
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
A kivitelező Újbuda Prizma Kft. kérelemmel fordult hivatalunkhoz, melyben a          
Budapest, XI. ker. járdaépítések kivitelezése téli munkavégzés tilalma alóli         
felmentéshez tulajdonosi hozzájárulást kér. A kivitelezések a következő        
közterületeken valósulnak meg: 
-Szent Adalbert tér (Pannonhalmi út - Brassó út között) 
-Csárda utca (Igmándi. u. - Neszmélyi út) 
-Csárda utca (Mikes K. u. - Igmándi utca) 
-Kelenföldi út (Thallóczy u. - Bartók Béla út) 
-Táska utca 
-Torbágy utca 
-Kaptárkő utca 
-Csíkihegyek utca 
-Tűzkő utca 
-Gazdagréti tér 
-Frankhegy utca 
-Törökugrató utca 
-Regős utca 
-Regős köz 
A várható befejezése 2017. december 22. 
A kivitelezés önkormányzati megrendelésre készül. 
  
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt határozati javaslatot fogadja el. 
  
Budapest, 2017. november 2. 
  
 Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
 jegyző megbízásából: 
  
  
                                                                                                     Büki László 
                                                                                                        igazgató 


