
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I  K I V O N A T

Készült: A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. február 16-án (szerda) 
13,00 órai kezdettel a Józsefvárosi Önkormányzat III. emelet 300-as termében 
megtartott 6. rendes üléséről

210/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(egyhangú, 15 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az alábbi napirendet fogadta el:

1. Képviselő-testület
(írásbeli előterjesztés)

1. Józsefvárosi  Önkormányzat  2011.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtási  szabályairól 
szóló rendelet tervezet – PÓTKÉZBESÍTÉS

2. Corvin Sétány Program / 2010. évi beszámolója
3. Corvin Sétány Program / 2010. IV. negyedéves beszámolója
4. Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. 2011. évre vonatkozó üzleti terve, és 

2011. évi támogatása – PÓTKÉZBESÍTÉS
5. Teleki  téri  piac  pályázati  felhívásának  elfogadása  és  a  rekonstrukció  részletes 

költségvetése – PÓTKÉZBESÍTÉS
6. Javaslat  a  16/2010.  (III.08.)  számú,  a  Budapest  Józsefvárosi  Önkormányzat 

tulajdonában álló  lakások bérbeadásának feltételeiről,  valamint  a  lakbér  mértékéről 
szóló  önkormányzati  rendelet  módosítására,  és  beszámoló  a  Budapest  Józsefvárosi 
Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanállomány csökkentésével kapcsolatban

7. Javaslat  családok  átmeneti  otthona  kötelező  feladat  ellátási  szerződéssel  történő 
biztosítására

8. Javaslat az anyakönyvi eljárás díjairól szóló rendelet megalkotásra
9. Javaslat  a  Polgármesteri  Hivatalban  dolgozó  köztisztviselők  közszolgálati 

jogviszonyának  egyes  kérdéséről  szóló  13/2010.  (II.  22.)  sz.  önk.  rendelete 
módosítására

10. Javaslat a józsefvárosi parkolási rendszer módosítására – PÓTKÉZBESÍTÉS
11. Iskolák alapító okiratának módosítása – PÓTKÉZBESÍTÉS

2. Gazdálkodási Ügyosztály
Előterjesztő: Dr. Iván Roland – ügyosztályvezető
(írásbeli előterjesztés)

1. Koncentrált rakodóhelyek kijelölése
2. Közterület-használati kérelmek elbírálása (Teljes díjfizetéses) (3 db)
3. Közterület-használati kérelmek elbírálása (Teljes díjfizetéses) (7 db)
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3. Kisfalu Kft.
Előterjesztő: Kovács Ottó – ügyvezető igazgató
(írásbeli előterjesztés)

1. A Budapest VIII., Baross u. 124. II. 27. szám alatti, 35404/0/A/32 hrsz-ú, határozatlan 
idejű bérleti joggal terhelt lakás elidegenítése

2. Tulajdonjog  bejegyzéséhez  hozzájárulás  a  néhai  Sz.  E.  által  részletfizetéssel 
megvásárolt Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. ... szám alatti … hrsz-ú lakásra

3. A  Budapest  VIII.,  Rákóczi  út  ...  szám  alatti,  …  helyrajzi  számú,  lakás  készült 
értékbecslés felülvizsgálata iránti kérelem

4. Gyalogos átkelőhely létesítése
5. Budapest  VIII.,  Lujza  u.  ...  szám alatti  lakásra  vonatkozóan  S.  L.né  bérlő  bérleti 

jogviszonyának  közös  megegyezéssel  való  megszüntetése,  másik  lakásban  történő 
elhelyezése mellett

4. Beszerzések
Előterjesztő: Dr. Mészár Erika – a jegyzőt helyettesítő aljegyző
(írásbeli előterjesztés)

1. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának fenntartásában lévő 
nyolc  intézmény  pedagógiai  programjának  közoktatási  szakértői  véleményezése 
tárgyú értékhatár alatti beszerzési eljárás eredményének megállapítása

2. „A  2010.  évi  mérlegben  szereplő  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  teljes, 
forgalomképes  ingatlan  állomány  (lakás,  helyiség,  telek)  piaci  értékének 
felülvizsgálata” tárgyú értékhatár alatti beszerzési eljárás eredményének megállapítása

5. Közbeszerzés
Előterjesztő: Provital Zrt.
(írásbeli előterjesztés)

1. „Digitális  röntgen tüdőszűrő munkahely kialakításhoz és működtetéséhez szükséges 
berendezés  beszerzése” tárgyú  közbeszerzési  eljárás  ajánlattételi  felhívásának 
elfogadása,  valamint  hozzájárulás  az  eljárás  kezdeményezéséhez  –  BÍRÁLÓ 
BIZOTTSÁG KIJELÖLÉSE

2. „Parkfenntartási feladatok Józsefvárosi Önkormányzat közigazgatási területén” tárgyú 
közbeszerzési  eljárás  eredményének  megállapítása  bírálóbizottság  döntése  alapján, 
továbbá  hozzájárulás  hirdetmény  nélküli  tárgyalásos  eljárás  kezdeményezéséhez, 
valamint  az  eljárás  tárgyára  vonatkozó  vállalkozási  szerződés  határidejének 
hosszabbításához, bírálóbizottsági tagok jelölése – HELYSZÍNI KIOSZTÁS

3. „TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0002 jelű, Komplex közoktatási esélyegyenlőségi program 
megvalósítása  Józsefvárosban  az  esélyegyenlőség  többirányú,  egyidejű  javítása 
érdekében-  Oktatás  és  továbbképzés”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  eredményének 
megállapítása bírálóbizottság döntése alapján – HELYSZÍNI KIOSZTÁS
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4. „TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0002 jelű, Komplex közoktatási esélyegyenlőségi program 
megvalósítása  Józsefvárosban  az  esélyegyenlőség  többirányú,  egyidejű  javítása 
érdekében-  szakértői  tevékenység  ellátása  és  tanulmányok  készítése”  tárgyú 
közbeszerzési  eljárás eredményének megállapítása bírálóbizottság döntése alapján – 
HELYSZÍNI KIOSZTÁS

6. Rév8 Zrt.
Előterjesztő: Csete Zoltán – mb. cégvezető
(írásbeli előterjesztés)

1. Corvin  Sétány  Program  /  HVT  területén  lévő  122/A.  tömbben  elhelyezkedő, 
önkormányzati   tulajdonú ingatlan (Bókay János u. ……., ….., és …... szám alatti 
lakások) kivásárlása

2. Corvin  Sétány  Program /  HVT területén  lévő  122/B.  tömbben  elhelyezkedő,  nem 
önkormányzati tulajdonú ingatlan. (Tömő u. ……. szám alatti magántulajdonú lakás) 
kivásárlása

7. Stratégiai Tanácsadó Iroda
Előterjesztő: Szép Péter – irodavezető
(írásbeli előterjesztés)

1. ÁROP-3.A.1/B-2008-0018 pályázattal kapcsolatos szerződés módosítása
2. Tulajdonosi hozzájárulás lift engedélyekhez

8. Egyebek

1. Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  tevékenységéhez  szükséges  tanácsadói 
szerződés igazolása
Előterjesztő: Pintér Attila – képviselő (írásbeli előterjesztés)

2. Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  tevékenységéhez  szükséges  tanácsadói 
szerződés igazolása
Előterjesztő: Soós György – VPB elnöke (írásbeli előterjesztés)

3. Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  tevékenységéhez  szükséges  tanácsadói 
szerződések igazolása
Előterjesztő: Soós György – VPB elnöke (írásbeli előterjesztés)

4. Megbízási szerződés kötése közoktatási szakértővel
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester (írásbeli előterjesztés)

5. A józsefvárosi kitüntetések átadási ünnepségének költségei
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester (írásbeli előterjesztés)
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1. Képviselő-testület
(írásbeli előterjesztés)

Napirend 1.1 pontja Józsefvárosi  Önkormányzat  2011.  évi  költségvetéséről  és 
végrehajtási szabályairól szóló rendelet tervezet

A napirend 1.1 pontját külön tárgyalásra kikérték.

Napirend 1.2 pontja Corvin Sétány Program / 2010. évi beszámolója

211/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(egyhangú, 15 igen szavazattal)

A  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  a  „Corvin  Sétány  Program  /  2010.  évi 
beszámolója” című képviselő-testületi előterjesztést megtárgyalta, és javasolja a Képviselő-
testületnek megtárgyalásra.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2011. február 17-ei ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.

Napirend 1.3 pontja Corvin Sétány Program / 2010. IV. negyedéves beszámolója

212/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(egyhangú, 15 igen szavazattal)

A  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  a  „Corvin  Sétány  Program  /  2010.  IV. 
negyedéves beszámolója” című képviselő-testületi előterjesztést megtárgyalta, és javasolja a 
Képviselő-testületnek megtárgyalásra.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2011. február 17-ei ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.

Napirend 1.4 pontja Józsefvárosi  Kulturális  és  Sport  Nonprofit  Kft.  2011.  évre 
vonatkozó üzleti terve, és 2011. évi támogatása

A napirend 1.4 pontját külön tárgyalásra kikérték.

Napirend 1.5 pontja Teleki  téri  piac  pályázati  felhívásának  elfogadása  és  a 
rekonstrukció részletes költségvetése

A napirend 1.5 pontját külön tárgyalásra kikérték.
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Napirend 1.6 pontja Javaslat a 16/2010. (III.08.) számú, a Budapest Józsefvárosi 
Önkormányzat  tulajdonában  álló  lakások  bérbeadásának 
feltételeiről,  valamint  a  lakbér  mértékéről  szóló 
önkormányzati  rendelet  módosítására,  és  beszámoló  a 
Budapest  Józsefvárosi  Önkormányzat  tulajdonában  álló 
ingatlanállomány csökkentésével kapcsolatban

213/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(egyhangú, 15 igen szavazattal)

A  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  a  „Javaslat  a  16/2010.  (III.08.)  számú,  a 
Budapest  Józsefvárosi  Önkormányzat  tulajdonában  álló  lakások  bérbeadásának 
feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosítására, 
és  beszámoló  a  Budapest  Józsefvárosi  Önkormányzat  tulajdonában  álló 
ingatlanállomány  csökkentésével  kapcsolatban”  című  képviselő-testületi  előterjesztést 
megtárgyalta, és javasolja a Képviselő-testületnek megtárgyalásra.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2011. február 17-ei ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

Napirend 1.7 pontja Javaslat családok átmeneti otthona kötelező feladat ellátási 
szerződéssel történő biztosítására

A napirend 1.7 pontját külön tárgyalásra kikérték.

Napirend 1.8 pontja Javaslat  az  anyakönyvi  eljárás  díjairól  szóló  rendelet 
megalkotásra

214/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(egyhangú, 15 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  a  „Javaslat  az  anyakönyvi  eljárás  díjairól 
szóló  rendelet  megalkotásra”  című  képviselő-testületi  előterjesztést  megtárgyalta,  és 
javasolja a Képviselő-testületnek megtárgyalásra.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2011. február 17-ei ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet
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Napirend 1.9 pontja Javaslat a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők 
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéséről szóló 13/2010. 
(II. 22.) sz. önk. rendelete módosítására

215/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(egyhangú, 15 igen szavazattal)

A  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  a  „Javaslat  a  Polgármesteri  Hivatalban 
dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéséről szóló 13/2010. (II. 
22.) sz. önk. rendelete módosítására” című képviselő-testületi előterjesztést megtárgyalta, és 
javasolja a Képviselő-testületnek megtárgyalásra.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2011. február 17-ei ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

Napirend 1.10 pontja Javaslat a józsefvárosi parkolási rendszer módosítására

216/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(egyhangú, 15 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a „Javaslat a józsefvárosi parkolási rendszer 
módosítására” című képviselő-testületi előterjesztést megtárgyalta, és javasolja a Képviselő-
testületnek megtárgyalásra.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2011. február 17-ei ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend 1.11 pontja Iskolák alapító okiratának módosítása

217/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(egyhangú, 15 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság „Iskolák alapító okiratának módosítása” című 
képviselő-testületi  előterjesztést  megtárgyalta,  és  javasolja  a  Képviselő-testületnek 
megtárgyalásra.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2011. február 17-ei ülése

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Pénzügyi  Ügyosztály, 
Humánszolgáltatási Ügyosztály
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Napirend 1.1 pontja Józsefvárosi  Önkormányzat  2011.  évi  költségvetéséről  és 
végrehajtási szabályairól szóló rendelet tervezet

218/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen szavazat és 2 tartózkodás (Jakabfy Tamás, Pintér Attila) mellett)

A  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  a  „Józsefvárosi  Önkormányzat  2011.  évi 
költségvetéséről  és  végrehajtási  szabályairól  szóló  rendelet  tervezet”  című  képviselő-
testületi előterjesztést megtárgyalta, és javasolja a Képviselő-testületnek megtárgyalásra.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2011. február 17-ei ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály

Napirend 1.4 pontja Józsefvárosi  Kulturális  és  Sport  Nonprofit  Kft.  2011.  évre 
vonatkozó üzleti terve, és 2011. évi támogatása

219/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen szavazat és 1 tartózkodás (Jakabfy Tamás) mellett)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a „Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit 
Kft. 2011. évre vonatkozó üzleti terve, és 2011. évi támogatása” című képviselő-testületi 
előterjesztést megtárgyalta, és javasolja a Képviselő-testületnek megtárgyalásra.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2011. február 17-ei ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: JKS Nonprofit Kft.

Kaiser József 14.15 órai távozásával a bizottság létszáma 14 főre változott.

Napirend 1.5 pontja Teleki  téri  piac  pályázati  felhívásának  elfogadása  és  a 
rekonstrukció részletes költségvetése

220/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen szavazat és 2 tartózkodás (Jakabfy Tamás, Pintér Attila) mellett)

A Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  a  „Teleki  téri  piac  pályázati  felhívásának 
elfogadása  és  a  rekonstrukció  részletes  költségvetése”  című  képviselő-testületi 
előterjesztést megtárgyalta, és javasolja a Képviselő-testületnek megtárgyalásra.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2011. február 17-ei ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Stratégiai Tanácsadó Iroda
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Kaiser József 14 17. órai megérkezésével a bizottság létszáma 15 főre változott.

Napirend 1.7 pontja Javaslat családok átmeneti otthona kötelező feladat ellátási 
szerződéssel történő biztosítására

221/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12  igen  szavazat  és  3  nem  szavazat  (Molnár  György,  Pongó  Lászlóné, 
Szabó-Németh Balázs) mellett)

A  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  a  „Javaslat  családok  átmeneti  otthona 
kötelező  feladat  ellátási  szerződéssel  történő  biztosítására”  című  képviselő-testületi 
előterjesztést megtárgyalta, és javasolja a Képviselő-testületnek megtárgyalásra.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2011. február 17-ei ülése

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály, 
Szociális Iroda

2. Gazdálkodási Ügyosztály
Előterjesztő: Dr. Iván Roland – ügyosztályvezető
(írásbeli előterjesztés)

Napirend 2.1 pontja Koncentrált rakodóhelyek kijelölése

222/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen szavazat és 3 tartózkodás (Molnár György, Pongó Lászlóné, Szabó-
Németh Balázs) mellett)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja az előterjesztés 1., 2. és 3. számú mellékletét képező térképszelvényen 
jelölt területeket koncentrált rakodás céljára kijelölni.

2. a koncentrált rakodóhelyek kialakításával kapcsolatos összes költség a kérelmet 
benyújtót terheli.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend 2.2 pontja Közterület-használati  kérelmek  elbírálása  (Teljes 
díjfizetéses) (3 db)
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223/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(egyhangú, 15 igen szavazattal)

A  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  az  alábbi  ügyben  közterület-használati 
hozzájárulást ad teljes díjfizetéssel:

Közterület-használó, kérelmező: L. J.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége: L. J.
Közterület-használat ideje: 2011. március 04. - 2011. március 09.
Közterület-használat célja: nőnapi asztali (virág) árusítás
Közterület-használat helye: Szigony u. 43. (metrókijárat)
Közterület-használat nagysága: 2 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. február 24.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

224/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(egyhangú, 15 igen szavazattal)

A  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  az  alábbi  ügyben  közterület-használati 
hozzájárulást ad teljes díjfizetéssel:

Közterület-használó, kérelmező: T. I.né
Kapcsolattartó neve, elérhetősége: T. I.né
Közterület-használat ideje: 2011. március 07. - 2011. március 09.
Közterület-használat célja: nőnapi asztali (virág) árusítás
Közterület-használat helye: Festetics u. 1. (fal tövében)
Közterület-használat nagysága: 2 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. február 24.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

225/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(egyhangú, 15 igen szavazattal)

A  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  az  alábbi  ügyben  közterület-használati 
hozzájárulást ad teljes díjfizetéssel:

Közterület-használó, kérelmező: H. J.né
Kapcsolattartó neve, elérhetősége: H. J.né
Közterület-használat ideje: 2011. február 25. - 2011. május 25.
Közterület-használat célja: magárusítás
Közterület-használat helye: MTK. pálya – Sport u. pénztár előtt
Közterület-használat nagysága: 1 m2
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Felelős: polgármester
Határidő: 2011. február 24.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Napirend 2.3 pontja Közterület-használati  kérelmek  elbírálása  (Teljes 
díjfizetéses) (7 db)

226/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(egyhangú, 15 igen szavazattal)

A  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  úgy  dönt,  hogy  a  „Közterület-használati 
kérelmek  elbírálása  (Teljes  díjfizetéses)  (7  db)”  című  előterjesztés  megtárgyalását 
elnapolja.

3. Kisfalu Kft.
Előterjesztő: Kovács Ottó – ügyvezető igazgató
(írásbeli előterjesztés)

Napirend 3.1 pontja A  Budapest  VIII.,  Baross  u.  124.  II.  27.  szám  alatti, 
35404/0/A/32 hrsz-ú, határozatlan idejű bérleti joggal terhelt 
lakás elidegenítése

227/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(egyhangú, 15 igen szavazattal)

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  az ingatlan-nyilvántartásban a  35404/0/A/32 
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Baross utca 124. II. emelet 
27.  szám  alatti,  45 m2 alapterületű  lakás  vételárát az  elkészült  forgalmi  értékbecslés, 
valamint a jelenleg hatályban lévő rendelet 19. § (3) bekezdés d) pontja és a (8) bekezdés 
alapján  a  forgalmi  érték  15 %-ában, azaz  1.206.000,-  Ft összegben határozza  meg, 
tekintettel arra, hogy a vételi kérelem 2010. december hó 13-án érkezett. Egyben hozzájárul, 
hogy a lakást a  határozatlan időre szóló bérleti szerződéssel rendelkező bérlő, a hatályos 
rendeletben foglalt, annak megfelelő tartalmú eladási ajánlat szerinti feltételekkel megvegye.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft.
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
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Napirend 3.2 pontja Tulajdonjog bejegyzéséhez hozzájárulás a néhai Sz. E. által 
részletfizetéssel  megvásárolt  Budapest  VIII.,  Leonardo  da 
Vinci u. ... szám alatti … hrsz-ú lakásra

228/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(egyhangú, 15 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1.) az  ingatlan-nyilvántartásban  a  …  helyrajzi  számon  nyilvántartott,  természetben  a 

Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. ... szám alatti, 32 m2 alapterületű, néhai Sz. E. 
által részletfizetéssel megvásárolt és B. M. részére 1997. június 11-én értékesített lakás 
vételár-hátralékának B. M. által történő átvállalásához nem járul hozzá.

2.) tudomásul  veszi  az  ingatlan-nyilvántartásban  a  …  helyrajzi  számon  nyilvántartott, 
természetben  a  Budapest  VIII.,  Leonardo  da  Vinci  u.  ...  szám alatti,  32 m2 

alapterületű,  néhai  Sz.  E.  által  részletfizetéssel  megvásárolt  és  B.  M.  részére  1997. 
június  11-én  értékesített  lakásra  létrejött  adásvételi  szerződést,  és  a  tulajdonjog 
adásvétel/öröklés címén történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez hozzájárul azzal, 
hogy  a  tulajdonjog  bejegyzésétől  számított  30  napon  belül  a  teljes  vételárhátralék 
egyösszegben  esedékes,  a  halál  bekövetkeztéig  felhalmozott  kamatokkal.  Az 
Önkormányzat  a teljes vételár  kiegyenlítéséig  fenntartja  az ingatlan  tulajdoni  lapjára 
bejegyzett  153.600,-  Ft  és  járulékainak  megfelelő  jelzálogjogot,  elidegenítési  és 
terhelési tilalmat.

3.) amennyiben B. M. a vételárhátralékot a 2.) pont szerinti határidőn belül nem egyenlíti ki 
egyösszegben,  úgy  a  Kisfalu  Kft  tegye  meg  a  szükséges  intézkedéseket  a  teljes  – 
kamatokkal növelt – vételárhátralék beszedésére. A hátralék behajtás során részletekben 
történő teljesítésre nincs mód.

4.) felkéri  a  Kisfalu  Kft-t,  hogy  a  11028/Ü/6/2011  számú  hagyatéki  eljárásban 
közreműködő közjegyző előtt a fentiek szerint eljárjon.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft.
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

Napirend 3.3 pontja A Budapest  VIII.,  Rákóczi  út  ...  szám  alatti,  … helyrajzi 
számú,  lakás  készült  értékbecslés  felülvizsgálata  iránti 
kérelem

229/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(egyhangú, 15 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) R. J.né bérlő vételár-csökkentési kérelmét elfogadja, a … helyrajzi számon nyilvántartott, 
természetben  Budapest  VIII.,  Rákóczi  út  ... szám alatti,  összesen  59 m2 alapterületű 
lakás vételárát a csökkentett forgalmi érték 95 %-ában, azaz  11.590.000,- Ft összegben 
jóváhagyja.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az új vételárral küldjön a bérlő részére új eladási ajánlatot a  
vonatkozó rendelet alapján. 
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Felelős: polgármester, Kisfalu Kft.
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

Napirend 3.4 pontja Gyalogos átkelőhely létesítése

230/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(egyhangú, 15 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. elfogadja  a  Magdolna  utcai,  az  Illés  utcai,  és  a  Kun  utcai  gyalogos  átkelőhely 
létesítésével  kapcsolatos  hatósági  engedélyezési  tervek  elkészítésére  tett  ajánlatok 
közül  Datarecord  Kft.  (2132  Göd,  Lenkey  u.  26.)  által  beadott  750.000.-Ft+ÁFA 
összegű ajánlatot.

2. A bizottság hozzájárul ahhoz, hogy az engedélyezéssel kapcsolatos hatósági eljárási 
díjakat 180.000.-Ft+ ÁFA erejéig külön számla alapján az Önkormányzat fizesse ki.

3. Az  engedélyezési  tervek,  hatósági  eljárási  díjak  fedezete  a  Képviselő-testület 
285/2010.  (VII.  14.)  számú  határozatában  a  11601-02  címen  megjelölt,  2010.  évi 
útkarbantartási előirányzat. 

4. A Bizottság felkéri a KISFALU Kft-t a tervezési szerződés megkötésére a Datarecord 
Kft.-vel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetője
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

Napirend 3.5 pontja Budapest VIII., Lujza u. ... szám alatti lakásra vonatkozóan 
S.  L.né  bérlő  bérleti  jogviszonyának  közös  megegyezéssel 
való  megszüntetése,  másik  lakásban  történő  elhelyezése 
mellett

231/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(egyhangú, 15 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájárul ahhoz, hogy a S. L.né bérlő részére - a  Budapest VIII., Lujza u. ... szám 
alatti lakásra fennálló bérleti jogának közös megegyezéssel történő megszüntetése és a 
lakás bérbeadó részére történő átadása mellett - a Budapest VIII. Lujza u. ... szám alatti  
1 szoba, komfortos 40,40 m2 alapterületű lakás határozott időre – a közjegyzői okirat 
aláírásának  napjától  számított  egy  év  időtartamra  -  bérbeadásra  kerüljön.  S.  L.né 
köteles a Budapest VIII. Lujza u. ... szám alatti lakásra fennálló bérleti díj és egyéb 
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közüzemi díjhátralékról az igazolásokat beszerezni, a fennálló tartozások kifizetésére 
közjegyző  által  készített  kötelezettségvállaló  nyilatkozatot  tenni,  amelyben  vállalja, 
hogy  a  fennálló  díjhátralékokat  kifizeti,  valamint  nem  teljesítés  esetén  a  lakásból 
minden  elhelyezési  igény  nélkül  családtagjaival  együtt  kiköltözik.  A  lakásbérleti 
szerződés  kizárólag  a  közjegyzői  okirat  elkészültét  követően  köthető  meg.  A 
lakásbérleti  szerződés  a  közjegyzői  okiratban  vállalt  kötelezettség  maradéktalan 
teljesítése esetén, illetve a bérbe adott lakásra vonatkozó nullás igazolások benyújtását 
követően határozatlan időre módosítható. 

2.) Felkéri  a Kisfalu Kft-t,  hogy az Önkormányzattal  a Városgazdálkodási  és Pénzügyi 
Bizottság  402/2010  (XII.  15.)  számú  határozata  alapján  megkötött  megbízási 
szerződés, valamint a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
bérbeadásának feltételeiről, illetve a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III.08.) számú 
rendelete 11.§ (1) bekezdése b.) pontja alapján a Budapest VIII., Lujza u. ... szám alatti 
lakást beköltözhető állapotban S. L.né részére adja bérbe.

3.)  jóváhagyja  a  Budapest  VIII.  Lujza  u.  ...  sz.  alatti  lakás  lakhatóvá  tételének 
összköltségére  a  VJV  Védőháló-Józsefváros  Kft.  adatai  alapján  megállapított,  az 
Önkormányzati  Házkezelő  Iroda  műszaki  szakemberei  által  ellenőrzött,  érvényes 
műszaki  tartalom  valamint  ár  vonatkozásában  jóváhagyott  2.027.194.-  Ft  összeget, 
amelynek  fedezetét  a  Képviselő-testület  a  472/2010.  (XII.  01.)  számú  határozattal 
biztosította.

Felelős: Kisfalu Kft., Polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

4. Beszerzések
Előterjesztő: Dr. Mészár Erika – a jegyzőt helyettesítő aljegyző
(írásbeli előterjesztés)

Napirend 4.1 pontja A  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi 
Önkormányzatának  fenntartásában  lévő  nyolc  intézmény 
pedagógiai  programjának  közoktatási  szakértői 
véleményezése  tárgyú  értékhatár  alatti  beszerzési  eljárás 
eredményének megállapítása

232/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(egyhangú, 15 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának fenntartásában lévő 
nyolc intézmény pedagógiai programjának közoktatási szakértői véleményezése tárgyú 
értékhatár  alatti  beszerzési  eljárásban  a  legalacsonyabb  összegű  ellenszolgáltatást 
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tartalmazó érvényes ajánlatot Bódy Géza közoktatási szakértő ajánlattevő adta, ajánlati 
ára bruttó 160.000,- Ft.

2. felkéri a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Oktatási 
és Kulturális Iroda

Napirend 4.2 pontja „A  2010.  évi  mérlegben  szereplő  az  önkormányzat 
tulajdonában lévő  teljes,  forgalomképes  ingatlan állomány 
(lakás,  helyiség,  telek)  piaci  értékének  felülvizsgálata” 
tárgyú  értékhatár  alatti  beszerzési  eljárás  eredményének 
megállapítása

233/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen szavazat és 1 tartózkodás (Jakabfy Tamás) mellett)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. „A  2010.  évi  mérlegben  szereplő  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  teljes, 
forgalomképes  ingatlan  állomány  (lakás,  helyiség,  telek)  piaci  értékének 
felülvizsgálata” tárgyú értékhatár alatti beszerzési eljárásban a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a PROMPT-IMMO Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. (székhely: 1124 Budapest, Csörsz u. 43.) ajánlattevő adta, ajánlati ár 
nettó 980.000,- Ft +Áfa.

2. felkéri a jegyzőt helyettesítő aljegyzőt a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: a jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály

5. Közbeszerzés
Előterjesztő: Provital Zrt.
(írásbeli előterjesztés)

Napirend 5.1 pontja „Digitális  röntgen  tüdőszűrő  munkahely  kialakításhoz  és 
működtetéséhez  szükséges  berendezés  beszerzése” tárgyú 
közbeszerzési  eljárás  ajánlattételi  felhívásának  elfogadása, 

14



valamint  hozzájárulás  az  eljárás  kezdeményezéséhez  – 
BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG KIJELÖLÉSE

A napirend 5.1 pontját külön tárgyalásra kikérték.

Napirend 5.2 pontja „Parkfenntartási  feladatok  Józsefvárosi  Önkormányzat 
közigazgatási  területén”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás 
eredményének  megállapítása  bírálóbizottság  döntése 
alapján,  továbbá  hozzájárulás  hirdetmény  nélküli 
tárgyalásos eljárás kezdeményezéséhez,  valamint az eljárás 
tárgyára  vonatkozó  vállalkozási  szerződés  határidejének 
hosszabbításához,  bírálóbizottsági  tagok  jelölése – 
HELYSZÍNI KIOSZTÁS

A napirend 5.2 pontját külön tárgyalásra kikérték.

Napirend 5.3 pontja „TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0002  jelű,  Komplex  közoktatási 
esélyegyenlőségi  program megvalósítása  Józsefvárosban az 
esélyegyenlőség  többirányú,  egyidejű  javítása  érdekében- 
Oktatás  és  továbbképzés”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás 
eredményének megállapítása bírálóbizottság döntése alapján 
– HELYSZÍNI KIOSZTÁS

234/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(egyhangú, 15 igen szavazattal)

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROSI  ÖNKORMÁNYZAT  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi 
Bizottság  megállapítja,  hogy a  „TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0002 jelű,  Komplex  közoktatási  
esélyegyenlőségi  program  megvalósítása  Józsefvárosban  az  esélyegyenlőség  többirányú,  
egyidejű javítása érdekében-  Oktatás és továbbképzés” tárgyú  közbeszerzési  eljárásban az 
összességében  legelőnyösebb  érvényes  ajánlatot  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei 
Pedagógiai  Intézet,  Pedagógiai  Szakmai  és  Szakszolgálat  (5000 Szolnok Mária  út  19.) 
ajánlattevő  adta,  így  az  eljárás  nyertese  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Pedagógiai 
Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat (5000 Szolnok Mária út 19.) ajánlattevő.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Polgármesteri  Hivatal 
Humánszolgáltatási  Ügyosztály  Oktatási  és  Kulturális  Iroda,  PROVITAL  Fejlesztési 
Tanácsadó Zrt.

Napirend 5.4 pontja „TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0002  jelű,  Komplex  közoktatási 
esélyegyenlőségi  program megvalósítása  Józsefvárosban az 
esélyegyenlőség  többirányú,  egyidejű  javítása  érdekében- 
szakértői  tevékenység  ellátása  és  tanulmányok  készítése” 
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tárgyú  közbeszerzési  eljárás  eredményének  megállapítása 
bírálóbizottság döntése alapján – HELYSZÍNI KIOSZTÁS

235/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(egyhangú, 15 igen szavazattal)

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROSI  ÖNKORMÁNYZAT  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi 
Bizottság  megállapítja,  hogy a  „TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0002 jelű,  Komplex  közoktatási  
esélyegyenlőségi  program  megvalósítása  Józsefvárosban  az  esélyegyenlőség  többirányú,  
egyidejű  javítása  érdekében-  szakértői  tevékenység  ellátása  és  tanulmányok  készítése  
megbízási  szerződés  keretében” tárgyú  közbeszerzési  eljárásban  az  összességében 
legelőnyösebb érvényes ajánlatot az Önkonet Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1089 Budapest 
Gaál  Mózes  u.  5-7.) ajánlattevő  adta,  így az  eljárás  nyertese  az  Önkonet  Szolgáltató  és 
Tanácsadó Kft. (1089 Budapest Gaál Mózes u. 5-7.) ajánlattevő.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Polgármesteri  Hivatal 
Humánszolgáltatási  Ügyosztály  Oktatási  és  Kulturális  Iroda,  PROVITAL  Fejlesztési 
Tanácsadó Zrt.

Napirend 5.1 pontja „Digitális  röntgen  tüdőszűrő  munkahely  kialakításhoz  és 
működtetéséhez  szükséges  berendezés  beszerzése” tárgyú 
közbeszerzési  eljárás  ajánlattételi  felhívásának  elfogadása, 
valamint  hozzájárulás  az  eljárás  kezdeményezéséhez  – 
BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG KIJELÖLÉSE

236/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen szavazat és 3 tartózkodás (Molnár György, Pongó Lászlóné, Szabó-
Németh Balázs) mellett)

BUDAPEST  FŐVÁROS  VIII.  KERÜLET  JÓZSEFVÁROSI  ÖNKORMÁNYZAT 
Képviselő testületének Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottsága a  „Digitális  röntgen 
tüdőszűrő  munkahely  kialakításhoz  és  működtetéséhez  szükséges  berendezés  beszerzése” 
tárgyú, a Kbt. 251.§ (2) bekezdésében rögzített eljárásrend szerinti, hirdetmény közzététele 
nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy 

1. jóváhagyja az ajánlattételi felhívást;

2. hozzájárul tárgyi közbeszerzési eljárás kezdeményezéséhez és ahhoz, hogy az ajánlattételi 
felhívás megküldésével Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata az alábbi 
cégeket kérje fel ajánlattételre;

1) Medimat Kft.  
1117 Budapest Fehérvári út 56/b
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Fax:  +36 (1) 437-0979
e-mail:medimat@medimat.hu
vevoszolgalat@medimat.hu
szerviz@medimat.hu

2) Medinstall Kórháztechnikai Kft
1107 Budapest Bihari u. 3/a
Fax: 264-2052, +36 (1) 431-0393
e-mail: medinstall@medinstall.axelero.net

3) X-Medical Orvostechnikai Szerviz és Ker. Kft.  
1135 Budapest Szegedi út 48/e.
Fax: 350-3614, 349-8776
e-mail: x-medical@t-online.hu

3. A bíráló bizottsági feladatok ellátására az alábbi személyeket jelöli:
− Pongó Lászlóné
− Kaiser József
− Dr. Koroknai András
− Pálovics László

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Józsefvárosi  Egészségügyi  Szolgálat, 
PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.

Napirend 5.2 pontja „Parkfenntartási  feladatok  Józsefvárosi  Önkormányzat 
közigazgatási  területén”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás 
eredményének  megállapítása  bírálóbizottság  döntése 
alapján,  továbbá  hozzájárulás  hirdetmény  nélküli 
tárgyalásos eljárás kezdeményezéséhez,  valamint az eljárás 
tárgyára  vonatkozó  vállalkozási  szerződés  határidejének 
hosszabbításához,  bírálóbizottsági  tagok  jelölése – 
HELYSZÍNI KIOSZTÁS

237/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(egyhangú, 15 igen szavazattal)

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROSI  ÖNKORMÁNYZAT  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi 
Bizottság  megállapítja,  hogy  a  ”  Parkfenntartási  feladatok  Józsefvárosi  Önkormányzat  
közigazgatási  területén”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  a  Kbt.  92.  §  b)  pontja  alapján 
eredménytelen,  tekintettel  arra,  hogy  tárgyi  eljárásban  kizárólag  érvénytelen  ajánlatot 
nyújtottak be.
BUDAPEST  FŐVÁROS  VIII.  KERÜLET  JÓZSEFVÁROSI  ÖNKORMÁNYZAT 
Képviselő-testületének  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottsága a  ”  Parkfenntartási  
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feladatok  Józsefvárosi  Önkormányzat  közigazgatási  területén” tárgyú  közbeszerzési 
eljárásban 

− hozzájárul a Kbt. 252.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás elindításához,  

− az  ajánlattételi  felhívást  jóváhagyja  és  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  a  ZÖFE 
Zöldterület-fenntartó  és  Fejlesztő  Kft.  (1119  Budapest  Thán  Károly  u.  3-5.) 
Ajánlattevőnek megküldésre kerüljön , 

− hozzájárul  a  jelenleg  hatályos  szerződés  2011.  április  28.  napjáig  történő 
meghosszabbításához,

− a bíráló bizottsági feladatok ellátására az alábbi személyeket jelöli:
− Kaiser József
− Pongó Lászlóné
− Guzs Gyula
− Vörös Tamás

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Kisfalu Kft.,  PROVITAL Fejlesztési 
Tanácsadó Zrt.

6. Rév8 Zrt.
Előterjesztő: Csete Zoltán – mb. cégvezető
(írásbeli előterjesztés)

Napirend 6.1 pontja Corvin  Sétány  Program  /  HVT  területén  lévő  122/A. 
tömbben elhelyezkedő,  önkormányzati   tulajdonú ingatlan 
(Bókay  János  u.  …..,  …..,  és  …...  szám  alatti  lakások) 
kivásárlása

238/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(egyhangú, 15 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.  a Bp., VIII. ker. Bókay János u. ….., ….., és ….. szám alatti lakások bérlőivel a Rév8 
Zrt.  állapodjon  meg  az  ingatlanok  pénzbeli  térítéssel  történő  lakásbérleti  jogának 
megszüntetésére, az alábbi maximális értékeken. 
- Bp., VIII. ker. Bókay János u. …….. (max.: 4 869 000 Ft)

- Bp., VIII. ker. Bókay János u. …….. (max.: 5 768 000 Ft)

- Bp., VIII. ker. Bókay János u. …….. (max.: 6 011 000 Ft)
A pénzbeli  térítés  fedezete  a  Corvin  Sétány Program 2011 évi  költségvetésének  ZLakó3. 
bérleti jogviszony megváltás során rendelkezésre áll.
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Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

2. felkéri  Rév8  Zrt-t  a  határozat  1.  pontja  alapján  készítse  elő  a  vonatkozó 
megállapodásokat és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására

Felelős: Rév8 Zrt., Polgármester
Határidő: 2011. március 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.

Napirend 6.2 pontja Corvin  Sétány  Program  /  HVT  területén  lévő  122/B. 
tömbben  elhelyezkedő,  nem  önkormányzati  tulajdonú 
ingatlan. (Tömő u. …….. szám alatti magántulajdonú lakás) 
kivásárlása

239/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(egyhangú, 15 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.  a Bp., VIII. ker. Tömő u. ……. szám alatti lakás tulajdonosával a Rév8 Zrt. állapodjon 
meg  az  ingatlan  pénzbeli  térítéssel  történő  tulajdon  jogának  megszüntetésére, 
maximálisan 6 657 000.- Ft értéken. 
A pénzbeli térítés fedezete a Corvin Sétány Program 2011 évi költségvetésének ZLakó3. 
Társasházi magántulajdonú lakások kivásárlása során rendelkezésre áll.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

2. felkéri  Rév8  Zrt-t  a  határozat  1.  pontja  alapján  készítse  elő  a  vonatkozó  ingatlan 
adásvételi szerződést és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására

Felelős: Rév8 Zrt., Polgármester
Határidő: 2011. március 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.

7. Stratégiai Tanácsadó Iroda
Előterjesztő: Szép Péter – irodavezető
(írásbeli előterjesztés)

Napirend 7.1 pontja ÁROP-3.A.1/B-2008-0018 pályázattal kapcsolatos szerződés 
módosítása
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240/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(egyhangú, 15 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja az önkormányzat és a 
Controll Holding Tanácsadó Zrt. között kötött megbízási szerződés módosítását a határozat 1. 
számú mellékletét képező tartalommal és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Stratégiai Tanácsadó Iroda

A határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat melléklete tartalmazza.

Napirend 7.2 pontja Tulajdonosi hozzájárulás lift engedélyekhez

241/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(egyhangú, 15 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul  a  Budapest  VIII.  Tolnai  Lajos  u.  19.  sz.  alatti  új  bölcsőde  épületben 
elhelyezett lift építési engedélyének benyújtásához. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2.) hozzájárul a Budapest VIII. Práter Általános Iskola épületben elhelyezett  lift építési 
engedélyének benyújtásához. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. február 16.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Stratégiai Tanácsadó Iroda

8. Egyebek

Napirend 8.1 pontja Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  tevékenységéhez 
szükséges tanácsadói szerződés igazolása
Előterjesztő: Pintér Attila – képviselő (írásbeli előterjesztés)

242/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(egyhangú, 15 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1.  javasolja  elfogadásra  a  Gyenge  Zsolt  Attilával  kötött  megbízási  szerződés  teljesítés 
igazolását 2011. január 12. napjától 2011. január 31. napjáig terjedő időszakra. 

2. felkéri a polgármestert az 1. pontban említett teljesítés igazolás aláírására.

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet

Napirend 8.2 pontja Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  tevékenységéhez 
szükséges tanácsadói szerződés igazolása
Előterjesztő: Soós György – VPB elnöke (írásbeli előterjesztés)

243/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(egyhangú, 15 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.  javasolja  elfogadásra  a  Juharos  Ügyvédi  Irodával  kötött  megbízási  szerződés  teljesítés 
igazolását 2011. január 12. napjától 2011. január 31. napjáig terjedő időszakra. 

2. felkéri a polgármestert az 1. pontban említett teljesítés igazolás aláírására.

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet

Napirend 8.3 pontja Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  tevékenységéhez 
szükséges tanácsadói szerződések igazolása
Előterjesztő: Soós György – VPB elnöke (írásbeli előterjesztés)

244/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(egyhangú, 15 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.  javasolja  elfogadásra  a  Kardos-Erdődi  Zsolttal  kötött  megbízási  szerződés  teljesítés 
igazolását 2011. január 12. napjától 2011. január 31. napjáig terjedő időszakra. 

2. felkéri a polgármestert az 1. pontban említett teljesítés igazolás aláírására.

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet
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Napirend 8.4 pontja Megbízási szerződés kötése közoktatási szakértővel
Előterjesztő:  Sántha  Péterné  –  alpolgármester  (írásbeli  
előterjesztés)

245/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(egyhangú, 15 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény  88.  §  (6)  bekezdésében  foglaltak 
értelmében Dr. Benedek István független közoktatási szakértőt kéri fel - aki a Stúdium Fam. 
Oktatási és Szolgáltató Bt. keretében végzi ezt a tevékenységet - a Képviselő-testület 26/2011. 
(I.19.)  számú  határozata  szerinti  Lakatos  Menyhért  Józsefvárosi  ÁMK  megszüntetésével 
kapcsolatos intézkedés véleményezése céljából. A közoktatási szakértő megbízási díja bruttó 
98.000,- Ft.

2.  az  1.  pontban  szereplő  összeg  fedezete: a  Józsefvárosi  Önkormányzat  átmeneti 
gazdálkodásáról szóló rendelet 11 201 cím alatti keretén biztosított.

3. felkéri a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Oktatási és Kulturális Iroda

Napirend 8.5 pontja A józsefvárosi kitüntetések átadási ünnepségének költségei
Előterjesztő:  Sántha  Péterné  –  alpolgármester  (írásbeli  
előterjesztés)

246/2011. (II. 16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(egyhangú, 15 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  úgy dönt,  hogy a  rendezvényhez  kapcsolódó 
költségekre az alábbi táblázat alapján kerüljön sor megrendelésre:

Kitüntetés megnevezése Ajánlattevő, készíti Ár

Jó Sport kitüntetés 2 fő Sz. G.
szobrászművész 
Gaba-s Bt. 
1113 Budapest,
Edömér u. 4.

19.000 Ft + áfa /db x 2  =  
38.000 Ft +áfa
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Díszpolgári Cím 1 fő M. G. 
szobrászművész
Mihály  és  Társa 
Művészeti  és  Szolgáltató 
Betéti Társaság
1087 Budapest, 
Százados út 3-13.

375.760 Ft + áfa

Józsefvárosi Becsületkereszt
Kitüntetés 4 fő 

K. É. iparművész 
CRAFT & DESIGN Kft.
1121 Budapest
Béla király út 39.

584.636,-Ft
157.852,- Ft (járulék)

Józsefvárosért kitüntetés 2 fő Sz. Á.
gravírozó
1202 Budapest
Aulich u. ...

19.360 Ft +áfa /db x 2 =
38.720Ft +áfa

Díszdobozok, oklevelek, 
oklevélborítók

S. E.
grafikus művész

-  Józsefvárosért  tok  20.000  Ft 
+áfa /db x 2
=  40.000,- Ft + áfa 
                
- Jó Sport tok 
12.500 Ft + áfa /db x 2       = 
25.000 Ft áfa    
                 
-  Jó Sport oklevél 
18.000 Ft +áfa /db x2
= 36.000 Ft +áfa

- Jó Sport oklevélborító
 12.000 Ft + áfa /db x 2
= 24.000 Ft + áfa

- Aranykoszorú oklevél
18.000 Ft +áfa / db x 5
= 90.000 Ft + áfa

- Aranykoszorú 
oklevélborító
12.000 Ft + áfa /db x 5
= 60.000 Ft + áfa

- Aranykoszorú tok
20.000 Ft + áfa /db x 5
= 100.000 Ft + áfa
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Tokkészítő Kft.
1037 Budapest
Pomázi köz 9.

- Díszpolgári Cím 
oklevél 
40.000Ft + áfa

- Díszpolgári cím 
oklevélborító
19.000 Ft + áfa

- Becsületkereszt tok 24.800 Ft 
+ áfa /db x 4 = 
99.200 Ft + áfa                 

-  Díszpolgári Cím
kétajtós tok 
19.000 Ft + áfa
                  
Összesen: 
552.200 Ft + áfa

1 csokor virág,
8  üveg (Józsefváros  címeres) 
bor

4.000,- Ft/ db x 9 db
Összesen:  36.000,- Ft

Konferanszié tiszteletdíja
(Pásztor  Tibor  színművész  - 
Bárka Színház)

35.000,- Ft + 9.450 Ft járulék

Zeneiskola  ünnepi  műsor 
szereplőinek  vendéglátása 
(reprezentációs költség)

          30.000,- Ft

Összesen:

Dologi kiadások:
      -     kitüntetések

- virág, bor  
- reprezentációs költség  

Személyi kiadások:
       -     konferanszié
 

       

1.004.680 Ft + 25 % áfa       
bruttó 1.255.850,-Ft
      
             
                 36.000,-Ft (0% áfa)
                 30.000,-Ft (0% áfa) 

                
                 35.000,- Ft 
                   9.450,- Ft (járulék)

                 
                 584.636,-Ft
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- Józsefvárosi   
Becsületkereszt  4 db

                 157.852,- Ft (járulék)

Mindösszesen:             2.108.788,-Ft
            

   3.  az  1-2.  pontban  szerepelő  összeg  fedezete  a  Józsefvárosi  Önkormányzat  átmeneti 
gazdálkodásáról szóló rendelet 11104 cím alatti keretén biztosított.
    
   4. felkéri a polgármestert a kitüntetések és a virág megrendelésére.

Fedezete: A Józsefvárosi Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet 11104 cím 
alatti kerete
1-4. pont esetében: 
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. február 16.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Oktatási és Kulturális Iroda

Budapest, 2011. február 17.

Soós György s.k.
bizottsági elnök

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Dr. Fónagy Ágota
szerv. és üz. ügyoszt.vez.

A kivonatot készítette: Szabó Eszter
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