de majd irodavezető 
asszony fog adni pontos tájékoztatást. Tehát január 12-én csütörtökön fogunk tudni dönteni 
több ilyen ház támogatásáról is. Van-e további kérdés, illetve hozzászólás? Amennyiben 
nincs, úgy a napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom a 3 darab 1-1 pontból álló 
határozati javaslatot, melyekről egyben szavazunk. Kérem, szavazzanak.
7 igennel egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 483/2022. (XII. 14.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, József körút 52-56. szám alatti Társasház életveszély 
elhárítása iránti kérelmének támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerület, József körút 52-56. 
szám alatti Társasház gázkizárás miatt a méretlen fővezeték tömörré tétele tárgyában benyújtott 
kérelmének támogatására 1.228.961 Ft vissza nem térítendő és 1.228.961 Ft kamatmentes 
kölcsöntámogatás megítélését javasolja a polgármesternek.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. december 14.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 484/2022. (XII. 14.) számú határozata 

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

A Budapest VIII. kerület, Stróbl Alajos u. 7. EFKL szám alatti Társasház életveszély 
elhárítása iránti kérelmének támogatásáról

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerület, Stróbl Alajos u. 7. 
EFKL szám alatti Társasház gázvezeték felújítása tárgyában benyújtott kérelmének támogatására 
6.668.698 Ft vissza nem térítendő és 6.668.698 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését 
javasolja a polgármesternek.
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Felelős:
Határidő:

polgármester
2022. december 14.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 485/2022. (XII. 14.) számú határozata 

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

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

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerület, Dugonics u. 3. szám 
alatti homlokzatveszélytelenítés tárgyában benyújtott kérelmének támogatására 250.000 Ft vissza 
nem térítendő és 250.000 Ft kamatmentes kölcsöntámogatás megítélését javasolja a 
polgármesternek.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. december 14.

Napirend 1.2. pontja; Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására 
Budapest, VIII. kerület Fecske u. 36 (Auróra u. 37) sz. alatti ingatlan víz és csatorna 
bekötéséhez
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
A napirend vitáját megnyitom. Van-e kérdés, hozzászólás? Ilyet nem látok. A napirend vitáját 
lezárom, és szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához 
egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.
Köszönöm. 7 igennel egyhangúlag elfogadtuk.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 486/2022. (XII. 14.) számú határozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról Budapest VIII. kerület, Fecske u. 
36. (Auróra u. 37.) sz. alatti ingatlan víz és csatorna bekötéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
a H_L Mérnök Kft. (székhely: 1048 Budapest Homoktövis u. 119.) által benyújtott Budapest, 
VIII. kerület Fecske u. 36. (Auróra u. 37.) sz. alatti ingatlanon épülő 27 lakásos 
lakóépület/társasház víz- és csatorna bekötés létesítésének kérelméhez.
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• 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 Budapest VIII. kerület Auróra utca 
(35020/2 hrsz.) és a Fecske utca (37989 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 víz- és szennyvízcsatorna-bekötések megszüntetésének és létesítésének munkálataira 
vonatkozó különleges műszaki előírások:

A tervezett beavatkozások az Auróra utca (35020/2 hrsz.) és a Fecske utca (37989 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 érinti az Auróra utca és a Fecske utcában lévő közműveket, ezért az érintett 
közműkezelőket az e-közmű rendszerben igazoltan meg kell keresni és a hozzájárulásukat be 
kell szerezni.

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

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

A járda burkolatát az ingatlan előtt a telekhatárok közötti szakasszon teljes szélességben 
helyre kell állítani!
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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 érintett útpálya kopórétegét, illetve a járdák burkolatát teljes szélességében 
helyre kell állítani!

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

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

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

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

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

A 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján az útpálya 
szerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyekre vonatkozó kötelező 
szavatossági idő 10 év; a járdák, térburkolatok, és az utak kopórétegeire vonatkozó kötelező 
szavatossági idő 5 év.
Ezen 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.
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A munkakezdési hozzájárulási kérelmet a TKM rendszerben történt rögzítés után lehet 
befogadni, a kérelemhez csatolni kell a rögzítést igazoló ID azonosítót nyomtatott 
formátumban.

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

Felelős: polgármester
Határidő : 2022. december 21.

Napirend 1.3. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására 
Budapest, VIII. kerület, Blaha Lujza téren mikromobilitási pont létesítéséhez
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
A napirend vitáját megnyitom. Van-e kérdés, hozzászólás? Nincs, köszönöm szépen. Ez egy 
utólagos hozzájárulás. Már szerencsére megépült, és a teret átadtuk. A napirend vitáját 
lezárom, és szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához 
egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.
7 igennel egyhangúlag elfogadtuk köszönöm szépen

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 487/2022. (XII. 14.) számú határozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról Budapest VIII. kerület, 
Blaha Lujza téren mikromobilitási pont létesítéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
a Budapest VIII. kerület, a Blaha Lujza téren egy mikromobilitási gyűjtöállomás 
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 teljed ki,

• az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell 
előzetesen kérni a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon.
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• 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 mikromobilitási gyűjtőállomás kivitelezésére vonatkozó műszaki előírások:

A tervezett beavatkozások a Blaha Lujza tér 36406 hrsz. 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 közműveit, ezért az érintett közműkezelőket az e- 
közmű 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
-20cmCKT4
- 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.

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.
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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. december 20.

Napirend 1.4. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására 
Budapest, VIII. kerület Diószegi u. 46. sz. alatti ingatlanon diákotthon építési 
engedélyéhez és közúti kapcsolatainak kialakításához
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

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

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 488/2022. (XII. 14.) számú határozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, 
Diószegi u. 46. sz. alatti ingatlanon diákotthon építési engedélyéhez és közúti 

kapcsolatainak kialakításához

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
a Budapest VIII. kér., Diószegi Sámuel utca 46. szám alatti (36020 hrsz.) ingatlanon tervezett 
diákotthon építési engedélyéhez és annak közúti csatlakozásának munkálataihoz.
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• 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 az Diószegi Sándor utca 35903/1 hrsz.-ú 
belterületi közút út- és járdaburkolatának munkálatokkal érintett területeire teljed ki,

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

• téli 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 tervezett épület építési engedélyének megadása ellen közútkezelőként kifogást nem 
emelünk.

A közúti kapcsolat kialakítására vonatkozó műszaki előírások:

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

A tervezett behajtó burkolata:
- 8 cm térkő burkolat
- 4 cm ágyazó homok
- 20 cm C8/10-32/F stabilizált útalap
- 20 cm fagyálló homokos kavics ágyazat Trp 95% (más anyaggal nem helyettesíthető)

Járda burkolat helyreállítása:
- 4 cm MA 4 35/50 j. öntött aszfalt
- 10 cm C12/15-32-F1 (földnedves) betonalap
- 15 cm homokos kavics fagyvédő réteg Trr96% E2>65MN/m2

A szegély építésével érintett szakaszon sérült útpálya aszfalt útburkolat legalább 30 cm 
szélességben, 4 cm MA-11 öntött aszfalttal kell helyreállítani. Az új épület kivitelezését 
követően a járdaszakaszon a térkő burkolat mellett maradó aszfaltburkolatú részeket teljes 
felületen új burkolattal kell helyreállítani.

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

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

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

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

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. december 21.

14

https://kapu.budapestkozut.hu


Napirend 1.5. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a 
Budapest VIII. kerület, Blaha Lujza téren fogyasztásmérő szekrény villamosenergia 
ellátásához
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

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

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 489/2022. (XII. 14.) számú határozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, 
Blaha Lujza téren fogyasztásmérő szekrény villamosenergia ellátásához

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulását 
adja Budapest VIII. kerület, a Blaha Lujza tér (36406 hrsz.) közterületi ingatlan 
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 Blaha Lujza tér (36406 hrsz.) 
munkálatokkal érintett területére 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 vezetéképítésre 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 közművek védelme érdekében, valamint azok pontos helyének meghatározásához a 
földmunkát óvatos kézi feltárással kell végezni. A kábel végeit végelzáróval kell védeni 
nedvesség és egyéb káros behatás ellen, oszlopokon szabadtéri, szekrényekben beltéri kivitelű 
végelzáró alkalmazása szükséges. Más feszültségszintű kábeltől vagy közművezetéktől 

15



megközelítés esetén a tervezett és a meglévő létesítmények között elválasztás (térköztartó, 
fedlap) szükséges

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

- 10 cm térkő járdaburkolat
- 3 cm 2/4 zúzottkő
-20cmCKT4
- 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 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 kell 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.
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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. december 21.

Napirend 1.6. pontja: Javaslat közútkezelői hozzájárulás megadására az "MTA Kísérleti 
Orvostudományi Kutatóintézet új épületének" építési engedélyezéséhez
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
A napirend vitáját megnyitom, és kérdezem Alpolgármester urat, hogy sikerült-e egyeztetni az 
elmúlt ülés óta érdemben?

Rádai Dániel
Sikerült.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Szuper. Köszönöm szépen. 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.
7 igen, egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 490/2022. (XII. 14.) számú határozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Közútkezelői hozzájárulás megadásáról az "MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet új épületének" építési engedélyezéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy közútkezelői hozzájárulását adja az MTA 
Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (1083 Budapest, Szigony utca 43. sz.) megbízásából 
Horváth Zoltán András kérelmére a Budapest, VIII. kerület, Szigony u. 43. sz. (36181/3 hrsz.) 
alatti ingatlanon tervezett épület magasépítési engedélyezési tervéhez.

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

• jelen közútkezelői hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
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A magasépítési engedélyhez megadott hozzájárulás a Bókay utcai kapubehajtó létesítésére, 
a Bókay, Szigony és Apáthy utcák járdáinak felújítására és az Apáthy utca átalakítására 
nem vonatkozik, ezekhez az egyeztetéseket követően az alábbi előírások szerinti kiviteli 
tervdokumentáció benyújtása szükséges:

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

A ki-, behajtás forgalomirányítását úgy kell megoldani, hogy a várakozó járművek az utca 
forgalmát ne akadályozzák. A várakozó járművek felállását kérjük helyszínrajzon bemutatni.

A Bókay János utca, az Apáthy István utca és a Szigony utca járdái jelenleg öntött aszfalt, és 
díszkő-burkolatúak, a műszaki leírásban feltűntetett alábbi rétegrendek azonban a későbbi 
egyeztetéseket követően változhatnak, ezért csak irányadónak tekintendők!

A páros oldali járda burkolata:
- 4 cm AC-8 aszfalt kopó 50/70
- 10 cm C8/10-FN-XF1-MSZ 4798-1:2004 soványbeton alap
- 10 cm homokos kavics talajjavító és fagyvédő réteg (előirányzat)

A páros oldali kapubehajtók pályaszerkezete:
- 4 cm AC-8 aszfalt kopó 50/70
- 15 cm C8/10-FN-XF1-MSZ 4798-1:2004 sovány beton alap
- 15 cm homokos kavics talajjavító és fagyvédő réteg (előirányzat)

Az MTA oldalán a járdaburkolat elbontásra kerül és ennek a területén - a parkolósáv területén 
1.44 - 1.65 m széles sávban teljes pályaszerkezet épül:
- 4 cm AC-11 aszfalt kopó 50/70
- 5 cm AC-22 aszfalt kötő 50/70
- 20 cm C8/10-FN-XF1-MSZ 4798-1:2004 sovány beton alap
- 20 cm homokos kavics talajjavító és fagyvédő réteg (előirányzat)

Az MTA oldalán dísz járdaburkolat épül térkővel, amelynek a pályaszerkezete:
- 6 cm térkő burkolat
- 10 cm C8/10-FN-XF1-MSZ 4798-1:2004 soványbeton alap
- 10 cm homokos kavics talajjavító és fagyvédő réteg (előirányzat)

A Bókay utcában az új kapubehajtónál a kiemelt szegély elbontásra kerül és helyén döntött 
szegély épül, a tervezett kapubehajtó pályaszerkezete a következő:
- 4 cm AC-8 aszfalt kopó 50/70
- 15 cm C8/10-FN-XF1-MSZ 4798-1:2004 soványbeton alap
- 15 cm homokos kavics talajjavító és fagyvédő réteg (előirányzat)
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A járda- és kapubehajtó építés során az alépítményi földmű előírt tömörsége a védőrétegen 
Trg>96% és teherbírása E2>68 MN/m2. A helyreállítás során az e-UT_06.03.21 Út
pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és minőségi követelmények útügyi műszaki 
előírásban foglaltakat kell betartani. A kapubehajtó építés helyszínrajzán kérjük jelölni a 
zöldfelületet, valamint a megmaradó és a kivágásra tervezett fákat.

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

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

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

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

Felelős: polgármester
Határidő : 2022. december 21.

Napirend 1.7. pontja: Javaslat közútkezelői hozzájárulás megadására a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Speciális Képzési Központ épületének építési engedélyezéséhez
Előterjesztő: dr. Lennert Zsófia - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda vezetője

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

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 491/2022. (XII. 14.) számú határozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Speciális 
Képzési Központ épületének építési engedélyezéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy közútkezelői hozzájárulását adja a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem NKE KVI Speciális Képzési Központ Munkaközi Engedélyezési 
Tervdokumentációjában a 36030 hrsz.-ra tervezett épületek magasépítési engedélyezési 
tervéhez.
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A tervdokumentáció alapján a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján az építéshez közútkezelőként hozzájárul.

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

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

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

A ki-, behajtás forgalomirányítását úgy kell megoldani, hogy a várakozó járművek az utca 
forgalmát ne akadályozzák. A várakozó járművek felállását kérjük helyszínrajzon bemutatni.

A tervdokumentációban szereplő Korányi Sándor utcai kapubehajtó építési 
munkálataira vonatkozóan tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelmet kell 
benyújtani, mellyel kapcsolatban az Önkormányzattal egyeztetni szükséges.

A műszaki leírásban szereplő alábbi rétegrendek irányadónak tekintendők!

A tervezett kapubehajtó pályaszerkezete:
- 10 cm vtg. kiselemes térkő burkolat
- 3 cm vtg. 2/5 ágyazó zúzalék (tömör vastagság)
- 20 cm vtg CKt-4 cementstabilizált alapréteg
- 25 cm vtg. homokos kavics fagyvédö/talajjavító réteg
- tömörített altalaj (Trg=95%, E2 min.=40 MPa)

A tervezett útburkolat pályaszerkezete födémen:
- 10 cm vtg. kiselemes térkő burkolat
- 3 cm vtg. 2/5 ágyazó zúzalék (tömör vastagság)
- változó vastagságú, lejtésképző beton réteg
- vízszigetelés
- vasbeton födémlemez

A tervezett kiemelt szegély
- 15x30x100 cm e.gy. beton szegélykő elem
- 15 cm vtg. C20/25-32-F1 (földnedves) monolit beton alapgerenda
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A tervezett süllyesztet szegély
- 15x20x40 cm e.gy. beton szegélykő elem
- 15 cm vtg. C20/25-32-F1 (földnedves) monolit beton alapgerenda

A Korányi Sándor utca esetlegesen érintett járda és útburkolatának rétegrendjével, 
műszaki tartalmának és esetleges szakaszfelújításainak volumenével kapcsolatban 
egyeztetéseket kérünk:

A Korányi Sándor utca járda burkolata:
- 4 cm AC-8 aszfalt kopó 50/70
- 10 cm C8/10-FN-XF1-MSZ 4798-1:2004 sovány beton alap
- 10 cm homokos kavics talajjavító és fagyvédő réteg (előirányzat)

A Korányi Sándor utca pályaszerkezete:
- 4 cm AC-11 aszfalt kopó 50/70
- 5 cm AC-22 aszfalt kötő 50/70
- 20 cm C8/10-FN-XF1-MSZ 4798-1:2004 sovány beton alap
- 20 cm homokos kavics talajjavító és fagyvédő réteg (előirányzat)

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

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

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

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

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

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. december 21.
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Napirend 1.8. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a 
Budapest VIII. kerület Losonci tér környezetrendezési terveihez
Előterjesztő: Sárkány Csilla - REV8 Zrt. vezérigazgatója

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
A napirend vitáját megnyitom. Megadom a szót Rádai Dániel alpolgármesternek, 
parancsoljon.

Rádai Dániel
Köszönöm szépen, Elnök úr. Én azt hiszem, hogy bizonyos szempontból egy történelmi 
fejlesztés van a tisztelt bizottság előtt, hiszen idestova - 1-2 apróságot, illetve konkrét kisebb 
területet leszámítva - nem volt valós érdemi hozzányúlás, beavatkozás ezen a területen, 
ezeken a köztereken. A történelmi jelzőm erről szól elsősorban. Azt gondolom, hogy mindig 
példaértékű, hogyha egy szocialista lakótelep közterületeit az adott önkormányzat vagy akár 
más civil szervezetek és közösségek közösen fejlesztik. Én azt hiszem, hogy maga az 
elkészült anyag is egy nagyon izgalmas tartalomról szól, úgyhogy nemcsak arról van szó, 
hogy érdemben fejlesztjük ezt a területet, zöldítjük és betont törünk, hanem arról is, hogy egy 
nagyon különleges és nagyon izgalmas közösségi irányba fejlesztjük, ami egyébként 
közösségi tervezéssel kezdődött. Köszönöm szépen.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Magam is részt vettem az első ilyen alkalommal a Losonci téri játszótéren, úgyhogy nagyon 
szépen köszönöm a RÉV8 Zrt. munkatársainak a munkáját. Van-e kérdés, illetve hozzászólás 
a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, úgy a napirend vitáját lezárom, és szavazásra 
bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. 
Kérem, szavazzanak.
7 igennel egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 492/2022. (XII. 14.) számú határozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület Losonci 
tér környezetrendezési terveihez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
Nagy Adrienn tervező (Wildscape Projects Studio, 1184 Budapest, Mikszáth Kálmán u. 10/a.) 
által készített „Budapest VIII. kerület Losonci tér Tájépítészeti Kiviteli terv” című kiviteli 
tervdokumentációhoz az alábbiak figyelembevételével:

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

• a tulajdonosi hozzájárulás a Losonci tér (35728/33 hrsz.) munkálatokkal érintett 
területére teljed ki,
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• az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell 
kérni a kivitelezés megkezdéséhez a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon,

• téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően november 15. előtt és 
március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön 
elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát és azt, hogy a téli 
időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, 
síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

• Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 
előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 2 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. december 31.

Napirend 1.9. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a 
Budapest VIII. kerület Népszínház utca - Alföldi utca és Vay Ádám utca torkolat 
felújítás útépítési, környezetrendezési és forgalomtechnikai terveihez
Előterjesztő: Sárkány Csilla - REV8 Zrt. vezérigazgatója

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
A napirend vitáját megnyitom. Van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. Annyit fűznék hozzá, hogy 
nemrégiben sikerült az Alföldi - Kiss József u. csomópontot is rendeznünk. Szerintem nagyon 
jól sikerült. Sokkal élhetőbb lett tőle a környék. Alig várom, hogy megnőjenek a hársfák, és 
legyen egy jó nagy lombkorona. Én bízom benne, hogy ezen az utcasarkon is hasonló 
minőségben fog tudni elkészülni ez a fejlesztés, és köszönöm szépen mindenkinek, aki 
hozzájárult ahhoz, hogy ezek a tervek elkészüljenek. Bízom benne, hogy a jövő évben ez a 
lehető leghamarabb el fog tudni készülni. Van-e további kérdés, hozzászólás? Ilyet nem látok. 
A napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot. 
Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.
7 igennel egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 493/2022. (XII. 14.) számú határozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Bp. VIII. Népszínház utca - 
Alföldi utca és Vay Ádám utca torkolat felújítás útépítési, környezetrendezési és 

forgalomtechnikai terveihez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
az OpenSpace Kft. (1081 Budapest, Kiss József u. 2.) által készített „Népszínház utca - 
Alföldi utca és Vay Ádám utca torkolatának humanizációja” című kiviteli 
tervdokumentációhoz az alábbiak figyelembevételével:
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• jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

• a tulajdonosi hozzájárulás a Népszínház utca (34775/2 hrsz.), az Alföldi utca (hrsz. 
34728) és a Vay Ádám utca (hrsz. 34763) munkálatokkal érintett területére teljed ki,

• az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell 
kérni a kivitelezés megkezdéséhez a közútkezelői hozzájáruláshoz mellékelt adatlapon,

• téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően november 15. előtt és 
március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön 
elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát és azt, hogy a téli 
időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, 
síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

• Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 
előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 2 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. december 31.

Napirend L10. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására a 
Budapest VIII. kerület Magdolna negyed forgalomcsillapítását célzó forgalomtechnikai 
tervekhez
Előterjesztő: Sárkány Csilla — REV8 Zrt. vezérigazgatója

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
A napirend vitáját megnyitom. Én kezdenék mielőtt megkérdezném, hogy van-e kérdés, 
illetve hozzászólás. Nagyon köszönöm, hogy elkészültek ezek a tervek. Nagyon push-oltam, 
nagyon hajtottam ezt az ügyet. Köszönöm, hogy a Magdolna negyed az első negyed lehet, 
ahol ez a dolog megvalósulhat. Mondtam a korábbi bizottsági üléseken is, hogy a lakók közül 
nagyon sokan részesítettek - teljesen jogosan - verbális agresszióban, amikor arról 
beszélgettem velük, akár személyesen, akár online fórumokon, hogy a környékbeli utcáknak 
milyen az élhetősége. Én nagyon örülök annak, hogy például a Lujza utca forgalma a terveket 
végignézve érdemben csökkenhet a jövőben, és ugyanez igaz a Dankó utcára is. Azt viszont 
külön kérném, hogy a Karácsony Sándor utca forgalmát, illetve élhetőségét egyrészt 
csökkentsük, másrészt pedig növeljük, mert ha ideiglenesen is, de biztos vagyok benne, hogy 
az utca forgalmát a forgalomcsillapítás a környező utcákban növelni fogja. Innen, ebből az 
utcából is többen kerestek meg és fogalmaztak meg kritikákat teljesen jogosan. Én kérem azt 
az Alpolgármester úrtól, RÉV-től és a tervezőtől is, hogy amennyiben szükségessé válnak 
majd kisebb korrekciók, akkor azokat majd hajtsuk végre, nyilván legalább egy félév, 
háromnegyedév elteltével. Van-e kérdés, illetve hozzászólás? Rádai Dániel alpolgármester úr, 
parancsoljon.
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Rádai Dániel
Csak röviden, mert Elnök úr szépen összefoglalta, illetve kortes beszédet is tartott. 
Alapvetően a fő célunk az volt, hogy a folyamatosan vitatott és panaszolt átmenő forgalom 
jelentős csökkentése megvalósulhasson. Ennek nyilván az eszközei nem korlátlanok. Az 
egyes forgalmi irányok változása szükséges. Fontos volt, természetesen, hogy a kerékpáros 
közlekedés minél elősegítettebb legyen, a gyalogos közlekedést akadályozó járdán parkolás 
csökkenjen. Sikerült azt is elérni, hogy mindezt parkolóhelyek elvesztése nélkül tehessük 
meg, járdáiulek alakulnak, járdaszigetek, még hogyha adott esetben forgalomtechnikai 
eszközökkel is, ideiglenesen is, az utcák környezet pszichológiai, útpszichológiai hatásait is 
jelentősen fogják javítani. Egyszerűen jobb lesz létezni ezen a környéken, jobb lesz 
közlekedni, jobb lesz minden nap sétálni. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az is, hogy 
ebben van egy mintaértékű, példaértékű előrelépés az egész várost illetően. Közép-Kelet 
Európában ezek a nyugaton már elég gyakran alkalmazott megoldások még gyerekcipőben 
járnak. Nagyon örülök annak, hogy el tudunk indulni ezen az úton most mi is. Köszönöm 
szépen. És köszönöm természetesen az előkészítő és tervezőmunkát ezzel kapcsolatban.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Köszönjük szépen. Mező Ágnes, parancsoljon.

Mező Ágnes
Én is csak üdvözölni szeretném ezt a forgalomcsillapítást, hogy végre megvalósul valahol. Itt 
a Józsefvárosban már nagyon régóta vártuk. Kérdezném, hogy hogyan lehet kiterjeszteni ezt, 
mely területekre? Van-e erre terv vagy elképzelés, illetve mik a realitások, hogy más területen 
is megvalósuljon ez? Köszönöm.

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

Rádai Dániel
Maga a költségvetési döntés a Csamok-Népszínház-Magdolna forgalomcsillapítási projekt 
programról szól. A Magdolna negyed tervei, csomagja készült el először, illetve került 
jóváhagyásra a BKK- Budapest Közút által. Tehát ez egy folyamat. Nyilván ideális lenne, 
hogyha minden területen egyszerre is tudnánk haladni, de erre sem emberi, sem technikai 
kapacitásaink nincsenek. És még az sem baj, hogy egyébként így lépcsőzetesen el tudunk 
indulni, hiszen olyan sok csomópontról és sok utcáról van egyébként is szó, hogy kivitelezési 
szempontból sem lehet nyilván egyszerre az egészet. Úgyhogy így folytatjuk tovább. Az 
előkészületek egyébként szintén eléggé előrehaladottak. Itt most a konkrétan engedélyes 
tervekről van szó. Hozzáteszem, hogy, mondjuk, ha sok embert megkérdezünk, akkor a 
Dankó utcai járdánparkolás, a járdák nehezen takaríthatósága és ezek a kérdések, vagy a 
Lujza utca helyzete - egyébként is súlyosabb problémák, minthogy, adott esetben, a Kun utca 
merre egyirányú. Egyébként az imént elfogadott Alföldi csomópont tervén is a Budapest 
Közút javaslata volt, hogy az Alföldi utca és Kun utca forgalmi iránya részben változzon, 
úgyhogy tehát vannak itt olyan problémák, amik még egyébként gyorsabban is orvoslandók. 
Én egyébként üdvözlöm, hogy a Magdolna negyeddel el tudunk indulni, és ezeket a forgalmi 
anomáliákat már nem kell a lakóknak örökké viselni. Egyébként pont panasz is volt a 
Tulajdonosi Bizottságon pár hete a Magdolna utca Dankó utca kereszteződésről, vagy éppen 
most a Karácsony Sándor utcai sajnálatos pár héttel ezelőtti baleset. Én azt gondolom, hogy 
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most végre konkrét eszközökről tudunk beszélni, amik előrelépést jelenthetnek. Köszönöm.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Köszönjük. És hogyha már szóba került a Magdolna-Dankó sarok, akkor kérném a kollégákat 
is, hogy a korábban már a bizottság asztalán járt anyag, ami arról szólt, hogy kapu létesítése a 
majdan épülő társasházhoz, ott el fog kezdődni egy építkezés hamarosan a Dankó utca 23. és 
25. telken, és mindenféleképpen szeretném kérni a kollegákat, hogy erre majd kiemelt 
figyelmet fordítsunk. Egyrészt már most tájékoztassuk, ha lehet, a kivitelezőt vagy az 
építtetőt, hogy várható a forgalmi rend változása, és a Szigetvári utcában, - bár, ha jól láttam, 
most megállt az építkezés, de ha esetleg utána tudna nézni az iroda, azt megköszönném -, a 
Szigetvári utcában 2 építkezés is megkezdődött, aztán abba is maradt mindkettő, de, hogy 
ennek mi a státusza most, arra nagyon kíváncsi lennék. Kérdezném Alpolgármester urat, hogy 
a 237 lakásos társasházzal kapcsolatban az építtetővel sikerült-e megállapodnia a Dankó utca 
helyreállításával kapcsolatban, illetve hogy mennyiben érinti ez az építkezés, pontosabban, 
amíg ez az építkezés be nem fejeződik, mennyiben érinti majd az új forgalmi rendet? 
Köszönöm szépen.

Rádai Dániel
Ma pont beszéltünk erről Irodavezető asszonnyal és irodavezető-helyettes asszonnyal is, ma 
is. Irodavezető asszony gyengélkedett, és ezért most inkább otthon van. Folyamatosan 
haladunk, de nagyon akadályozott tempóban. Gyakorlatilag az FCS, a Vízművek és a 
beruházó egymásra mutogat. Nem most látunk először ilyet. Ez a konkrét helyzet, és akkor 
most ebből a helyzetből ki kell lendülnünk és én attól tartok, hogy azzal, hogy az 
önkormányzatnak kell feltárást végeznie a saját költségén, hogy bebizonyosodjon, hogy itt ki 
a gonosz a házban, azután majd meglátjuk. Egyébként pedig most nyilván az új építkezés lesz 
majd a hab a tortán a következő lépésként, úgyhogy emiatt is nagyon fontos, hogy ezt a 
kérdést most itt tisztázzuk. Önmagában az Önkormányzat elkezd egy Dankó utca megújítás- 
rehabilitáció-tervezési folyamatot, ami majd szépen középtávon ad megoldásokat, de 
rövidtávon ettől meg ezek a műszaki anomáliák fennállnak, úgyhogy itt haladni kell előre. Az 
építkezéssel volt több egyeztetés a forgalomtechnikai változás okán. Elméletileg velük 
megfelelő konstrukció született, úgyhogy így megyünk tovább. Köszönöm.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólás, esetleg felmerült-e bármilyen kérdés? Nem 
látok ilyet, úgyhogy a napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom az 1 pontból álló 
határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak.
7 igennel egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 494/2022. (XII. 14.) számú határozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest. VIII. kerület 
Magdolna negyed forgalomcsillapítási terveihez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 
a Rév8 Zrt. (Tervező: Biczók Péter KÉ-KK 01-17472) által készített Bp. VIII. kerület
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Magdolna negyed forgalomcsillapítási elnevezésű forgalomtechnika tervdokumentációhoz az 
alábbiak figyelembevételével:

• jelen tulajdonosi hozzájárulás a kivitelezőt nem mentesíti az építéshez szükséges 
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

• a tulajdonosi hozzájárulás a Bp. VIII. Baross utca, Szűz utca, Tavaszmező utca, 
Szerdahelyi utca, Dobozi utca által határolt területekre teljed ki,

• Jelen tulajdonosi hozzájárulás és közútkezelői hozzájárulás csak az engedélyező 
szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától 
számított 2 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. december 31.

II. Képviselő-testületi előterjesztések véleményezése
(írásbeli előterjesztések)

Napirend II. 1. pontja: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására és 
az ahhoz kapcsolódó döntések meghozatalára
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
A 8. számú mellékletet, az Érdekegyeztető Tanács jegyzőkönyvét pótkézbesítéssel kapták 
meg tegnap. A napirend vitáját megnyitom. Dr. Szilágyi Demeter, ügyrendben parancsoljon.

Dr. Szilágyi Demeter
Bocsánat. Nekem nem a napirendhez tartozik az ügyrendi kérdésem vagy felvetésem vagy 
javaslatom, nem tudom minek nevezzem. Egyfelől nem látom a testületi napirendek között a 
JGK üzleti tervét, ennek mi az oka? Azért a JGK üzleti terve, azt gondolom, hogy ennek a 
Bizottságnak egy olyan hatáskörét érinti, ami igencsak fajsúlyos, úgyhogy szeretném 
megkérdezni, hogy ennek mi az oka, miért nem tárgyaljuk? A másik kérdésem pedig az, hogy 
szintén látok a holnapi testületi ülés napirendjén egy SZMSZ napirendet. Szeretném kérdezni, 
hogy ezt nem kéne a Bizottságnak tárgyalni? Nem érinti, esetleg, a bizottságnak a jövőbeni 
működését vagy bármilyen feladatellátását? Ezt miért nem látjuk itt a napirendek között? 
Köszönöm szépen.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
A 2. kérdésére tudok részint választ adni. Önnek teljesen igaza van, képviselő úr. Én is 
szeretném látni a SZMSZ-tervezetet. Én sem láttam még, úgyhogy erről ennyit tudok. Majd a 
bizottsági ülés után beszéljünk. Az első kérdésre én nem tudok választ adni, esetleg pénzügyi 
vezető asszony vagy ...
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Dr. Székelyhídi Lívia
A JGK üzleti tervét a holnapi testületi ülésen meg fogják tárgyalni, tehát be fog kerülni az 
előterjesztések közé.

Dr. Szilágyi Demeter
Van egy elég markáns Városüzemeltetési feladata a JGK-nak. Miért nem beszélünk itt róla, 
hogy mi a terve a JGK-nak? Ez elnök úrhoz szól.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Képviselő úrnak, azt kell, hogy mondjam, teljesen igaza van. Tehát ennek az elteijesztésnek 
részint itt lenne a helye. Lehetne a KPB-n, ott is meg kell tárgyalni, a Tubin is, meg itt is meg 
kellett volna tárgyalni. Valamiért sajnos nem került az asztalunkra. Jobban fogunk figyelni 
arra a jövőben, hogy ez ide is eljusson. De a testületi anyagok között, remélem, képviselő úr 
át tudta tanulmányozni érdemben, és holnap fog tudni rá mondani valamit.

Dr. Szilágyi Demeter
Nem ez volt a kérdés. A két kérdésem összefügg.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
így van. A 2 kérdésre összefüggő választ tudtam adni két részletben, és beszéljünk majd az 
ülés után.
Van-e kérdés a napirendhez? Van-e hozzászólás? A pénzügyi vezető asszony jelen van. Most 
is fölteheti képviselő úr a kérdéseit. Nem kell magában tartania holnapig. Nem látok ilyet. A 
napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot: A 
Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet megalkotását és a határozatok 
elfogadását. Egyszerű többséggel döntünk. Kérem, szavazzanak. ...

Dr. Szilágyi Demeter {halkan hallható a háttérből)
Nem az elfogadását javasoljuk, hanem a tárgyalását javasoljuk...

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Örök vita, de nekem ez van ideírva: A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet 
megalkotását és a határozatok elfogadását. Kérem, szavazzanak.
5 igennel és 2 nemmel elfogadtuk. Köszönöm szépen.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 495/2022. (XII. 14.) számú határozata 

(5 igen, 2 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet megalkotását és a 
határozatok elfogadását.

Felelős: Polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. december 15-i ülése
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Napirend IL 2. pontja: Beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2022. évi munkájáról, 
valamint a Bizottság 2021. december 1. - 2022. november 15. közötti időszakra 
vonatkozó átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós-Városüzemeltetési Bizottság elnöke

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
A napirend vitáját megnyitom. Van-e kérdés, illetve hozzászólás? Nem látok ilyet. Én 
köszönöm minden tagnak, illetve minden korábbi tagnak is, hogy a Városüzemeltetési 
Bizottság munkájában érdemben részt vettek, és mind az üléseken formálisan, illetőleg az 
informális találkozókon tudtunk egyeztetni számos ügyben. Ez a jövőben sem lesz másként. 
Továbbra is számítok Önökre és a munkájukra. Amennyiben nincs kérdés, illetve 
hozzászólás, úgy a napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom az 1 pontból álló 
határozati javaslatot: A Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztés megtárgyalását. Kérem, szavazzanak.
7 igennel egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 496/2022. (XII. 14.) számú határozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

Felelős: Polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. december 15-i ülése

Napirend II. 3. pontja: Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi 
határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések 
végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb 
eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről
Előterjesztő: Pikó András -polgármester

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
A napirend vitáját megnyitom. Van-e kérdés? Nem látok ilyet. Hozzászólás? Ilyen sincs. A 
napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom az 1 pontból álló határozati javaslatot: A 
Városüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a tájékoztató tudomásul vételét. 
Kérem, szavazzanak.
7 igennel egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Városüzemeltetési Bizottságának 497/2022. (XII. 14.) számú határozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

Felelős: Polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. december 15-i ülése

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
A napirendi pontok tárgyalásának végére értünk. Az ülés végén a Bizottság tagjai a Bizottság 
hatáskörébe tartozó ügyben a Jegyzőtől és a Bizottság Elnökétől felvilágosítást kérhetnek. 
Van-e kérdés? Nem látok ilyet, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a mai munkájukat. Az idei 
évben több ülést nem fogunk tartani, és ahogy már az ülés elején is mondtam, legközelebb 
találkozunk január 12-én, csütörtökön 16 órakor a 2023. évi első rendkívüli ülésen. A 
Bizottság ülését 16 óra 41 perckor bezárom.
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Melléklet
Városüzemeltetési Bizottság

2022. december 14-i ülés

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. december 14. 16:10
Típusa: Nyílt
Határozat: 481 Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 22.22
Összesen 9 100.00

Név Voks Frakció
Barabás József Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklós Igen -
Kaiser Edvin Sándor Igen -
Könczöl Dávid Igen -
Mező Ágnes Igen -
Stettner István Igen -
Dr. Szilágyi Demeter Igen -
Pálfi Gergely Távol -
Vörös Tamás Távol -
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Szavazás eredménye
Ideje: 2022. december 14. 16:10
Típusa: Nyílt
Határozat: 482 Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Camara-Bereczki Ferenc Miklós ügyrendi javaslata blokkos
szavazásra a napirend 1. pontja esetében

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 22.22
Összesen 9 100.00

Név Voks Frakció
Barabás József Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklós Igen -
Kaiser Edvin Sándor Igen -
Könczöl Dávid Igen -
Mező Ágnes Igen -
Stettner István Igen -
Dr. Szilágyi Demeter Igen -
Pálfi Gergely Távol -
Vörös Tamás Távol -
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Szavazás eredménye
Ideje: 2022. december 14. 16:17
Típusa: Nyílt
Határozat: 483-485 Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 1.1. pontja: Javaslat életveszély elhárítása iránti kérelmek
elbírálására l-lll.

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 22.22
Összesen 9 100.00

Név Voks Frakció
Barabás József Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklós Igen -
Kaiser Edvin Sándor Igen -
Könczöl Dávid Igen -
Mező Ágnes Igen -
Stettner István Igen -
Dr. Szilágyi Demeter Igen -
Pálfi Gergely Távol -
Vörös Tamás Távol -
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Szavazás eredménye
Ideje: 2022. december 14. 16:18
Típusa: Nyílt
Határozat: 486 Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 1.2. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulás megadására Budapest, Vili, kerület Fecske u. 36 (Auróra 
u. 37) sz. alatti ingatlan víz és csatorna bekötéséhez

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 22.22
Összesen 9 100.00

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

Egyszerű

Ideje: 2022. december 14. 16:19
Típusa: Nyílt
Határozat: 487 Elfogadva

Tárgya: Napirend 1.3. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulás megadására Budapest, Vili, kerület, Blaha Lujza téren 
mikromobilitási pont létesítéséhez

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 22.22
Összesen 9 100.00

Név Voks Frakció
Barabás József Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklós Igen -
Kaiser Edvin Sándor Igen -
Könczöl Dávid Igen
Mező Ágnes Igen -
Stettner István Igen -
Dr. Szilágyi Demeter Igen -
Pálfi Gergely Távol -
Vörös Tamás Távol -
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Szavazás eredménye
Ideje: 2022. december 14. 16:19
Típusa: Nyílt
Határozat: 488 Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 1.4. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulás megadására Budapest, Vili, kerület Diószegi u. 46. sz. 
alatti ingatlanon diákotthon építési engedélyéhez és közúti 
kapcsolatainak kialakításához

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 22.22
Összesen 9 100.00

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

Egyszerű

Ideje: 2022. december 14. 16:20
Típusa: Nyílt
Határozat: 489 Elfogadva

Tárgya: Napirend 1.5. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulás megadására a Budapest Vili, kerület, Blaha Lujza téren 
fogyasztásmérő szekrény villamosenergia ellátásához

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 22.22
Összesen 9 100.00

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

Egyszerű

Ideje: 2022. december 14. 16:20
Típusa: Nyílt
Határozat: 490 Elfogadva

Tárgya: Napirend 1.6. pontja: Javaslat közútkezelői hozzájárulás megadására
az "MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet új épületének" 
építési engedélyezéséhez

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 22.22
Összesen 9 100.00

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

8



Szavazás eredménye
Ideje: 2022. december 14. 16:21
Típusa: Nyílt
Határozat: 491 Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend I.7. pontja: Javaslat közútkezelői hozzájárulás megadására
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Speciális Képzési Központ 
épületének építési engedélyezéséhez

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 22.22
Összesen 9 100.00

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

Ideje: 2022. december 14. 16:23
Típusa: Nyílt
Határozat: 492 Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 1.8. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulás megadására a Budapest Vili, kerület Losonci tér 
környezetrendezési terveihez

Eredménve Voks: Szav% Össz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 22.22
Összesen 9 100.00

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

Egyszerű

Ideje: 2022. december 14. 16:25
Típusa: Nyílt
Határozat: 493 Elfogadva

Tárgya: Napirend 1,9. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulás megadására a Budapest Vili, kerület Népszínház utca - 
Alföldi utca és Vay Ádám utca torkolat felújítás útépítési, 
környezetrendezési és forgalomtechnikai terveihez

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 22.22
Összesen 9 100.00

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

11



Szavazás eredménye

Egyszerű

Ideje: 2022. december 14. 16:34
Típusa: Nyílt
Határozat: 494 Elfogadva

Tárgya: Napirend 1.10. pontja: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulás megadására a Budapest Vili, kerület Magdolna negyed 
forgalomcsillapítását célzó forgalomtechnikai tervekhez

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 22.22
Összesen 9 100.00

Név Voks Frakció
Barabás József Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklós Igen -
Kaiser Edvin Sándor Igen -
Könczöl Dávid Igen -
Mező Ágnes Igen -
Stettner István Igen -
Dr. Szilágyi Demeter Igen -
Pálfi Gergely Távol -
Vörös Tamás Távol -
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Szavazás eredménye
Ideje: 2022. december 14. 16:38
Típusa: Nyílt
Határozat: 495 Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend II. 1. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Vili, kerület
Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet elfogadására és az ahhoz kapcsolódó 
döntések meghozatalára

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 5 71.43 55.56
Nem 2 28.57 22.22
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 22.22
Összesen 9 100.00

Név Voks Frakció
Barabás József Igen -
Camara-Bereczki Ferenc Miklós Igen -
Könczöl Dávid Igen -
Mező Ágnes Igen -
Stettner István Igen -
Kaiser Edvin Sándor Nem -
Dr. Szilágyi Demeter Nem -
Pálfi Gergely Távol -
Vörös Tamás Távol -
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Szavazás eredménye
Ideje: 2022. december 14. 16:39
Típusa: Nyílt
Határozat: 496 Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend II. 2. pontja: Beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2022.
évi munkájáról, valamint a Bizottság 2021. december 1. - 2022. november 15. 
közötti időszakra vonatkozó átruházott hatásköreinek gyakorlásáról

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 22.22
Összesen 9 100.00

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

Egyszerű

Ideje: 2022. december 14. 16:40
Típusa: Nyílt
Határozat: 497 Elfogadva

Tárgya: Napirend II. 3. pontja: Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű
testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott 
polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett 
fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az 
átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 22.22
Összesen 9 100.00

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