Eldterjesztes
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat
Kepviselo-testiilete szamara

Eldterjesztd: Camara-Bereczki Ferenc Miklos, Varosuzemeltetesi Bizottsag elndke

A kepviseld-testiileti iiles idopontja: 2021. december 16.

............... sz. napirend

Targy: Beszamolo a Varosuzemeltetesi Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint a
Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti idoszakra vonatkozo atruhazott
hataskdreinek gyakorlasarol___________________________________________ _
A napirendet nyilt ulesen kell targyalni, a hatarozat elfogadasahoz egyszeru tobbseg
sziikseges.
Elokeszito szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda
Keszitette:Camara-Bereczki Ferenc Miklos -jA bizottsag elnoke
Penzugyi fedezetet nem igenyel, igazolas:
Jogikontroll: J.
Beterjesztesre alkaemas:

Kdltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag velemenyezi
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi
Bizottsag velemenyezi
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasugyi Bizottsag velemenyezi
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag
velemenyezi
Varosuzemeltetesi Bizottsag velemenyezi
Keruletfejlesztesi, Kdmyezet- es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi
Hatarozati javaslat a bizottsag szamara:
A Varosuzemeltetesi Bizottsag javasolja
megtargyalasat.
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Tisztelt Kepviseld-testiilet!

I. A tenyallas es dontes tartalmanak reszletes ismertetese
A>
A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek Varosuzemeltetesi Bizottsaga (a
tovdbbiakban: a Bizottsag) 2021. evi munkajarol a kovetkezo beszamolot terjesztem a
Kepviseld-testiilet ele.

A Kepviseld-testiilet a Bizottsag letszamat 9 foben allapitotta meg, feladat- es hataskbreit a
Kepviseld-testiilet es Szervei Szervezeti es Miikbdesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (X1.06.)
onkormanyzati rendelet 7. melleklete tartalmazza.
eRKEZETT

2021 DEC 08.

0

A Bizottsag a Kormany altal elrendelt veszelyhelyzet ideje alatt - 2021 januarjatol majusig
terjedd idoszakban - nem ulesezhetett, mig 2021 juniusatol a Bizottsag havi rendszeresseggel
iilesezett, 6 rendes es 2 rendkivuli ulest tartott, ahol minddsszesen 92 hatarozatot hozott.
A Bizottsag tagjai az iileseken rendszeresen reszt vettek, tavolmaradasukat elozetesen jeleztek a
Bizottsag elndkenel, illetoleg a Szervezesi Irodan.
A bizottsagi tagok szemelyeben valtozas tortent. 2021. julius 1-tdl uj kiilsos bizottsagi tag:
Gondos Judit.
A bizottsagi tagok reszvetele az iileseken az alabbiak szerint alakult:
Bizottsagi tag neve

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Konczol David
Voros Tamas
Stettner Istvan
Dr. Szilagyi Demeter
Mezd Agnes
Barabas Jozsef
Palfi Gergely
Toth Timea (2021. januar 20-ig)
Gondos Judit (2021. julius 1-tol)

Ulesek
szama,
amelyen reszt
vett
8
8
4
2
4
6
7
6
6

Ulesek szama,
amelyen
tavolmaradt

Jelenlet %

0
0
4
6
4
2
1
2
1

100 %
100 %
50%
25%
50%
75%
88%
75%
-

86%

A Bizottsag tagjai aktivan kozremukodtek a napirendi pontok targyalasaban, a hatarozatok
meghozatalaban es a dontesek eldkesziteseben is a Bizottsag ulesei kozott.
Kormanyhivataltol torvenyessegi eszrevetel a Bizottsag dontesei ellen nem erkezett.

A Bizottsag feladat- es hataskorebol kovetkezoen leginkabb az alabbi temakban hozott
donteseket:
Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasokat adott ki:
•
viz- es csatomabekotesek kiepitesehez, csapadekviz csatoma javitasi
munkak elvegzesehez
•
villamosenergia-ellatas kiepitesehez
•
utcsatlakozas kiepitesehez
•
gazvezetek epitesehez
•
kapubehajto utcsatlakozas kiepitesehez
•
tavhdellatas kiepitesehez, rekonstrukcios munkak vegzesehez
•
foldkabel bekotes kiepitesehez
•
jardaszakasz burkolatvaltasahoz
•
Corvin Aruhaz kozteriileti mutargyai letrehozasahoz
tarsashazi tamogatasokra benyujtott (eletveszely elharitasa iranti) kerelmek
elbiralasarol hozott donteseket, melynek soran osszehasonlitva az eldzo evvel az
alabbiak szerint alakultak a tamogatasok:

2020. evben a Kepviseld-testulet 300 millid Ft-ot biztositott a tarsashazak tamogatasara,
azonban ebbol az elet- es vagyonbiztonsagot veszelyeztetd tomeges megbetegedest okozo

SARS-CoV-2 koronavirus vilagjarvany miatti elvonasok es atcsoportositasok utan 57,5 millio Ft
maradt. Ebbol az osszegbol 27,9 millio forintot a 2019. evrol athozott. eletveszely elharitasa
celjabol benyujtott tarsashazi palyazatok (10 db) es Vilagos kapualjak (15 db), illetve a 2020.
evben benyujtott eletveszely elharitasa iranti kerelmek (10 db) tamogatasara forditott az
Onkormanyzat.
A 2020. evi bizottsagi uleseken hozott hatarozatok alapjan 35 tarsashaz reszesiilt tamogatasban
42 millio Ft osszegben, amelybol 18,5 millio Ft visszateritendo, es 23,4 millio Ft vissza nem
teritendo tamogatas, utobbiban a Vilagos kapualjak program kereteben 15 haz 5 millio Ft
osszegben reszesiilt tamogatasban.
2021. evben a Kepviselo-testulet 80 millio Ft-ot biztositott a tarsashazak tamogatasara, melybol
ez idaig 35 millio forintot a 2019. evrol athozott, eletveszely elharitasa celjabol benyujtott
tarsashazi palyazatok (7 db) es a 2020. evben benyujtott eletveszely elharitasa iranti kerelmek (5
db) tamogatasara forditott az Onkormanyzat. A 2021. evi bizottsagi uleseken hozott hatarozatok
alapjan 12 tarsashazi palyazat reszesiilt tamogatasban 54,6 millio Ft osszegben, amelybol 27,3
millio Ft visszateritendo, es 27,3 millio Ft vissza nem teritendo tamogatas.

A Bizottsag velemenyezte tovabba a Bizottsag velemenyezte a hataskorebe tartozo kepviselotestuleti eloterjeszteseket hataskorenek gyakorlasa soran, illetoleg velemenyezte azon
eloterjeszteseket is, amikor a polgarmester volt jogosult a donteseket meghozni.
Megallapithato, hogy a bizottsag teljesitette, elvegezte azokat a feladatokat, amelyek ellatasa
erdekeben a Kepviselo-testiilet letrehozta, mindezek alapjan kerem a beszamolo elfogadasat.

B)
A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek a Kepviselo-testiilet es Szervei
Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendeleteben (a
tovabbiakban: SZMSZ) szabalyozta a Varosiizemeltetesi Bizottsag altal gyakorolt atruhazott
hataskoroket.
A Bizottsag altal atruhazott hataskorben hozott hatarozatai tekinteteben a Polgarmesteri Hivatal
szervezeti egysegei, gazdasagi tarsasagai elkeszitettek a hatarozatok vegrehajtasarol szolo
tajekoztatasukat. Eire alapozva kesziilt el a jelen eloterjesztes mellekletet kepezo beszamolo,
amely tetelesen tartalmazza az osszes, erintett idoszakban meghozott bizottsagi hatarozatot es
azok vegrehajtasat.

A hatarozati javaslat alapjan a Kepviselo-testiilet tudomasul veszi a Bizottsag munkajarol,
valamint az atruhazott hataskorok gyakorlasarol szolo beszamolot.
II. A beterjesztes indoka
A beszamolo elfogadasa a Tisztelt Kepviselo-testiilet hataskorebe tartozik.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
Tekintettel arra, hogy a bizottsagok a Kepviselo-testiilet atruhazott hataskoreben jamak el, ezert
a hataskdr forrasat - mint az onkormanyzati hataskorok fo cimzettjet - az ellenorzott es torvenyes
onkormanyzati miikddes biztositasa erdekeben indokolt es sziikseges beszamolni az atruhazott
hataskdr gyakorlasarol, az atruhazott hataskorben meghozott bizottsagi hatarozatokrol, azok
jellegerol es vegrehajtasarol. A hatarozat elfogadasanak nines penziigyi vonzata.
IV. Jogszabalyi kornyezet
A Magyarorszag helyi bnkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. tbrveny (a tovabbiakban:
Motv.) 41. § (4) bekezdese szerint: „A kepviselo-testiilet - e tbrvenyben meghatarozott
kivetelekkel - hataskoreit a polgarmesterre, a bizottsagara, a reszonkonnanyzat testiiletere, a
jegyzore, a tarsulasara ruhazhatja at.”

Az Motv. 57. § (1) bekezdese alapjan a Kepviseld-testulet szervezeti es mukodesi szabalyzataban
hatarozza meg bizottsagait, a bizottsagok tagjainak szamat, a bizottsagok feladat- es hataskdret,
mukodesiik alapvetd szabalyait. E torvenyi rendelkezes alapjan a Kepviseld-testulet az SZMSZ
35-39. §-aiban letrehozta bizottsagait es meghatarozta mukodesuk alapvetd szabalyat.
Az SZMSZ 31. § (1 )-(2) bekezdesei es a 37.§ (3) bekezdesei szerint az atruhazott hataskorok
gyakorlasardl az azt gyakorld polgarmester, bizottsag, jegyzb sziikseg szerint, de legalabb evente
egyszer kbteles a Kepviselo-testuletnek beszamolni, tovabba a bizottsag evente egy alkalommal
beszamol a Kepviseld-testuletnek a bizottsag munkajardl.

A Bizottsag 11/2019. (XII. 16.) sz. hatarozataval elfogadott iigyrendjenek 1/18. pontja szerint a
munkardl eves beszamold keszul, melyet minden evben a Bizottsag elnoke a kepviselo-testulet
utolso iilesen terjeszt eld.
A veszelyhelyzet kihirdeteserol szold 27/2021. (I. 29.) Kormany rendelet 1. §-a ertelmeben a
Kormany az elet- es vagyonbiztonsagot veszelyeztetb tomeges megbetegedest okozo SARSCoV-2 koronavirus-vilagjarvany elharitasa, a magyar allampolgarok egeszsegenek es eletenek
megovasa erdekeben 2021. februar 8. napjatol Magyarorszag egesz teruletere veszelyhelyzetet
hirdet ki. A katasztrbfavedelemrol es a hozza kapcsolddo egyes torvenyek mddositasardl szold
2011. evi CXXVUI. torveny (a tovabbiakban: Kat. torveny) 46. § (4) bekezdesenek
felhatalmazasa alapjan veszelyhelyzetben a telepiilesi onkormanyzat kepviseld-testuletenek
feladat- es hataskdret a polgarmester gyakorolta,, az ott megjelblt kivetellel.
A Kat. torveny egyes rendelkezeseinek elterd alkalmazasarol szolo 307/2021. (VI. 5.) Korm.
rendelet 1. §-a ertelmeben a telepiilesi onkormanyzat kepviseld-testulete, illetve annak bizottsaga
2021. junius 15. napjatol a feladat- es hataskdret maga gyakorolja.
Fentiek alapjan kerem a hatarozati javaslat elfogadasat.
Mellekletek:

Varosiizemeltetesi Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30.
kozotti idoszakra vonatkozo atruhazott hataskorben hozott dontesei
Hatarozati javaslat
Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek
..../2021. (XII. 16.) szamu hatarozata

a Varosiizemeltetesi Bizottsag 2021. evi munkajardl, valamint a Bizottsag 2021. junius 15.
- 2021. november 30. kozotti idoszakban atruhazott hataskorben hozott donteseirol szolo
beszamold elfogadasardl

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete a Kepviseld-testulet szervezeti es
mukodesi szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendelet 37. § (3) bekezdese
alapjan ugy dont, hogy a Szocialis, Egeszsegugyi es Lakasiigyi Bizottsag 2021. evi munkajardl,
valamint a Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti idoszakban atruhazott
hataskorben hozott donteseirol szold beszamoldt az eloterjesztes melleklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Felelds: polgarmester
Hataridd: azonnal

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda

Budapest, 2021. december . $

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
a Bizottsag elndke

Torvenyessegi ellendrzes:
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A Budapest VIII. kerulet,
Koszorii u. 25-27. szam alatti
Tarsashaz tamogatasardl
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A Varosilzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy a Budapest VIII., Koszorii
Polgarmester / Gazdaikodasi
u. 25-27. szam alatti tarsashaz 2-3. emeleti karfolyoso felujiiasa targyaban
Ugyosztaly
benyujtott palyazatanak tamogatasara 5. 173.765,-Ft vissza nem teritendo
KeruletgazdSlkodasi Iroda
es 5.173.765,-Ft kamatmentes kclcsontamogatas megiteleset javasolja, es
feikeri a polgarmestert a tarsashazzal megkdtendd tamogatasi szerzodes

2021. augusztus 31.

3
:§
<•^1
1

VI1.21.

•

A Varosgazdalkodasi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es
kozutkezeloi hozzajarulasat adja Fovarosi Vizmuvek Zrt.
(cegjegyzekszam: 01-10-042451; szekheiy: 1138 Budapest Vaci ut 182.)
Polgarmester / Gazdaikodasi
aital keszitett, a Budapest Vlll. keriilet, Deri Miksa utcai (Tolnai Lajos
Ugyosztaly
utca - Vig utca kozotti szakasz) vizvezetek rekonstrukeid kiviteli terv
(Tervszdm: FV-14/2021) szerinti kiepitesenek kozteruleti munkaihoz, a
hatarozatban szereplo feltetelekkel es kikotesekkel.
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VI.29.

A Varosgazdalkodasi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es
kozutkezeloi hozzajarulasat adja ELMU HSIozati Kft. (cegjegyzekszam:
01 09 874142; szekheiy: 1132 Budapest, Vaci ut 72-74.) aital tervezett
Polgarmester / Gazdaikodasi
(Msz: 210584), a Budapest VIII. kerulet, Benyovszky Morie utca 4l/b.
Ugyosztaly
szam alatti ingatlan villamosenergia-ellatisdt biztosito foldkabel
kiepitesenek kozteruleti munkaihoz, a hatdrozatban szereplo feltetelekkel
es kikotesekkel.
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Tutajdonosi 6s kozutkezeloi
hozzijarulas megadSsSrdI a
Budapest VIII. kerulet, Deri
V1.29.
Miksa utcai (Tolnai Lajos utca
- Vig utca kozotti szakasz)
vizvezetek rekonstrukeipjahoz
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hozzajiruHs m egaddsirol a
Budapest VIH. keriilet,
Benyovszky M 6ric utca 41/b.
szam alatti ingatlan

kikotesekkel.
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A Varosgazdalkodasi ds P6nzugyi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi ds
kozutkezeloi hozzajarulasat adja ELMU Hdlozati Kft. (cegjegyzekszam:
01 09 874142; szekheiy: 1132 Budapest, Vaci ut 72-74.) dltal tervezett
Polgarmester / Gazdaikodasi
(Msz: 210598), a Budapest VIII. keriilet, Biro Lajos utca 62. szam alatti
Ugyosztaly
ingatlan villamosenergia-ell6t6s6t biztosito foldkabe! kiepitesenek
kozteruleti munkaihoz, a hatarozatban szereplo feltetelekkel es

Datum

3

2021
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2021

vegreh. vegzo

A Varosgazdalkodasi es Penziigyi Bizbttsdg ugy dont, hogy tulajdonosi es
kdzutkezeloi hozzajaruldsat adja Fovarosi
Vizmuvek Zrt.
(cegjegyzdkszanr. 01-10-042451; szikhely; 1 138 Budapest Vdci ut 182.).
aital kdszftett, a Budapest VIII. kerulet, Homok utca 5. szam alatti ingatlan Polgarmester / Gazdaikodasi
meglevo vizbekotds megszuntetesenek (TervszAm: T-068/202 1), valamint
Ugyosztaly
az uj bekotes ki6pites6nek Idvitelt terv (Tervszam: T-069/2021) szerinti
kbzteruleti munkaihoz, a liatdrozatban szereplo feltetelekkel es
kikotesekkel.

Tartalom (a hatarozat pontos szovege)

Feldos es/vagy Denies

Hatarozat vdgreh.
hatarido.

ex

Tulajdonosi es kfizutkezeloi
hozzajarulas m egadisa rdl, a
Budapest V in . keriilet. Bird
Lajos u. 62. szim alatti
ingatlan villamosenergiaellitasanak kiepit6s6bez

Tulajdonosi es kozutkezeioi
hozzajArulAs megadasaroL a
Budapest VIII. kerulet. Homok
V1.29.
u. 5. szAm alatti ingatlan
vizbekotes megsziintetesi es
tetesitesi munkaihoz

Napirend tim e

napjs

Oles

ATRUHAZOTT HATASKORBEN MEGHOZOTT HATAROZAT

VB 2021 -Atruhazott hataskorben meghozott dontesek

tulajdonosi hozzAjdruljst elkuldtuk.

2O21.juIius 9.napjan a k6zutkezeI6i 6s

a kozutkezeldi es
tutajdonosi hozzajarutist elkuldtuk.

2O21.julius 6.napj6n

A tarssshaz ertesitdse megtortent, a
tamogatasi szerzodes megkotese
foiyamatban van.

tulajdonosi hozzijarulast elkuldtuk.

2O21.julius 12.napjin a kozutkezeloi 6s

2O21.juIius 12.napj6n a kozutkezeloi 6s
tulajdonosi bozzajarulAst elkuldtuk.
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Vegrehajtas
Etvdgzett feladat rovid teirasa es vdgrehajtas
tenyleges
megtoridnt/folyamatban
idopontja

•

« §
X a.

£

1

NY

2021

2021

■

2021

■' d

VU21.

A Budapest VIH. kerutet,
Horvath Mihaly ter 6. sz£ m
alatti Tarsashaz tamogatasarol

v iu r.

A Budapest VHI. keriilet,
M aria u. 32-34. szim alatti
Tarsashaz tam ogatisi rot

A Budapest V m . keriilet,
Leonardo da Vinci u. 2/B sz^m
alatti Tarsashaz tam ogatasi ro!
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Koris u- 3/B szam alatti
Tarsashaz tamogatasardl

A Budapest VHL kerulet,

Tarsashaz tamogatasarol

A Budapest VUl. kerutet,
Muzeum u. 5. szarn alatti
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A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy a Budapest VIII., Horvath
Polgarmester/ Gazdalkodasi
Mihaly ter 6. szam alatti tarsashaz retohejalas es lapostetoresz felujitasa
Ugyosztaly
targyaban benyujtott paiyazatanak tamogatasara 7.577.935,-Ft vissza nem
Keruletgazdalkodasi Iroda
teritendo es 7,577.936,-Ft kamatmentes kolcsbntamogatas megiteleset
javasolja, es felkeri a polgannestert a tarsasltazzal megkdtendo tamogatasi
szerzodes alairasara.

1

1

2021. augusztus3i.

A tarsashaz ertesitese megtortent, a
tamogatasi szerzodes megkotese
folyam atbaa van.

A tarsashaz ertesitese megtortent, a
tamogatasi szerzodes megkotese
folyamatbaa van.

A tarsashaz ertesitese m egtortenta
tamogatasi szerzodes megkStese
folyamatbaa van.

A t&rsashiiz &rtesft€se megtortent, a
tamogatasi szerzodes megkUt&e
folyamatbaa van.

2021. augusztus31.

■

A tarsashaz ertesitese m egtortent,a
tamogatasi szerzodes megkotese
folyamatbaa van.

tam ogatisi szerzodes megkotese
folyamatbaa van.

A tarsashaz ertesitese megtortent, a

2021. augusztus31.

A Vdrosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy a Budapest VIII., Leonardo
Polgarmester/ Gazdalkodasi
da Vinci u. 2/B szam alatti tareashiz pincei szennyvizh^ldzat, udvari
Ugyosztily
gyujtoakna bontasa, ujra^pitese targyaban benyiijtott paiyazatanak
Keruletgazdalkodasi Iroda 2021. augusztus3l.
tamogatasara 414.500,-Ft vissza nem teritendo ds 414.500,-Ft
kamatmentes kolcsontaraogatds megitelesdt javasolja, es felkeri a
polgannestert a tarsashazzal megkotendo tamogatasi szerzodes alairasara.

alairasara.

A VSrosuzemeltetisi Bizottsag ugy dont, hogy a Budapest Vlll., MAria u.
Polgarmester/ Gazdalkodasi
32-34. szam alatti tarsashaz gazvezetek felujitasa targyaban benyujtott
Dgyosztaly
paiyazatanak tamogatasara 3.073.076,-Ft vissza nem teritendo es
Keruletgazdalkodasi Iroda
3.073.076,-Ft kamatmentes kolcsontimogatas megiteleset javasolja, es
felkeri a poigarmestert a tarsashazzal megkdtendo tamogatasi szerzodes

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy a Budapest VIII., Koris u. Polgarmester/ Gazdalkodasi
3/B szAm alatti tarsashaz korfolyoso alAducolasa targyaban benyujtott
Ugyosztaly
pAIyAzatanak tAmogatasisra 689.258,-Ft vissza nem teritendo es 689.257,- Keruletgazdalkodasi Iroda
Ft kamatmentes kolcsontamogatAs megiteleset javasolja, & felkeri a
poigarmestert a tarsashazzal megkdtendo tamogatasi szerzodes alairasara.

A Varosiizemeltetesi Bizottsag 6gy dont, hogy a Budapest'VlII., Muzeum
Polgarmester / Gazdalkodasi
u. 5. szam alatti tarsashaz udvari hatso lepcsohazba vezeto lepcsok
UgyosztAly
megerositese, pincei falepcso csereje tdrgyaban benyujtott paiyazatanak
Keruletgazdalkodasi Irada
tamogatasara 401.483,-Ft vissza nem teritendo es 401.483,-Ft
kamatmentes kolcsontamogatAs megiteleset javasolja, es felkeri a
poigarmestert a tarsashazzal megkStendo tamogatasi szerzodes alairasara.

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy a Budapest VII!.,
Polgarmester / Gazdalkodasi
Leonardo da Vinci u. 42. szam alatti tarsashAz Leonardo uicai tuzfai
Ugyosztdly
atepitese targyaban benyujtott palyazatinak tamogatasara 248.972,-Ft
Keruletgazdalkodasi Irada 2021- augusztus3l.
vissza nern teritendo es 248.971,-Ft kamatmentes kolcsontamogatAs
megiteleset javasolja, es felkeri a polgarmesterta tarsashazzal megkotendo
tamogatasi szerzodes alairasara.
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A Budapest VIII. keriilet.
2021 VH.2L Leonardo da Vinci u. 42. szam
alatti T irsashaz tamogatasarol
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A Budapest V in . kerulet,
VIL21. Leonardo da Vinci u . 48. szam
alatti TarsashAz tamogatasArol
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Tarsashaz eletveszely
eiharitasa iranti kerelmenek
elbiralasarol

A Budapest VIII. kerulet,
Baross u. 106. szam alatti

A Budapest VID. kerulet,
Baross u. 81. szAm alatti
TArsasbAz tAmogatasaro!

T tT IA

•IZIIA

A Budapest V ni. kerulet,
K nidy Gyula u. 5. szam alatti
TarsashAz tAmogatAsardl

;

I

1

;

UgyosztAly
KeruletgazdAlkodAsi Iroda

Polgarmester / Gazdalkodasi

2021. augusztus 31.

202 1. augusztus 31.

A VArosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy a Budapest VIII., Baross u.
Polgarmester / Gazdalkodasi
81. szam alatti tarsashaz kizart gazvezelek felujitasa, ereszalj
UgyosztAly
veszAlytelenitese targyAban benyujtott palyazatAnak tamogatasAra
KeruletgazdAlkodAsi Iroda
2.419.438,-Ft vissza nem teritendo es 2.419.438,-Ft kamatrnentes
koIcsontAmogatas. megiteleset javasolja, es felkeri a polgArmestert a
rargadiarral megkotendo tamogatasi szerzodes alairasara.

A VArosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy a Budapest VIII., Baross in
106. szam alatti tarsashaz csatlakozoi gazvezetek teljes kivAltasa targyAban
benyujtott kirelme ervenytelen. Felkeri a polgannestert. hogy a dontesrol a
tarsashAzat ertesitse.

2021. augusztus 3 i.

i

2021. augusztus 3 1.

.

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy a Budapest VIII., Krudy
Polgarmester/GazdalkodAsi
Gyula u. 5. szam alatti tArsashaz fiiggofolyoso leszakadt 6s kilazult
UgyosztAly
konzoljainak felujitAsi munkAi targyAban benyujtott palyazatAnak
KeruletgazdAlkodAsi Iroda
tAmogatasAra 2.067.169,-Ft vissza nem teritendo es 2.067.169,-Ft
kamatrnentes koIcsontAmogatas megiteleset javasolja, es felkeri a
polgannestert a tarsashazzal megkotendo tamogatasi szerzodes alairasara.

alAirasAra.

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy a Budapest VIII., Leonardo
Polgannester/ Gazdalkodasi
da Vinci u. 48. szAm alatti tArsaaltaz gazvezetAk szerelese tArgyAban
UgyosztAly
benyujtott pAlyazatanak tAtnogatasara 750.000,-Ft vissza nem teritendo es
KeruletgazdAlkodAsi Iroda
750.000,-Ft kamatrnentes kolcsontamogatAs megftAieset javasolja, es
feikAri a polgArmestert a tArsashazzal megkotendo tamogatasi szerzodes J

tamogatasi szerzodes alairasara.

i

i

:

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy a Budapest VIII., Jozsef
Polgannester / GazdAlkodAsi
korat 17. szam alatti tarsashaz eletveszelyes fiiggofolyosdk reszleges
UgyosztAly
ialAdiicolasa tArgyAban benyujtott palyazatAnak tamogatasara 3.764.155,-Ft
KeruletgazdAlkodAsi Iroda
vissza nem teritendo es 3.764.155,-Ft kamatrnentes kolcsontamogatas
megiteleset javasolja, es felkeri a polgannestert a tArsashAzzal megkotendo

$

2021. augusztus 31.
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A Budapest VIII. kerulet,
Jdzsef korut 17. szam alatti
Tarsashaz tAmogatAsArdl
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A Budapest VIII. kerulet,
Nagy Fuvaros u. 18. szam
alatti Tarsashaz tamogatasarol

vn.21.

2021

s

NY

A Varosiizemeltetesi BizottsAg ugy dont, hogy a Budapest VIII., Nagy
Polgarmester / Gazdalkodasi
Fuvaros u. 18. szAm alatti tarsashAz udvari ereszalj veszAlytelenitese es
UgyosztAly
helyreAllitAsa, padlasteren serult szarufa csereje tArgyaban benyujtott
KeruletgazdAlkodAsi Iroda
palyazatanak tAmogatasAra 750.348,-Ft vissza nem teritendo es 750.348,Ft kamatrnentes koIcsontAmogatas megiteleset javasolja, es felkeri a
polgannestert a tarsashazzal megkotendo tamogatasi szerzodes alairasara.
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A 34/2021. (3'111.04.) batarozat visszavonta.

folyamatban van.

A tarsashAz ertesitese megtortent,
tamogatasi szerzodAs megkotese

folyamatban van.

A tarsashAz ertesitAse megtortent, a
tAmogatAsi szerzodes megkotese

A tAmogatAsi szerzodes megkotAse
m egtortent

A tarsashAz ArtesitAse megtortent, a
tAmogatasi szerzodAs megkotese
folyamatban van.

folyamatban van.

A tArsashaz Artesitese megtortAnt, a
tAmogatAsi szerz&dds megkotese
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iigyrendjenek elfogadasarol

A VarosiizemeltetEsi Bizottsag

A Budapest VIII. keriiiet,
Horanszky u. 23. szErn alatti
TErsashEz Eletveszely
elharitasa iranti kErelmEnek
elbiralEsEro!

elhEritEsa irEnti kErelmEnek
elbirElEsErdl

A Budapest V m . keriiiet, U.
Janos Pal papa ter 6. szam
alatti Tarsashaz EletveszEly

elbiralasErdl

Dioszegi Samuel u. 9/A szEm
alatti TErsashaz Eletveszely
elharitEsa irEnti kErelmEnek

A Budapest VIIL keriiiet,

A Budapest VIII. keriiiet,
Baross ter 9. szam alatti
TarsashEz Eletveszely
elhiritisa irEnti kErelmEnek
elbiralasaro!

A Budapest VIII. keriiiet,
Kalvaria tEr 23. szam alatti
Tarsashaz eletveszely
elharitasa iranti kEreimenek
elbiraiasErol

.

•

:

A Varosiizemeltetesi BizottsEg ugy dont, hogy elfogadja a bizottsag
iigyrendjet az eloterjesztes mellekletet kepezo tartalommal.

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy a Budapest VIII.,
Horanszky u. 23. szdm alatti tarsashaz Eletveszelyes tuzfal es tetoresz
atepitese targyEban benyujtott kerelme ervenytelen. Felkeri a
polgarmestert. hogy a dontesrol a tarsashazat ertesitse.

A VErosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy .a Budapest VIII., II. Janos
Pal papa ter 6. szam alatti tarsashaz teljes kemenyseprojErda felujltasa,
csereje targyaban benyujtott kErelme Ervenytelen. FelkEri a polgErmestert,
hogy a dontesrol a tarsashazat ertesitse.

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy a Budapest VIII., Dioszegi
Samuel u: 9/A szEm alatti tarsashEz kEmEhycsoportok javitasa, EjjEEpitSse
es elbontasa tErgyaban benyujtott kErelme ervenytelen. FelkEri a
polgErmestert, hogy a dontesrol a tatsashEzat ertesitse.

A Varosiizemeltetesi BizottsEg ugy dont, hogy a Budapest VIII., Baross ter
9. szam alatti tarsashaz lakasok szerkezeti biztositasa, megerosttese I. iitem
targyaban benyujtott kerelme ervenytelen. Felkeri a polgErmestert. hogy a
dontesrol a tarsashazat ertesitse.

tarsashEzat ertesitse.

A Varosuzemeltetest BizottsEg ugy dont, hogy a Budapest VII!., KalvEria
ter 23. szam alatti tarsashaz gdzvezetek csereje kizaras miatt targyaban
benyujtott kerelme ervenytelen. Felkeri a polgdrmestert, hogy a dontesrol a

i

Keruletgazdalkodasi Irada

.

Elnok / Jegyzoi Kabinet
Szervezoi iroda

Polgarmester / Gazdalkodasi
Ogyosztaly
Keruletgazdalkodasi Irada

Keruletgazdalkodasi Irada

UgyosztEIy

Polgarmester / GazdalkodEsi

PolgErmester / GazdalkodEsi
UgyosztEIy
KeruletgazdElkodEsi Irada

i

:

i

i

UgyosztEIy

PolgErmester / GazdalkodEsi
■

;

I

PolgErmester / Gazdalkodasi
Ugyosztaly
Keruletgazdalkodasi Irada
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azonnal

2021. augusztus 31.

2021. augusztus31.

2021. augusztus31.

2021. augusztus31.

2021. augusztus 31.

2021.08.04

2021.08.04

2021.08.04

9

2021.08.04

2021.08.04

A hatarozat vegrehajtasa megtortEnt.

A dontesrol a tarsashaz Ertesitese
megtortEnt.

Adontesrol a tarsashaz Ertesitese
megtortent.

A dontesrol a tarsashaz Ertesitese
megtortent.

AdontEsrol a tarsashEz Ertesitese
megtortent.

A dSntEsrol a tarsashaz Ertesitese
megtortent.
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engedelyebez

Tulajdonosi 4s kozufkezeloi
hozzajarulas megadasarol az
Invifecb FVC Services Kft.
a Itai megvasarolt Budapest
VIH. keriileti hirkozlesi
hatozat fennm aradasi

Tulajdonosi es kozufkezeloi
hozzajarulas megadiisarol
Budapest VIH. keriiletben
tavhovezetekek (FOTAV Z rt
LigetD21/6 es D22/I utem)
letesitesehez

।

Tulajdonosi is kozutkezeloi
hozzajarulas m egaddsdrit a
Budapest VUI. kerfilet,
Vajdahunyad utca 12. szdm
alatti ingatlan kapubehajtd
utesatlakozas Utesit&ebez

eU£t£sdnak Jdepft6s6hez

Tulajdonosi is kozufkezeloi
hozzajarulas m egadisa r6t a
Budapest V in. kerulet,
Berkocsis utca 32. szam alatti
ingatlan viilamosenergia-

elbirdldsirot

ethSrit^sa ir£nti Wrelmenek

Tarsashaz dletveszdly

A Budapest VIII. kerulet,
Baross u. 126. sz4m alatti

A Vdrosuzemdtctesi Bizottsag
22/2021.(VII,21.) sz.
hatarozatanak visszavonAsaroI

'

!

i

1

■

1

।

i

|

2021. augusztus 04.

"

“
1

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy. dont, hogy tulajdonosi es koziitkezeloi
hozzajarulasat adja az fovitech ICT Services Kft. reszcre a HHT 98 Kft.
tervezo (cegjegyzekszarn: 01 09 675143; szekhely: 1107 Budapest. polgannester/Gazdalkodasi
Cegledi ut 30. 1/25.) altal a fennmaradasi engcdelyezesi eljarashoz
Ugyosztaly
keszitett tervek (Msz: HHT-05/2019-12/8) szerint a hatarozatban szereplo
feltetelekkel es kikotesekkel.

I

A Varosuzemeltetesi Bizottsdg ugy dont, hogy tulajdonosi 6s koziitkezeloi
hozzajarulasat adja a tervezo Olajterv Tervezo Zrt. (szekhely: 1117
Budapest, Oktdber huszonliannadika utca 18. Cegjegyzekszarn: 01 10
041654 6s a TERRA 21 Kft. (cegjegyzekszarn: 13 09 070748; szdkhely:
polgannester/ Gazdalkodasi
2016 Leanyfalu, -Moricz Zs. at 34.) konzorcium altal keszitett, a Budapest
Ugyosztaly
VOL kerulet Hos utca, SzAzados ut es Strobl Alajos utca teruletet erinto
tavho ellato vezetekek tervere (tervrajzszdm: PI90016-000-ERXDCO). A
bizottsag a tavhdvezetek kiepitesenek kozteruleti munkaihoz, a
hatarozatban szereplo feltetelekkel es kikotesekkel jarul hozza.

1

1

:

j

i

|

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es koziitkezeloi
hozzajarulasat adja az Epittetb (Edix-Trade Kft., szekltelye: 1094
Budapest, Marton ut 12, Fsz/lroda) megbizasab61, Pach Daniel tervezo
(nyilvantartasi szam: 52075432) kerelmdre a Budapest VUI. kerulet, polgannester / Gazdalkodasi
[Vajdahunyad u. 12 (Hrsz.:35589) szam alatti ingatlanon epitendo
Ugyosztaly
kapubehajt6 epitesehez.
Keruletgazdaikodasi Iroda
■A Bizottsdg hozzajarulasat a hatarozatban szereplo feltetelekkel es
| kikotesekkel adja meg.

;

1

■

1

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, Iragytulajdonosi 6s kozufkezeloi
hozzajarulasat adja a Kdbel Team Kft. (cegjegyzekszarn: 01 09 365974;
szikhely: 1148 Budapest, Lengyel u, 15.) iiltal tervezett (Msz: 009/21T- polgannester/Gazdalkodasi
009), a Budapest VIII. kerulet, Berkocsis utca 32. szam alatti ingatlan
Ugyosztaly
villamosenergia-ell&asat biztosfto foldkdbel 4pites4nek kozteruleti
munkaihoz, a hatarozatban szereplo feltetelekkel es kikotesekkel.

2021. augusztus 14.

augusztus 04.

2021. augusztus 04.

• 2021.

I

I

i

'

i

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, bogy a Budapest VID., Baross u.
polgannester / Gazdalkodasi
126. szam alatti tarsasliaz csatlakozdi gazvezetek teljes kivaltasa targyaban
Cgyosztaly 2021. augusztus31.
benyujtqtt kerelme ervenytelen. Felkeri a polgarmestcrt, hogy a dSntesrol a Keruletgazdaikodasi Iroda
tarsashazat ertesitse.
i

'

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ftgy dont, bogy a 22/2021 .{VH.21J szamu polgannester / Gazdalkodasi
Ogyosztaly
hatarozatat visszavonja.
Keruletgazdaikodasi Iroda

-

S

W IIIA

■

i

NY

2021 V1H.04.

ito z

.

s
2
>

|

•H U IA

NY

"""

V8 2021 - Atruhirott hataskorben meghozott dontesek

3

kiadasra keriitt 2021. augusztus 24.napjan.

Kozufkezeloi es tulajdonosi hozzajarulas

Kozutkezetoi es tulajdonosi hozzijarulas
kiadasra kerult 2021. szeptember 2.napj£n.

1

1

el6 terjeszt& ___________ ___

l2021.november 17-i VUB utesre megy az

iKozutkezelSi 6s tulajdonosi hozzfijarulas
kiadasra kerult 2021. szeptember l.napj^n.

___

A dont&rol a tarsashaz Irtesftese
megtortent.

i_____ _

2021,08.06|

!

Intezkedest Bem igenyel.
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Tulajdonosi, kozdtkezelSi es
zoldterSIet kezeloi
hozzijanilis m egadasirdl a
Budapest VIII. keriilet
Asztalos Sandor u t hrsz.
38836/3 es Salgdtarjani ut
brsz. 38836/2 kozteruietre
a Keleti pu._K6banya felso
alfomas 3. vagdny epfteshez

gazvezet^k 6pit&6bez

'

sziiks^ges: vizvezetek kiviiltiis,
vasuti tavkozlesi kabel
kivaltas, optikai M bel kivaltas,
vasuti felsovezetek es
tervilagitas6pites letesitesebez.

!

1

1

i

Tulajdonosi & kSzutkezetoi
bozzajaruMs megadasarol a
Budapest VHI, keriilet, Hos
utca, Strazsa utca &
Torokbecse utca teriileten

"

A jdzsefvArosi mikroMobilitasi
Pontok tervezett helyszineirot

csillapitasa vat kapcsola than

A D ankdutca
teherforgaltninak

ietesit6s-ell£tasanak
kiepft£s6hez

1

Tulajdonosi es koziitkezeioi
hozzajarulas megadasaroi a
Budapest VIII. keriilet, Bacsd
Bela utca 13. szam alatti
ingatlan vizbekbtes
megsziintetes es uj bekotds

1

i

:

■■

ri

„

<•

:<

potgdrmester/JGK Zrt.

;

:

-

.

1

1

202l.november30.

folyarhatos

2021. oktober29.

2O21.augusztus 14,

|A Varosiizemeltetesi Bizottsag hozzajarulas^ a hatarozatban szereplo
feltetelekkel es kikotesekkel adja meg.

i

i

1

A Varosuzemeltetdsi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi, koziitkezeioi 6s
zold terulet kezeloi hozzdjarulasat adja az epittetb NIF Zrt. (H 34
Budapest, Vaci tit 45.) beruhaz^saban, az R-Kord Epitoipari Kft. (8086
Felcsut, F6 utca 65.) megbizasabol a FOMTERV Mdmoki Tervezo Zrt-t,
(cegjegyzekszam: 01 10 045561; szekhely: 1024 Budapest, Ldvohaz utca polgarmester/Gazdalkodasi
Ogyosztaly
37.) altal tervezett k&zmuvek kiviteli terveihez. Terv azonositok: G00-G4IOO-mlO-vizkivaltas, GO0-G41-10-M! I-vizktoftas, G00-GI1-00-M 10- Keruietgazdalkodasi Iroda 2021. szeptember 15.
Invitech kivSItas, G00-G12-00-M10-Magyar Telekom kivaltas, G00-P100-MlI-felsovezetek, GOl-P5-00-M12-tervilagitas.Tervszam:l3.20.236

a

1

:

1

Ugyosztaly

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tniajdonosi es koziitkezeioi
hozzajarulasat adja az N+F Memokiroda Kft. (cegjegyzdkszdm: 10 09
021227; szekhely: 3300 Eger, Vorosmarty u.17.), dltal keszitett, ' polg^rmester/Gazdalkodasi
Budapest Vm . keriilet, Hos utca (Osztaly utca - Torokbecse utca kozott),
Ugyoszkily
Strazsa utca (Strobl Alajbs utca - H6s utca kozott), acel anyagu
Keriiletgazdalkadasi hoda
kisnyomasti, ds a Torokbecse utca (Strobl Alajbs utca - Hos utca kozott).
acel anyagu nagy-koz6pnyomasu gazvezetekek rekonstrukcidjanak kiviteli
terv (Msz:T-14Z20), szerinti kozteriiletj munkaihoz, a hatarozatban.
szereplb feltetelekkel es kikotesekkel.

3) felkeri a poigannestert, hogy gondoskodjon a parkolohelyeken, vagy
forgalomtdl e to rt teriileten elhelyezkedo pontok megvaidsitasat celzo
elokeszuletekrol,forgalomtechnikai tervezesi munkakrol.

2) felkeri a polgdrmestert, hogy gondoskodjon a listan szereplo meglevo
tarolok mikroMobilitisi PonttS a!akitasar6l is a gyalogosfeluleteken
elhelyezkedo pontok kialakitasarol.

-

!) elfogadja az eloterjesztes I. melleklete szerinti mikroMobilitisi Pontok
kijelolt' helyszinek az eldterjeszto Sltal a bizottsagi Olesen javasolt a
rnelUkletet etinto-modositasokkak
_ _ _ _ _ _____
____

2. felkeri a polgarmestert, hogy kezdeniehyezze a Budapest Kozut Zrt.-l
net a hatarozat I. pontja szerinti forgalomtechnikai m6dositast.

■

1. a Budapest VIII. kerulet, Danko utca (hrsz.: 35479 es 35310) teljes
hosszaban a KRESZ 14. § (1) z/2 atapjdn 7,5 tonnds korlatozott forgalmu
ovezettd (zonav6) vaijon.___________
______
____
polg^rmester/Gazdalkodasi

:

;

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es koziitkezeioi
hozzajarulasat adja az Invitech ICT Services Kft. reszere a HHT 98 Kit.
tervezo (cegjegyzekszam: 01 09 675143; szekhely: 1107 Budapest, polgarmestcr/Gazdalkodasi |
202 L augusztus 14.
Cegledi ut 30. 1/25.) altal a fennmaradasi engedelyezesi eljarashoz
Ugyosztaly
keszitett tervek (Msz: HHT-05/2019-12/8) szerint a hatarozatban szereplo
...... .................... i
feltetelekkel es kikotesekkel.
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Kozutkezetoi es tulajdonosi hozzajarulas
kiadasra keriilt 2021. november 3.napjan.

Kiizutkezeloies tulajdonosi hozzajarulas
kiadasra keruit 2021. szeptember 14,napjan.

Az etdterjesztest 2021.november 17-i Kt-n
tirgyaijak meg.

tirgyaijakm eg.

Az eloterjesztest 2021.november 17-i Kt-n

A helyszinek kijelolese megtortent.

Az Onkormanyzat ailaspontjat meg nem
egyeztetteie az erintettekkel.

Koziitkezeioi es tulajdonosi hozzajarulas
kiadasra keruit 202,1. augusztus 24.napjan.
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Tulajdonosi es kozutkezeloi
hozzaj&rulas megadasarol a
Budapest VIA. kerulet, Hock
Janos utca 5. szam alatti
ingatlan vizbekotes
megsziintetesi es letesitesi
munkaihoz

kidpit^sehez

Tulajdonosi fe kBzutkezeloi
' bozzaj^ruias megad^sdroi a
Budapest V in. kerulet, Tolnai
Lajos lit 26. es 28-30. szint
alatti ingatlanok
villamosenergia-ellatdsSnak

I

A Budapest V in. keriilet,
M ityas t£r4. szdm alatti
Tarsashaz eletvesz^ly
elbant£sa irdnti k^relme
erv6nyesseg6nek
meg&lapit£s£rdl

beszdmoidjival
kapcsolatos dontisrol

A JG K Z rt. Varosiizemeltetesi
igazgatos&g 2021.1. ftl€ves

।

I

i

i

i

i

Idepit6s6hez

Tulajdonosi es kSziitkezeloi
bozz^janilas megad^saro! a
Budapest v m . keriilct,
Bacso B6la utca 13. sz^m alatti
ingatlan 2. vizbekotes

i

I

1

1

i

•

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi 6s kozutkezeloi
hozzajarulasat adja a H5 Lakasfejleszto K ft (c^gjegyzekszam: 03 09
130597; szeWiely: 6000 Kecskemet, Izsaki u. 8. B epulet) benihazdsaban
eptiio 30 lakasos tarsashaz epites r6gi vtzbekotes megszuntetesehez, es uj
bekotes letesitesehez. Az epittetd tnegbizasabol a Szeleczki Istvan tervezo Poigannester/ Gazdalkodasi
(tervezoi nevjegyzek szama: VZ-TEL 13-11898) elk6szitette a Budapest
Ugyosztaly
'VIII. kerulet, Hock Janos utca 5. szam alatti ingatlan meglevo vizbekotes
megsziintetesenek valamtnt az uj bekotes kiepitesenek kiviteli tervet
(tervszam: H-5). A feltetelekes kikotesek a itatarozatban.

!

A Varosiizemeltetesi Bizottsag tigy dont, hogy tulajdonosi es kSzutkezeloi
hozz^jarulasat adja a Kdbei Team Kft. .(cegjegyzekszSm: 01 09 365974;
szdkhely: 1148 Budapest, Lengyel u. 15.) altal tervezett (Msz.: 21M-083), Poigannester / Gazdalkodasi
a Budapest VIII. kerulet, Tolnai Lajos utca 26. es 28-30. szAm alatti
Ugyosztaly
ingatlan villamosenergia-elldtasat biztositd fbldkSbel epit6senek kozteruleti
munkaihoz, a hatarozatban szereplo feltetelekkel es kikotesekkel.

'

------------------
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1

2021. oktober 15.

j

i

i

2021. oktober 15.
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i

i
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A Varosiizemeltetesi Bizottsirg tigy dont, hogy a Budapest Vin., Mdtyas
Poigannester/ Gazdalkodasi
t6r 4. szAm alatti tarsashaz erkilyek teljes koru feldjitasa targyaban
Ugyosztaly
2021. szeptember 22.
benyujtott k6relme 6rvenytelen. Felkeri a polgarmestert, bogy a dOntesrol a
Keriiletgazdalkodasi Iroda
tarsashazat ertesitse.

beszamolot.

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy elfogadja a JGK Zrt.
Varosiizemeltetesi Igazgatos^g 2021. I, felevi tevekenysegerol keszitett

1

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, bogy tulajdonosi es kozutkezeloi
hozzajatulasil adja a Fovarosi Vizmuvek Zrt. (cegjeg/zekszam-. 01-10042451; szikhely; IJ38 Budapest, Vaci tit 182.) Memokszolgalati poigannester / Gazdalkodasi
2021.5zeptemher 14.1
Osztalya altal keszitett Budapest, Bacso Bela utca 13. szamu
Ugyosztaly
(HRSZ.:348$i) ingatlan 2. bekCrto vizvezetek epiUsi munkaihoz
(tervszam: T-098/2021). A hozz^jarulas alapjan a kozteruleti munkak
vegzes6hez az uj 2. szimu bekotes epitesehez, a haterozatban szereplo
feltetelekkel es kikotesekkel hozzajarul.

1
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kiadasra kerult 2021. oktober 2I.napjan.

Koziitkezelai & tulajdonosi bozzajdrulas

1

vCb 2021.november 17.-1QI6s6re m egyaz
eloterjesztes.

1

|

VUB.Ezt kovefoen a tirsahdz ki6rtesit6sre
Ikeriilt.

|2021.szeptember22.napjandiiDt6tta

.

Kozutkezeloi & tulajdonosi hozzdjdrulas
kiad^sra kerult 2021. augusztus 13.napj£n.

X.06.

X.06.

2021

■

S

2021. oktober 15.
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A Varosuzemeltetesi Bizottsdg ugy dont, hogy tulajdonosi es kSztitkezeloi
hozzajanilasat adja a KADAR KOMPLEX KFT. (cegjegyzekszam: 01-09
693260; szekhely: 1222 Budapest, Szigetvari lit 27/b.) altal k6szftett
Budapest VIII. kerulet, Koris ut 1-3. (hrsz.: 36079) szamii ingatlari bekoto Polgarmester / GazdSlkodisi
vizvezetekek megszuntetesi majd uj helyen uj bekotovezetek epftesi tervet
Ugyosztaly
(Tervszam: 17/2021), mely alapjitn a kozteruieti munkak eiv6gzesehez. A
Varosuzemeltetesi Bizottsag a kozteruieti munkak v6gzesehez a
tulajdonosi 6s koziitkezeioi hozzdjdrulasat a hatarozatban szereplo
feltetelekkel es kikotesekkel adja meg.

meg.

i

1

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont; hogy tulajdonosi es kdzutkezeloi
hozz^jaruiasSt adja az Epittet6 Fetnezelyi Kft., (sz6khelye: 1112 Budapest,
Erdi lit 10. 2. ep., cegiegyzekszama: 01 09 889605) megbizasabol, a
Polgarmester / Gazdilkodasi
BoBak- Terv Bt. (szekhely: 2315 Szigethalom, Deryne utca 22.,
Ugyosztaly
c6gjegyzek szam: 13 06 069871) kerelmere a Budapest VIII. kerOlet,.
Keruletgazd^lkodasi Iroda
Horvath Mihily ter 15. (hrsz. 35192) szdm alatti ingatlanon epitendo
Horvath Mihaly teri es a Jozsef utcai kapubehajtok epitesdhez. A Bizottsag
hozzajanilasat az a hatarozatban szereplo feltetelekkel es kikotesekkel adja

:

b
.--I

Tulajdonosi es koziitkezeioi
hozzajarulas megadasa a
Budapest VHI. keriilet, Koris
utca 1-3. szAm alatti ingatlan
vtzbekotds megsziintet6s 6s uj
bekotes Idtestes kiepitesehez

Ietesitesebez

Tulajdonosi 6s kSzutkezeldi
hozzij^ruH s megadis6rd( a
Budapest VID, kerulet,
Horvath M ihaly te r!5 . szam
alatti ingatlanra kozuti
kapcsolat, kapubehajtbk

'

A Varosuzemeltetesi Bizottsag dgydont, hogy tulajdonosi es kSzutkezeloi
hozzajanilasat adja a GTF Kft. (cegjegyzSkszam: 01 09 692800; szekhely:
1131 Budapest, Rokolya ut 1-13.) altal tervezett (Msz.: 220073), a
Polgarmester / Gazd&kodasi
Budapest VHI. kerulet, Nepliget alfllomas Ciprus vonalhbz tartozd 10 kVUgyosztaly
os foldk^bel halozatrendezeshez szuks6ges kozteruieti munkak
vegz^sehez, a hatarozatban szereplo feltetelekkel es kikotesekkel.

I

1

2021. oktober 15.

o

NY

X.06.

2021

Tulajdonosi es kSzutkezeloi
hozzajarulas megadasardl a
Budapest VIII. kerulet,
Ndptiget aUHIomas Ciprus
vonalhoz tartozd 10 kV-os
foidkabel baldzatrendezeshez

'

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es koziitkezeioi
hozzajanilasat adja a Corvin Aruhaz Kft. (cegjegyzeksz^m:02 09 73 9025;
szekhely: 1085 Budapest, Blaha Lujza ter 1.) kerclemere, hogy a Corvin
Aruhaz epulet (hrsz.: 36432) Markus Emilia utca oldali jardaban a
Polgarmester / Gazdatkodasi
benyujtott terv szerinti aknakat alakltsanak ki.
Ugyosztaly
A Bizottsag a hozzajarulast a hatarozatban szereplo feltetelekkel es
kikotesekkel adja meg.

meghozott dbntesek
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Tulajdonosi es koziitkezeioi
hozzajarulas megadasaro! a
Budapest VIII. kerulet, Blaha
Lujza te r 1-2. szam alatti
Corvin A rubaz kozteruieti
mutargyainak ietesitesebez

VB 2021 - Atruhazott hat^skorben
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Kozufkezetoi es tulajdonosi hozzajarulas
kiadasra keruit 2021. oktober 25.napjan.

Koziitkezeioi 6s tulajdonosi hozzajiruM s
Idadasra keruit 2021. okt6ber 22.napjiin.

Koziitkezeioi is tulajdonosi hozzajarulas
kiad^sra keruit 2021.okt6ber 22.napj6n.

Koziitkezeioi 6s tulajdonosi hozzajarulas
kiadasrakerult 2021. oktober U .napjdh.
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A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kSzutkezeloi
bozzajarulasat adja a Az ELMU Haldzati Kft. (cegjegyzekszam: 01 09
874142; szekhely: 1 132' Budapest, Vaci lit 72-74.) megbizisabol a GTF
Tervezo es Fbvallalkozo Kft. (szekhely: 1131 Budapest, Rokolya utca I13.) altal keszftett Budapest VIII. keriilet, Szigony utca 26. es Apathy
Istvan utca 16. villamos energia- eliatas kiviteli terveire. (Munkaszam: Polgarmester / Gazdalkodasi
220021, 220019, 220069), mely tervek alapjan kerik a Budapest Fovaros
Ugyosztaly
VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat (a tovabbiakban: Onkormanyzat)
tulajdonosi bozzajarulasat a kozteruleti munkak vegzesehez a hatarozatban
szereplo feltetelekkel es kikotesekkel.

A Varosuzemeltetesi Bizottsag dgy dont, hogy tulajdonosi 6s kSzutkezeloi
hozzajdrulasdt adja a Az ELMU Hdlozati Kft. (cegjegyzekszam: 01 09
874142; sz6khely: 1132 Budapest, Vaci.uf 72-74.) megbizdsabol az
ELMU Ha!6zati Kft. (szekhely: 1044 Budapest, Megyeri ut 118.) altal
keszftett a Budapest VIII. keriilet, Mtizeum korut hrsz. 36746 villamos Polgarmester / Gazdalkodasi
energia- e!16tas kiviteli terveire (Munkaszam: 211098), az 1 kV-os
Ugyosztaly
foldkabel h616zat epiteshez sziiks6ges kozteruleti munk6k vegzesehez a
hatarozatban szereplo feltetelekkel es kikotesekkel.

A V&osuzemeltetdsi Bizottsag ugy dont, hogy a GDAT 91 Kft.
(cdgjegyzekszam: 01 09 868648; sz6khely: Koronafurt utca 35. 1/3.)
megblzasabol a KLIMTIM Kft. (szekhely: 2040 Budaors, Boglarka tit 46.)
altal keszftett, a Budapest VIII. keriilet, KAlvaria utca 14-16. szfim alatti
111 lakasos takohSz bekoto vizvezet6k 6s csatoma megszuntet6si tnajd uj
Polgirmester/Gazd61kodAsi
helyen uj bekoto vezet6k es csatonta bekotes epit6s a kiviteli terve
Ugyosztaly .
(tervszatn: GH-01)-alspj4n a tulajdonosi es kSzutkezeloi hozzajarulasat
adja a kozteruleti rmmkdk vegzesehez, a hatarozatban szereplo
feltetelekkel 6s kikotesekkel.

2021. oktober 27.

2021. oktober 27.

©

00

I6tesitesehez

Tulajdonosi es koziitkezeloi
hozzajarulis megadasarol a
Budapest VIII. keriilet,
Szigony utca 26. es Apathy
Istvan utca 16. villamos
energia ellat£sa,
10 kV-os villamos foldkabel

Tulajdonosi 6s kozutkezetoi
hozzajaru!6s megadasarol a
Budapest VIII. kerulet,
Muzeum utcai 1-kV-os
villamos FoldkSbel Utesitesehez.

■

megsziintetesehez.

Tulajdonosi 6s kozutkezetoi
hozzaj6rul6s megadasarol a
Budapest VIII. kerulet,
K6ly6ria utca 14-16. szam
alatti ingatlan uj viz 6s
csatorna bekot6s 6pitesebez, a
regi viz 6s csatornabekotes

2021. oktober 15.

§

AN

NY

NY

i

I

L9

63

•o rx

NY

Tulajdonosi es kozutkezetoi
bozzijarulis megadasarol,
Budapest VHI. keriiletben a
Corvin C7 IrodahSzepiilet
tdvhdellatas rekonstrukcios
m unk6k elv6gz6s6hez

i

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi
hozzajarutesSt adja a FOTAV Zrt. megbizasabol az Olajterv Tervezo Zrt.
(sz6khely: 1117 .Budapest, Oktober huszonharmadika utca 18.
Cegjegyzekszam: 01 10 041654) alvailalkozojakent a Direkt Kft.
(szekhely: 1032 Budapest, Becsi ut 85. cegjegyzekszam:-01 09 064785)
altal elkeszitett kivitelezesi tervekre (tervszatn: 21.0208) a Corvin C7
Polgarmester / Gazdalkodasi
6piilet tavhoellatas 1. rekonstrukcios vezetekszakasz letesitdsehez. A
Ugyosztaly
tavhovezetek epi'tes erinti a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi
Onkormanyzat tuiajdonaban 6s kezeleseben levo Prater utca (36100/2
lirsz.), Jazmin utca (36138 hrsz.) Fuvdszkert utca (36117 hrsz.) es a
36139/5 hrsz.-ti park terfiletet.
A bizottsag a tavhovezetek kiepitesenek kozteruleti munk^ihoz, a
hatarozatban szereplo feltetelekkel es kikotesekkel jarul hozza.

1
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Kozutlcezeioi es tulajdonosi hozzajarutas
kiadasra keriilt 2021. oktober 25.napjan.

1

1

Kozutkezetoi 6s tulajdonosi hozzSjdruIAs
kiadasra keriilt 2021. oktober 25.napj6n.

Kozutkezeloi 6s tulajdonosi hozzdjarulas
kiadasra keriilt 2021. okt6ber25.napjan.

Kozutkezeloi es tulajdonosi hozzajarulds
kiaddsra keriilt 2021. oktdber21.napj6n.
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A 2021. 6vi Jozsefvtiros
Biztons6g66rt Idtuntet&re
vonatkozd
dontesek meghozatalirdl

Tulajdonosi 6s kozutkezeloi
hozzajarutas megadasarol a
Semmelweis Anyasigi
Centrum epitesehez

XI.17.

-

Szigony utca
(Jazmin u. Utioi lit kozotti
szakasz) utepiteseuek
elvegzesebez

Tulajdonosi ds kozutkezeloi
hozzajarulas megadasdrdl, a

Tulajdonosi.es kSzdtkezeldi
hozzajarulas megsd&sa, a
Budapest VUI. kerulet
Vajdahunyad utca 12. uj viz 6s
szennyviz csatorna bekoto
XL17.
vezet6k letesftesere,
valamint megievo vizbekStes
megszuntetesere.

XI.17.

X.20.

\

i

Tulajdonosi es kozutkezeloi
bozzajaruias megadisarol a
Budapest VIII. kerulet,
Deri Miksa utca 10. szam alatti
X.20. ingatian megievo csapadekviz
csatorna javitasi
munk£kv£gzesehez

1

1

;

i

2021. november 20.

2021. oktober27.

1

hozzajarulasat a Kozlekedes Kft. a FUTUREAL PRIME PROPERTIES
TOUR INGATLANFEJLESZTO RESZALAP, mint beruhazo
megbfzasabol a Sztgony utca-Jazmin Utca-Ullbi ut kdzdttt szakaszanak Polgarmester/ Gazdalkodasi
utepitesi engedelyezesi terveire. (tervsz^m: 5585. A munkalatokhoz
Ugyosztaly
2021. november 20.
torteno hozzajaruliis Szigony utca-Jazmin Utca-Ulldi lit kozbtti
Keruletgazdilkodasi Iroda
szakaszanak erintett kozteruleti reszen, a hatarozatban szerepio
feltetelekkel es kikotesekkel valosulhat meg.

!A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kbzutkezeloi

i

।

Ugyosztaly
Humankapcsolati Iroda

Polgarmester/
HuminszolgMtatasi

hozzajarulasat GVF 2000 kft. (2030 Erd, Csalogany utca 54.) 21_182
szatnu tervei alapjan az uj ivovfz bekoto vezetek letesftesere es megievo
Polgarmester/Gazdalkodasi
egyideju bontasara, valamint a megievo szennyviz vezetek hely6n uj
Ugyosztaly
kialakitasara.
KeruletgazdalkodAsi Iroda
A munkalatokhoz tbrteno hozzdjaruWs Budapest VIII. kerulet
Vajdahunyad utca 12. sz^m alatt megievo 6rintett kozteruleti r&zen, a
hatarozatban szerepld feltetelekkel es kikotesekkel valosulhat meg.

A V arosuzemehetesi Bizottsfigugy dbht, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi

A Varosuzemeltetesi Bizottsfig ugy dont, hogy 2021. evben a
.Jozsefvaros Biztonsagaert" kituntetest es pinzjutalmat a hatarozatban
szerepio szemelyeknek adomtayozza.

i

:

:

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi
hozzajarulasat adja Semmelweis Egyetem, mint beruhazo megbizasabdl a
Semmelweis Anyasigi Centrum (tervszdm: ETJ20191209) £pftesehez
Polgarmester / Gazdalkodasi
szukseges kozteruleti munkak v6gz£s6hez a hatarozatban szerepio
UgyosztAIy
feltetelekkel es kikotesekkel.

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy a Deri Miksa u£ iO.
tarsashaz, Kozos kepviselo Csemo Bt. Szekhelye: Budapest. Vlll. keriilet
Deri Miksa lit 10. reszere: tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja a
tarsashaz Fecske utcai homlokzatan levo serult es korrodalt fiiggo
ereszcsatoma csereje kapcsolatan a kozteruleti csapadekviz csatorna Polgannester/ Gazdalkodasi
bekotcshez. Az ereszcsatoma Fecske utcai jdrda alatti a gerincvezetekre
Ugyosztaly
csatlakozas javitasahoz, atepitesehez a hatarozatban szerepio feltetelekkel
’es kikotesekkel.
|
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Kozutkezeloi es tulajdonosi hozzdjarulds
kiadasra kerult 2021. november 22.napjan.

Kozutkezeloi es tulajdonosi hozzdjirulds
kiadasra kerult 2021. november napjdn.

A kituntetesek 2021. december6ben
keriilnek atadasra.

Kozutkezeloi es tulajdonosi bozzajarutis
kiadasra kerult 2021. oktober 2I.napj£n.

Kozutkezeloi es tulajdonosi hozzajarutas
kiadasra keruit 2021. oktdber 25.napjan.
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XI.17.
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XI.17.

2021

83

'I

XI.17.

2021

3

AN

!

AN

•(.TLX

Oft

8

1

1

'

1

■

■

Tulajdonosi es kozutkezeloi
hozzAjarulas megadasArdl
BezerAdi utca 7. szam alatti
ingatlan viilamosenergiaeiiatas letesitesehez

elektromos szekreny bontasi
m unkalatok elvegzesAre

hozzAjarutAs megadAsara
Semmelweis Klinikak
metroAHomas felujftasanal

hozzajarulas megadasa,
tulajdonosi es kozutkezeloi

Tulajdonosi es kozutkezeloi

-

Apitesbez

Tulajdonosi As k6zutkezel5i
hozzajarulas megadasa a
Budapest VUI. kerulet,
Kiss J6zsef ntcai gazvezetek

1

i

i

i

Budapest VIII. keriilet,
DAri Miksa utca 18. optikai
vezetek eUAtasahoz

faozzAjArulas megadasard! a

Tulajdonosi As kozutkezeloi

'

■

Tulajdonosi es kozutkezeloi
hozzajarulas megadasa,
Budapest VIII. keriilet,
SzAzados ut (Strdbl Alajos
utca-Kerepest ut kozott)
gazvezetek kivaltas epttesdhez

|
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2021. november 24.

2021. november 20.
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Keruietgazdalkodasi Iroda

UgyosztAIy

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy-tulajdonosi As kozutkezeloi
hozzajarulasat adja Bezeredi utca 7. szam alatti ingatlan villamosenergiaPolgarmester/Gazdalkodasi
ellatas leiesitesehez szukseges kozteriileti munkak vegzesehez, a
Ogyosztaiy
hatarozatban szereplo feltetelekkel es kikotesekkel.

1

bontasahoz.
A tnunkAlatoklioz torteno hozzajarulas Budapest, VIII. kerulet 36181/6
hrsz alatt meglevo erintett kozteriileti reszen, a hatarozatban szereplo
feltetelekkel As kikotesekkel vaiosulhat meg.

A Varosuzemeltetesi Bizottsag tigy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi
hozzajarulasat az dnkormanyzati tulajdonu Budapest, VOL keriilet
36181/6 hrsz. ingatlant erinto 2 db hasznAlaton klvuli elektromos szekreny PolgArmester / Gazdalkodasi

1

:

2021. november 25.

2021. november 20.

J

Janos PAI pApa tdr 20.) megbizasabdl a Dinatnika Kft. (Budapest Szuglo u
176.) dn 200 PE kisnyomdsti gazvezetek MtesrtAsehez.
Az epitds erinti az OnkonnAnyzat tulajdonaban es kezeldseben levo
PolgArmester / Gazdalkodasi
Budapest VIII. keriilt Kiss J6zsef utca (34638/2 hrsz) (Rakoczi 6t Ogyosztaiy
2021 .november 24.
Bezertdi utca kozott szakasz) tit-esjArdaburkolatat.
Keruietgazdalkodasi Iroda
A kerelmekhez benytljtott tervddkumentdcid Budapest VIII. keriilt Kiss
Jozsef utca Rakoczi ut-Bezer6di utca kozotti szakaszan uj dn 200 PE
kisnyomAsh gazvezetek fektetestoek es DN 200 acdl gazvezetek
megszOntetdsAnek-116 fin. (amibol kiemelendo 17 fm.) valamint az

hozzAjaralasAt adja az MVM Fogaz FoldgAzhAldzati Kft. (Budapest II.

'

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi
hozzajarulasat adja az Invitech ICT Service Kft. (cegjegyzekszam: 13 09
190552; szdkhely: 2040 Budadts, Edison utca 4.) Budapest VUI. keriilet,
PolgArmester / GazdalkodAsi
Digimobil Invitech d f 2. Stem, D6ri Miksa utca 18. optikai ellAtas kiviteli
UgyosztAly
terveire (MunkaszAm: ST-008Z2021) optikai foldkdbe! epiteshez szukseges
kozteriileti munkAk vegzesdiez, a hatArozatban szereplo feltetelekkel es
kikotesekkel.

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi
hozzajarulasat a FOTAV Zrt. megbizasabdl a Gazlang Kft. Altai keszitett
PolgArmester I GazdalkodAsi
(tervszain: DN 250-DN 400) strategiai tavhdvezetek epitesehez
Ogyosztaiy
kapcsolodo kisnyomasti gazvezetekek kivaltasahoz. A munkalatokhoz
Keruietgazdalkodasi iroda
torteno hozzajarulas a- Szazados ut drintett kozteriileti reszen, a
hatarozatban szereplo feltetelekkel es kikotesekkel valosulhat meg.

VB 2021' AtrubAiott hattskorberv meghozott dontesek

Kozutkezeloi es tulajdonosi hozzAjaruIas
kiadasra keriilt 2021. november 22.napjAn.

Kozutkezeloi es tulajdonosi hozzajArulas
kiadasra keriilt 2021. november 22.napjau.

■

Kozutkezeloi es tulajdonosi hozzAjaruIas
kiadAsra keriilt 2021. november 22.napjan.

Kozutkezeloi es tulajdonosi hozzAjAmlas
kiadasra keriilt 2021. november 22.napjan.

Kozutkezeloi es tulajdonosi hozzAjarulAs
kiadAsra keriilt 2021. november 22.napjan.
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2021

XI.17.

2021

Xl.17.

XI.17.

XI.17.

2021

2021

2021
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NY

1

hozzajarulas megadasa, a
Budapest VID. kerulet
Tolnai Lajos utca 28-30. viz
bekoto vezetek letesftesehez

Tuiajdonosi es kSzutkezeldt

Tuiajdonosi 6s kozutkezeloi
hozzajarulas megactesa, a
Budapest VIU. kerulet
Tolnai Lajos utca 26. viz
bekoto vezetek letesftesehez

Epitesehez

Tuiajdonosi ds kdzutkezeloi
hozz&jarulis m egadasirdl a
Budapest VEIL kerulet,
Losonci ter 2. optikai vezetek

Tuiajdonosi es kozutkezeloi
hozzajarulas megadasa, a
Budapest VIU. kerulet
Horvath Mihaly ter 15. viz
bekStd vezetek letesitesehez

Tuiajdonosi es kozutkezeloi
hozzajaruids elbiralisarol a
Budapest VIIL kerulet
Szentkiralyi utca 4. szam elotti
XI.17.
jardaburkolat atdpitesihez
2021. november 24.

i

2021. november 24.

■

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tuiajdonosi es kozutkezeloi
hozzajarulasat adja a Takacs Csaba VZ-TEL 20-0770 tervezo, TCSVSZ- Polgannester / Gazdalkodasi
055/21 szamu tervei alapjan a vizbekoto vezetek epitesehez,
Ugyosztaiy
A munkalatokhoz torteno hozzajarutiis Budapest VIIL kcriilet Tolnai Lajos Keriiletgazdalkodasi Iroda
u. 28-30. szam alatti ingatlan vfzbekotes a hatarozatban szereplo
feitetelekkel es kikotesekkel valdsulhat meg.

■

i

i

2021. november 24.

hozzajarulasat adja a Takacs Csaba VZ-TEL 20-0770 tervezo, TCSVSZPolgannester / Gazdalkodasi
054/21 szamu tervei alapjan a vizbekoto vezetek epitesehez.
2021. november 24.
Ugyosztaiy
A munkalatokboz torteno hozzajarulas Budapest VIII. kerulet Tolnai Lajos
Keriiletgazdalkodasi Iroda
utca 26. szam alatti ingatlan vfzbekotes a liatarozatban szereplo
feitetelekkel es kikotesekkel valdsulhat meg.

A Varosuzeineltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tuiajdonosi es kozutkezeloi

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tuiajdonosi es kozutkezeloi
hozzajarulasat adja a STENTOR-MI Tervezb ds Szolgaltato Kft. (2660
Balassagyarmat, Felsomalom u. 7.) D1GI Tavkozlesi es Szolgaltato Kft.
Bazisaliomasaihoz, nagysebessegu mobillidldzat ktepites celjdbdl optikai
Polgannester /Gazdalkodasi
elldtas letesitesehez. A kdrelmekhez benyujtott ST-024/2021 munkasz/imu
Ugyosztaiy
tervdokumentacio alapjan az optikai foldkabe! epiteshez szukseges
kozteriileti munkak vegzesdhez, a hatarozatban szereplo feitetelekkel es
kikotesekkel:

A Vdrosuzemeltetdsi Bizottsag ugy dont, hogy tuiajdonosi 6s kbzutkezelbi
hozzajarulasat adja a Siengi Tervezesi Kft; (1146 Budapest, Tiiokbly u. 5860.) 2016/270 szamu tervei alapjan az uj ivoviz bekoto vezetek epitese es
Polgannester/ Gazddlkoddsi
a meglevo vizvezetek megsziintetes kozterilleti munkahoz.
2021. november 24.
Ugyosztaiy
A munkalatoklioz torteno hozzajarulas Budapest VIU. kerulet Horvdth
Keriiletgazdalkodasi Iroda
Mihaly ter 15. szam alatti ingatlan vfzbekotes a liatarozatban szereplo
feitetelekkel es kikotesekkel valdsulhat meg:

1

i

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy nem jarul hozza a tervezett
modon torteno Szentkiraly utca 4. szam elotti jarda szakasz burkolat
Polgannester / Gazdalkodasi
csertjehez.
Ugyosztaiy
A kerelmezo a West Center Kft. (1133 Budapest, Gogol tit 15.)
Keriiletgazdalkodasi Iroda
A jarda az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest VIII.
kerulet Szentkiralyi utca (36522 Itrsz.) teruleten van.

VB 2021 - Atruhazott hataskorben meghozott dontesek

-

O'

o
O'

2O21.december 15-i VUB utesre kerul
beterjesztesre.

kiadisra keriilt 2021. november 23.napjan.

Kozutkezeloi es tuiajdonosi hozzajaruIAs

2O21.decemberl5-i VUB utesre kerul
beterjesztesre.

K6zutkezel6ies tuiajdonosi hozzajarulas
kiaddsra keriilt 2021. november 26.napjdn.

Kozutkezeloi es tuiajdonosi hozzijirulis
nemleges dontcssei kerul kiadasra
2021.november 22.napjan.

