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A zorr. 6vi CXXVIII. t<irv6ny 46. g (+) bekezd6sben meghat6rozott jogkdrdmn6l fogva elj6rva
meghozom az aldbbi hatArozatot:

zzf zozo. (IU.18.) PM

POLGARMESTERI IIATARoZAT

Budapest F6viros XVI. keriileti Onkorrninyzat K6pvisel6-testtilet6nek
tzg/zozo. (III. 18.) sz6m(r dtint6s6t elfogadva a ktivetkez6 hatirozatot hozom:

Kovics P6ter mint Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkorminyzat polgdrmestere,a f6virosi
keriileti belteriileti szildrd burkolat n6lkiili utak szilird burkolattal ttirt6nd ellitdsa
6rdek6ben vissza nem t6ritend6 kiiltsGgvet6si tfunogat6sdra" t6mogat6si felhiv6s zozo.
6vi I. iitem6ben a Miniszterelnriks6g, mint Tdmogat6 fel6 eryedi k6relmet ny6jtok be az aldbbi
utcat vonatkozds6ban:

Csobog6 utca (Simong6t utca - 11869z hrsz. rit ktiztitt),

Ostoros rit (szerviztt) (Ostoros ft zr-57 sz.kiSziilt),

Ostoros rit (szervizut) (Ostoros 6t ro-52 kdzdtt),

Sarjri utca (Margit utca - to726g/2 hrsz k6z6,tt),

Kardosfa utca (Ibafa utca - Simonfa utca ktiztitt),

Gdlosfa utca (ij6sz utca - Kardosfa utca k<izritt),

B6sz6nfa utca (Ijdsz utca - Kardosfa utca k<iz<itt),

Simonfa utca (1j6sz utca - IGrdosfa utca ktiz<itt),

Ibafa utca (ijisz utca - Kardosfa utca ktiztitt),

ljesz utca (zsernl6kes utca - Simonfa utca k<iz<itt),

Asztag utca (rfupadfiildi tt - Asztag utca rz. k<iz<itt),

Kassai utca (Sarkad utca - Kassai utca r. ktiztitt),
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K<irvasrit sor (Riikosi rit - Szent Korona utca ktiz<itt),

Csinszka utca (Veres P6ter rit - Zseml6kes utca k<iz6tt),

Papir utca (0jsz6sz utca - Zseml6kes utea ktiz<itt),

Farkasbab utca (0jszasz utca - Zseml6kes utca ktiz<itt),

G6rda utca (P6sa Lajos utca - Vulkdn utca k<iz<itt)

D6lceg utca (Szlovek rit - Zrinyiisz utca k6z<itt)

Hermina utca (Jdnos utca - Wessel6nyi utca 6s Sarkad utca - Komdromi utca k6z<itt),

Pet6fi utca (Kossuth lajos utca - R6k6czi utca ktiz<itt),

Nefelejcs utca (R6zsa utca - P6lya utca k<iztitt).

A tamogatasi k6relmet benyrijtom, valamint a megval6sit6ssal kapcsolatos minden sziiks6ges

int6zked6st megteszek.

Hat6rid6: zozr. jirnius 3o. t. (erq:
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