
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
Lávay Ervin tervező kérelemmel fordult hivatalunkhoz, melyben a Budapest, XI. ker.           
Bordézsma u. 4. sz. ingatlan vízellátás tervéhez tulajdonosi hozzájárulást kér. 
A kivitelezés érinti a Bordézsma utca útpályáját. 
  
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt határozati javaslatot fogadja el. 
  
  
Budapest, 2017. szeptember 13. 
  
  
                          Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
                          jegyző megbízásából: 
  
                                                                                                   Büki László 
                                                                                                       igazgató 


