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ELŐTERJESZTES

a VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. októbeľ 7.eĺ iiléséľe

Táľgy: Javaslat Kardos-Erdődi Zsolt megbízási szerződésének 2013. augusztus és szeptember
havi telj esít és igazo|źsźra

Előteľjesztő: Soós György, Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke
Készítette: Pálka Dóra, Szervęzési és Képviselői Iroda
Leíró: Pálka Dóra

A napiľendet nyilvános ülésen lehet targyalni.
A dönté s elfo gadás áh o z e gy szeru szav azattobb sé g szĹiksé ges.

Melléklet: 1 db augusztus havi beszámoló
1 db szeptember havi beszámoló

TÍsztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Buđapest Fővaros VIII. KerĹilet Józsefuaľos onkoľmźnyzata a Yátosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság 34f/20I1. (III. 02.) szźmű hatőrozatźhan megfoga|mazoĹt javaslata

aLapjtnmegbíztaKaľdos-Erdődi Zsoltot (továbbiakban Megbízott), hogy aYźĺrosgazdálkodĺási
és Pénzügyi Bizottság elnöke, Soós György részére történő tanácsadói feladatokat ellassa, és

vele egyedi tigyekben egyeztessen. Tekintette| arua, hogy a Megbízottal kötött szeruődés

2013. februaľ 28-aÍL megsziĺnt, de a Megbízottkoz.remfüödésére továbbľa is sziikség volt
javasolható volt a megbizási szerzőđés módosítĺása. A szerződés módosítasát a
Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a l8ll2013. (II. 25.) szźlmí hatźltozatźnak 2.

pontjában hagýa jővá 2013. december 3 1 -ig.

II. A beteľjesztés indoklása

A Megbízott feladatkörébe taĺtozik a bizottsĘ feladat-, és hatáskötébe tartozó döntések

előkészítés éhez és végľehajt-ísához sziikséges szakmai tanácsadás.

III. Tényállásĺ adatok

A szerződést a Megbízott a je|en előterjesztés mellékletétképező dokumentum a|apjan29t3.
augusztus 1. és 2013. szeptember 30. köztitti időszakban megfelelően teljesítette, ezért
javaslom a teljesítés igazo|ás e|fogaďását



Iv. A diintés tartalmának ľészletes kifejtése

Javaslom, hogy a Varosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság fogadja e| az előteľjesztés
mellékletét képező beszĺímolót,továbbá Kardos-Erdődi Zsolt 20|3. március 1-jén módosított
szeruődés, és a fent hivatkozott ĺĺnkormányzati rendelkezés alapján a polgáľmesteľ írja alá a
teljesítés igazoIźst.

Nevezett szerzodés 4. pontja tekintetében a teljesítés igazo|źstra a Yźrosgazdálkodási és
Pénzĺigyi Bizottság javaslata ďapjĺín a polgĺínnesteľ jogosult.

v. A diintés célja, pénzügyĺ hatása

Amennyiben aYtrosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság elfogadja az e|őterjes:ztés mellékletét
képező beszámolót, nevezett szeruodés a|apján a Megbízott az elvégzett tanácsadói
tevékenységéľt bruttó 235.000,- Ft/hó, azaz kettőszázharmincotezet forint/hó megbízási
díjban részesül, átutalással a teljesítésigazolást kĺjvető 15 napon belül a Megbizott á|ta|
megadott bankszímla sztlmĺa,

Amegbízźtsi díj fedezete a 1l l01cím VPB keretene|őirźnyzaton biztosított.

\ł[. Jo gszabályi kiirny ezet

A Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkormźnyzat Képviselő-testiiletének a
Józsefuiíľosi onkormźnyzat2O|3. évi k<ĺltségvetésről szőIő 9l2OI3. (II. 22.) önkormźnyzati
rendęlete 16. $ (3) bekezdés a) pontja szerint: ,'A kepviselő-testüIet állandó bizottsógainak
rendelkezésére álló keret havi bľuttó osszege:

a) Városgazdálko/ási és Pénziigyi Bizottság 932,3 e Ft ''

A Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezetiés Mfütjdé si Sśzabá|yzatźnől sző|ő 25/2013. CV.
27.) önkormźnyzati renđelet 4. szźtĺl,Ú mellékletének 1.3.l5. pontja szerint ,javaslatot tesz -a kilan rendeletben meghatározott c)sszeg erejéig - afeladat- és hatáslĺörébe tartozó dantések
előIreszítéséhez és végrehajtásóhoz szülrséges esetenhtnti vag/ az adott ĺôltségvetési év végéig
terjedő tanácsądási tevéĺĺeľrység ellótásárą és egléb tevěkenységek díjazására, tdrsądalmi
(civil) szervezetek támogatásóra, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolasdnak és
támo gatás ok eI s zámol ás ának elfo gadds ár a.',

A Vĺírosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság |81/2013. (II. 25.) szźlmú, hatfuozatźnak 2.
pontjában hagyta jőváKardos-Erdőďi Zsolttanácsadói szerződésének módosítását.

Kérem aTiszte(t BizottsĘot, hogy a mellékelt hatźrozati javaslatot szíveskedjen elfogadni!
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Határozati javaslat

. . . . . . / f0 13 . (X. 0 7. ). számu bizoÍÍsági határ ozat:

AYźrosgazdálkodási ésPéĺv:Ú;gyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Kardos-Erdődi Zso|ttal kötött megbízási szerzóđés teljesítés
igazo|źsźĺ 20113 . augusztus 1 -i étől 2013 . szeptember 3 O-ig teľjed ő iđőszakra.

2. fe|kéri a polgáľmesteľt a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolrás a|áirásfua'

Felelős: polgármester
Hatáńdő: 20 1 3.októb et 22.

A döntés végrehajtásátvégzó szervezeti egység: Szervezési és Képviselői Iľoda

A lakosság széles kĺjľét érintő dĺjntések esetén az előteľjesztés előkészitőjének javasIata a
kozzététe|módjára: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2013. szeptember 30.

a Vaľos
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BESZÁMoLo

20l3. augusztus hónapban a Városgazdá|kodasi és Pénzügyi Bizottság és a képviselő-testület

tagjainak munkáját az a|ábbi, a meghívó szerinti napirendek illetve ügyek véleményezéséve|

segítettem:

20 1 3. zru gusztus 29-i kĺin.viselő-tes tülcti ĺil ós

Napirend Il11. pontja: Javaslat a Pľáteľ u. 30.32. sz. alatti táľsasházza| kłittĺtt
megállapodás határidej ének módosítására

me|yről a képviseló.testiilet a317/f0l3. (vul.29.) számú hatźrozatź*al döntött.

Napircnd 2/1. pontja: Jnvaslat a ,,Riigtiin Jiiviik!'' mĺnta-pľojektben való csatlakozásra
és az egyiittm űködési megál|apodás elfo gadására

nlelyrol a képviselłi-testiilet a 31.8/2013. (vlII.29.) s.zamú hatćrozatáva| dontött.

Napircnd 1tf . pontja: J.avastat a Budapest VIII. kerület Kľúdy Gy. u. 4. sz:ńm alatti iiľes'
tinkoľmányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség nyilvános egyfoľdulĺós pályázaton

tłirténő bérbeadásńra

melyrőla képviselő-testiilet a3l9t2013. (VIII.29.) számú hatÁtozatával dontött.

Nzlpiľend 2/3. pontja: Javaslat a Budapest vI[., otpacsiľta és Reviczky utcák járĺla

t.elúj ítrĺsńho z fedczet biztosĺtásáľa

nre l yről a képvi selő -testtilet a 320 ĺ 20|3. (VilI.z9.) szĺĺmú hatar ozatával döntött.



- A fenti napirendek rigyében folyamatosan konzultáciit folytattam Dr. Kocsis Máté

polgarmesteľ lirral, Sántha Péterné alpolgármestęr asszonnyal, dr. Sára Botond alpolgáľmester

lirral, Soós Gyöľgy elnok úrral, Vöros Tamas alelnök úrral, a bizottság tagjaival, Fernezelyi

Geľgely fóépítész úrral.

- Részt vettenr a bizottság tagjai által kezdenrenyezeÍt személyes megbeszeléseken, ahol a

felmeľĺ.iló igények alapján tájékoztattam oket építésigazgatási, várostizemeltetési kérdésekben

az azskka| kapcsolatos múltbeli döntések szaknrai hátteréról, mely szükséges a dontéshozói

fo lyanrat egysé ges és kiszámítható működéséhez.

A fent leírtak' valanrĺnt a szakértoi szerzodésbe fogtaltak alapián a 2013. augusztus hónapra

eső ľésĺeljesítés megtörtént.

Budapest, 2013. szeptember 03.

Kardos-Erdodi Zsol
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BESZAMOLO

2013. szeptember hónapban aYtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság üléseit és a bizottság

tagjainak munkáját az a|ábbi, a meghívó szeľinti napirendek illetve ügyek véleményezésével

sesítettem:

2013. szeptembeľ 2.i bizottsági ülés

Napirend 2.ĺ.. pontja: Ktizteľület.használati kérelmek elbíľálása

melyről abizottság a903lf0|3. (Ix.02.)' 90412013. (Ix.02.)' 905ĺ20l.3. (Ix.02.)' 906ĺ20|3.
(Ix.02.)' 907l20t3. (Ix.02.)' 90812013. (Ix.02.)' 90912013. (Ix.02.)' 91012013. (IX.02.)' és

9 1 1 l 20 13 . (Ix. 0 2. ) számu határ ozataival dĺjntött.

Napirend 3.9. pontja: Javaslat gépkocsĹbeálló béľbeadására

melyrő l a bizottság a 9 I 6 l 20 13. (IX. 0 2.) szźlmu hatźr o zatával döntött'

Napirend 3.11. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľület Kisfaludy utca 5. szálm z|ztti
önkormányzati tu|ajdonli, használaton kívĺili, ľomos épůiletegyüttes bontás hatósági
engedélyeztetéséľe

melyrő l a bizottság a 9 Í8 l 2013. (Ix. 02.) szálnu hatfu ozatával döntött.

Napiľend 3.12. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület Nagytemplom u. 3. szám a|atti
Biilcsőde belső játszókeľtjébe nyúlĺó fektetőteľasz buľkolási és átjá.ľő lefedés
kivitelezéséľe

melyľő 1 a bizottság a 9 Í9 l 2 0 13. (Ix. 02.) sztĺrn határ o zatával döntött.

Napirend 3.l. pontja: Segítő Kéz System Kft. béľbevételi kéľelme a Budapest VIII.
keľület, Lujza u. zlb. szám a|atti iiľes łinkoľmányzati tulajdonú helyiség
vonatkozásában

melyről a bízottság a 920 l 2013. (Ix. 02.) szźtmu hattn ozatával dontĺjtt.



Napiľend 3.2. pontja: Péter Gyula Tiboľ magánszemély bérbevételi kéľelme a Budapest
VIII. keľiilet, Német u. 17-|9. szńm z|atti üľes iinkormányzati tu|ajdonú helyiség
vonatkozásában

melyről a bizottság a 92| 12013. (Ix. 02.) sztlmű határ ozatával döntött.

Napiľend 3.3. pontja: Babus ZöId'Trans Kft. új béľleti jogviszony létesítéséľe vonatkozĺí
kérelme a Budapest vlil., Präter u.33. szám alatti helyiség vonttkozásában

melyről a bizottsá'g a 922 ĺ2013. (IX. 02.) számt határ ozatával dĺintcĺtt.

Napĺľend 3.4. pontja: Zö|dsziget.Viľág Kft. béľbevételi kéľelme a Budapest VIII.
keľiilet, Szörény u. 5-7. szńm alatti ĺiľes tinkormányzati tulajdonú helyiség
vonatkozásában

melyről a bizottság a 923 I 2013. (Ix. 02.) számú' hatźr ozatával d<jntött.

201'3. szeptembeľ 9-i bizottsáei ülés

Napirend 2.1. pontja: A ,,Budapest Főváľos VIII. keľůilet JőzseÍváros területén l.3 utca
kön,i|ágítáts építés engedélyes kĺvĺteli teľvek elkészítése,, tárgyűl, közbeszerzési
éľtékhatárt el nem éľő beszerzési e|járás eredményének megállapítása

melyrő l a bizottság a 9 3 | l 20 13. (IX. 0 9. ) számű hatźlr o zatával dö ntcĺtt.

Napirend 3.2. pontja: Tulajdonosi hozzájáľulás a Teleki téľi piac villamos eneľgÍa
ellátása ktizteľületi munkáihoz

melyľől a bizottság a 935 ĺ 2013. (Ix. 09.) szánt hatźn ozatával döntĺitt.

Napiľend 3.3. pontja: Tulajdonostársi hozzájáľulLás Ganz tömb teľĺiletén ta|áůhatő 208,,
2|2., f14., 2|5., 216., 211'. és a |'4. épĺiletek (felépítmények) fennmaľadási és

használatbavételĺ engedély építésiigyi eljáľásához

melyľő l a bizottság a 93 6 l 20 13. (Ix. 0 9.) szánu határ o zatával döntött.

Napirend 3.4. pontja: Tulajdonosi hoz'zájálrulás a Stľóbl Alajos u. 3/b. sz. épület
gánb ekötés e közteľületi munkáihoz

melyľől a bizottséę a 937 l 2013. (Ix. 09.) szźlmú' határ ozatával dĺjntött'



Napiľend 3.1'. pontja: Közteriilet.használati kéľelmek elbírálása

melyről abizottság a 93812013. (Ix.09.)' 939120|3. (Ix.09.)' 94012013. (Ix.09.)' 94112013.
(Ix.09.), 94212013. (Ix.09.)' 94312013. (Ix.09.)' 944ĺ2013. (Ix.09.) é:s 945l20t3. (Ix.09.)
számt hatźr o zataival döntött.

Napiľend 4.3. pontja: Viľág Sándoľ Józsefné egyéni vállalkozó béľbevételi kéľelme a
Budapest VIII. kerület, Német u.4. szám a|ztti üľes iinkormźnyzati tulajdonú helyiség
vonatkozásában

melyrő 1 a bizottsźĺg a 9 47 l 2013. (Ix. 09.) szźllľiű hatáĺ ozatával d<jntött.

Napirend 4.4. pontja: CsizmadiaLívia Gabriella egyéni vállalkozó béľbevételi kérelme a
Budapest VIII. keľület, Pľáteľ u.23. szńm alatti ůires iinkoľmányzati tulajdonú helyiség
vonĺtkozźlsában

melyrő 1 a bizottság a 9 48 l 20 |3. (Ix. 0 9. ) számu határ o zatával dö ntött'

Napĺľend 4.6. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľůilet, Szentkirályi u.22-24. szám
alatti iiľes, iinkormányzati tulajdonrĺ garźns helyĺség nyilvános egyfordulós pályázaton
ttirténő béľbeadásáľa

melyrő l a bizotts źę a 9 49 l 20 13. (Ix. 0 9. ) számu hatźr o zatával döntött.

Napirend 4.7. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľület, Szentkiľályi u. 33-35. szám
a|atti iires, tĺnkormányzati tulajdonú garázs helyiség nyilvános egyfordulós pályázaton
tiiľténő bérbeadására

melyrő 1 a bízottság a 9 50 l 20 13. (Ix. 0 9. ) szám'í hatfu ozatával dcintött.

Napirend 4.8. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľület, Szentkirályi u. 33.35. szám
alatti iiľes, önkormányzati tulajdonű garáns helyiség nyilvános pá.Jyánaton történő
béľbeadására

melyrő l a bizottság a 9 51 l 20 13. (Ix. 0 9. ) szá'mu határ ozatával döntött.

Napirend 4.9. pontja: Javaslat üľes helyiségek és lakások elidegenÍtéséľe

melyrő 1 a bizottság a 9 52 l 20 t3. (Ix. 0 9. ) szźlmu hatźr ozatával döntött.

Napiľend 4.1. pontja: Segítő Kéz System Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest VIII.
kerĺilet, II. János Pál pápa tér 15. szálm a|atti üľes önkoľmányzati tulajdonú helyiség
vonatkozásában

melyrő l a bizottság a 9 53 ĺ 20 |3. (Ix. 0 9.) szźnnu határ o zatával döntĺjtt.



Napiľend 4.5. pontja: Aľany Design Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIil. keľület'
Pľáteľ u. 69. szám a|atti ůiľes önkoľmányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában

melyľő l a bizottság a 9 5 4 l 20 Í3. (IX. 0 9.) szźĺnű határ o zatával d<jntött'

Napiľend 6. 1. pontj a: KiizteľüIet.használati kérelmek elbírálása

me lyrő l a bizottság a 9 57 l 20 13. (Ix. 0 9.) szźnrÍl határ o zatával dĺi ntĺjtt.

20l.3. szeptember 16.i bizottsáei ülés

Napirend 2.7. pontja: Javaslat az Onkoľmányzat bevételeinek lakáscélokľa és az
eze|<hez kapcsolódó infrastľukturális beľuházásokľa vonatkozó felhasználás
szabályaĺľól szĺíló 34ĺ20|3.ęvI.25.) tinkoľmányzati rendelet módosítására
(201 3 .09. 1 8. a képviselő testület megalkotta a 42l20I3 ,(IX.23 .) szárú rendeletét)

melyről a bizottság a 9 67 ĺ 2013. (Ix. 1 6.) számű hattr ozatával döntött.

Napiľend 2.9. pontja: Dtintéshozatz| a településľendezési eszkiiziik mĺídosítása soľán
szůi ks é ges p artneľs é gi egy eztetés szabályaiľól
(2013.09.18' a képviselő-testület a350l20|3. (IX.18.) szám,űhatározatával döntcitt)

me lyrő l a bizotts ág a 9 69 l 2t 13. (IX. 1 6. ) szártu hatttr o zatával d<lntĺitt.

Napiľend 2.11. pontja: Javaslat további fedezet biztosításáľa a Máľkus Emília utca
kivitelezése tárgyźlban, valamint nn Jĺízsefráros Máľkus EmÍlia utca Rákóczi út
irányá.łla tiiľténő megnyitásához kapcsolódó útépítési és forgalomtechnikai munkák
kivitelezése,, tárgyűlkĺjzbeszerzési eljáľás eredményének megál|apítására
(2013.09.18. a képviselő-testiilet a352l20|3. (Ix.18.) száműhatźrozatával döntött)

melyľől a bízottság a 97 0 l 2013. (Ix. 1 6.) szétm,Ű határ ozatával dĺintĺitt.

Napirend 2.13. pontja: Javaslat a Jőzsefváľos Keľüteti Epítési Szabáł|yzat 1ĺoxnsz;
mĺídosítás ára a volt Józsefo árosi pályaudvaľ területéľe vonatkozĺían
2013.09.18. a képviselő-testület a35412013. (IX.l8.) szrámú hatźnozatával dcint<ltt)

melyről a bizottsźą a 97 1 l 2013. (Ix. 1 6.) szźmu hattr ozatával döntött.

Napiľend 2.4. pontja: Javaslat fedezet biztosítására a Coľvin Sétány Pľogľam
lebonyolításával kapcsolatban
(2013.09.18' Képviselő-testĹĺlet targya|ta és 33912013. (Ix.18.) sztmu hatérozatáva|
elfogadta)

melyrő l a bizottság a 9 7 6 ĺ 20 13. (Ix. 1 6.) szźlmt hatáĺ o zatával döntött.



Napiľend 2.10. pontja: Javaslat a Józsefuárosi Onkormányzat tu|ajdonában |évő
kiizterületek használatárról és használatának ľendjéről szó|ő |812013. (Iv.24.)
iinkormányzati ľendelet módosít ására
(20|3.09.I8. a képviselő-testĹilet megalkotta a4312013. (IX.23.) szźmu rendeletét)

melyľő 1 a bizottság a 9 7 7 I20 |3. (Ix. 1 6.) szám,í határozatával dĺjntĺltt.

Napirend 2.|2. pontja: Javaslat a Golgota tér (38812. hrsz.) megújításához szĺikséges
fedezet biztosítás ára és kłizb eszeľzési p á.Jy ázat kiíľás ára
(2013 '09.I8. a képviselő-testület a35312013. (IX.18.) számú hattlrozatával döntött)

melyrő l a bizottság a 9 7 8 ĺ 2013. (Ix. 1 6.) számís' hattr ozatával dĺintött.

Napĺľend 3.1. pontja: Javaslat a ,,Ktizterü|eti zńsz|őrudak telepítési teľveĺnek elkészítése
és a szükséges engedélyek beszerzése,, tárgyűl, közbeszerzési értékhatźrt e| nem érő
beszerz.ési eljáľás eredményének megállapításáľa

melyről a bizottság a 9 7 9 ĺ20 |3. (Ix. 1 6.) szźmu hatát ozatával döntött.

Napirend 4.1. pontja: Ktizterĺilet-használati kérelmek elbíľálása

melyről a bizottság a 98012013. (Ix.16.)' 98|120|3. (Ix.16.) és 98212013. (Ix.16.) számil
határ ozataiv al dĺintĺitt

Napiľend 4.2. pontja: Javaslat azutcazenéléssel kapcsolatos fellebbezés elbíľálásáľa

melyről a bizottság a 983 l 20Í3. (Ix. 1 6.) számu hatttr ozatával dĺjntött.

Napĺrend 4.3. pontja: Tulajdonosi hozzájáru|iás az Akadémia Campus útépítés
ktizterületi munkáĺhoz

melyľől a bizottsźą a 98 4 12013. (Ix. 1 6.) szźtmís' hatfu ozatźnal d<jntött.

Napirend 4.4. pontja: Tulajdonostársi hor.zájárluliás a Ganz tiimb (Kőbányai űt 25,)
teľületén ta|Láilhatő 233 sz. épület fennmaľadási és használatbavételi engedély építésĺigyi
e|járásálhoz

melyről a bizoĹtság a 985 l 2013. (Ix. 1 6.) szźmn hatát ozatźnal dĺĺntött.

Napiľend 4.5. pontja: Tulajdonosĺ hoz'zájárulás a Stľĺíbl Alajos u. 3/b. sz. épület
vízbektités közteľületi munkáihoz

melyről a bizottság a 986 l 2013. (Ix. 1 6.) száłrń hatfu ozatźpal döntcĺtt.



Napirend 5.1. pontja: ADÁCSr-nľxľ'n Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest VIII.
keľület, Futó u. 5.9. szám a|atti üľes łinkormźnyzati tulajdonú telken lévő helyĺség
vonatkozásában

melyről a bizottság a 988 l 20|3. (Ix. 1 6.) szźrn,ű határ ozatźxal döntött.

Napiľend 5.3. pontja: Szabó Tiinde textĺlgľafikus béľbevételi kéľelme a Budapest VIil.
kerület, Futó u. 27. szálm a|atti üľes önkormányzati tulajdonú helyĺség vonatkozásában

melyről a bizottséę a 989 l 2013. (Ix. 1 6.) szánu határ ozatával döntött.

Napiľend 5.4. pontja: Szép IJ.ńz 2002. Bt. új bérleti jogviszony létesítésére iľányulĺó
kérelme a Budapest VIII., József krt. 18. (Bacsĺó B. u. 15.) szám alattÍ iinkoľmányzati
tulaj donú helyiség vonatkozásában

melyrő l a bizottság a 9 9 0 / 20 13. (Ix. 1 6.) szźrĺń határ o zatával döntött.

Napirend 5.9. pontja: Csihák Bt. béľbevételi kéľelme a Budapest VIII.' Szerdahelyi u.

1'6. szźlm a|atti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásátban

melyľő l a bizottság a 9 93 l 20 13. (Ix. 1 6.) sztĺnu határ o zatával döntött.

Napirend 5.12. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľiilet, tjuĺi ĺt 14. (Baľoss u. 11.)

szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célrĺ helyĺség nyilvános
egyfo ľduló s p á.Jy ázaton tłi ľtén ő bérb ead ás áľa

melyrő l a bizottság a 9 9 6 ĺ 20 Í3. (I x. 1 6.) szźlmtĺ hatźn o zatźlval dĺĺntött.

Napirend 6.2, pontja: Javaslat ,,a VIII. ker. Kálváľia téľ infoľmáciĺís épület építése és

ktizteľület.ľehabĺlitáció'' kapcsán 
^ 

Budapest Főváľosi onkoľmányzat tulajdonosi
hozzájáru|ás elfo gadás áľa

me lyrő l a bizottság a |0 0 5 l 2013. (Ix. 1 6. ) szźlm,Ĺĺ hatźr o zatźxa\ dönt<jtt.

Napirend 6.1. pontja: Javaslat 2013. évipáiyźnatok elbírálására

melyről a bizoÍÍság a 1009 l 20|3. (IX. 1 6.) szźrĺt hatáľ ozatával dĺintĺjtt.

2013. szeptembeľ 18-i bizottsáei ülés

Napiľend ĺ.. pontja: Javaslat a ,,Vállalkozási szerződés keľetében Budapest VIII. keľület
Otpacsiľta utca és Reviczky utca járdafelújítása'' tárgyű kłizbeszeľzési eljárás
ajánlattételi felhívásának elfogadásáľa, valamint hozzájáralLás az eljárás
kezdeményezéséhez

melyľől a bizottsźą a 1011 l 2013. (Ix. t 8.) szttmu hatźn ozatával dĺjntött.



Napirend 2. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľület Német utca - József utca
kereszteződése helyszínen megvalósuló gyalogos átkelőhelyhez építendő kiizvilágítás
megvalĺósítására

melyről a bizottság a 1012 l20t3. (Ix. 1 8.) szám,ű határozatéyal döntött.

2013. szeptembeľ 18-i képviselő.testületi ülés

Napiľend 3l2. pontja: Javaslat az MNPIII Társadalmi és Gazdasági alpľogľamokhoz
kapcs olódĺó d iintés ek meghozata|ár a

melyről a képviselő-testület a 34012013. (Ix.18.)' 34|.12013. (Ix.18.)' 34212013. (IX.18.) és

3 43 l 20 13. (Ix. 1 8. ) szárrÍl határ o zataival döntĺĺtt.

Napirend 3/3. pontja: Javaslat a Magdolna Negyed Pľogľam III keretén belül' a BRFK-
val megkötött m e gbíz ási szerző dés m ĺó d o s ít ásár a

melyről a képviselő-testület a344l2013. (Ix.18.) szźmruhatźrozatával dontcjtt.

Napiľend 3/4. pontja: Gľĺóf Teleki Lászlĺó é|etét és a Teleki László tér történetét
bemutató emlékhely kialakítására kiíľt képzőművészeti pá|yánat eľedményének
megállapítása

melyľől a képviselő-testület a345l20|3. (Ix.18.) száłrruhatźnozatávaldtint<itt.

Napiľend 3/5. pontja: Szomszédsági fĺórumsorozat a Magdolna Negyed Pľogram III.
megvalósulása kapcsán a Magdolna Negyedről és annak fejlesztéséľől

melyről a képviselő-testiilet a346ĺ2013. (Ix.18.) szźmishatźłozatéĺval dĺjnt<itt.

Napĺľend  lf. pontjz: Javaslat a Jĺizsefvárosi Közteľĺilet.felügyelet és a Józsefuáľosi
Városüzemeltetési Szolgálat feladatainak hatékonyabb ellátásáľa

melyről a képviselő-testĹilet a34712013. (Ix.18.) szźmÍlhatźrozatával đöntött.

2013. szeptembeľ 23-i bizottsáeÍ ülés

Napiľend 1.1. pontj a: Kiizteľület.használatĺ kéľelmek elbíľálása

melyről a bizottság az 101'412013. (Ix.23.)' 1015/2013. (IX.23.)' t0l6ĺ20l3. (Ix.23.)'
|0|712013. (IX.23.)' 1018/2013. (Ix.23.)' |0Í9ĺ2013. (Ix.23.)' 1020ĺ20|3. (IX.23.) és
|021ĺ20|3.(Ix.23.)szźlmihatźnozataivaldöntött.



Napirend 1.2. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. keľ. Futĺí u. 31-33.
ingatlan gán, ezeték |eágaző bektités építésének ktizteriileti mu nkáihoz

melyrő l a bizottsźą az 1 022 l 201 3. (Ix.23. ) szźnní hatát ozatźxal döntött.

Napirend 1.3. pontja: A Budapest Jĺízsefvárosi Református Egyhánközség ktizterület-
használati kérelme

melyrő l a bízottság az 1023 l 20r 3. (Ix. 23. ) szźmű határ ozatával döntĺjtt.

Napirend 2.3. pontja: YLKA Bt. bérbevételi kéľelme a Budapest YIII. Bľĺódy Sándoľ u.
25. szátm alatti iires önkoľmányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában

me lyľő l a bizottsá'g az |02 4 l 201 3. (Ix. 23. ) szźllrń hatttt o zatával döntött.

Napirend 2.5. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľület, Gutenbeľg tér 2. szám a|atti
üľes, łinkormányzati tulajdonú nem lakás céltĺ helyiség nyilvános egyfordulĺís
páůy ázaton töľténő bérbeadására

melyľő l a bizottság az 102 6 l 201 3. (Ix.23. ) szźlmu hatfu o zatával d<jntött.

Napiľend 2.9. pontja: Vaľga Andľea Yĺľág egyénĺ vállalkozĺó béľbevételi kéľelme a
Budapest VIII. keľület' Nagyfuvaľos u.22-24. szám a|atti üľes iinkoľmányzatitu|ajdonrĺ
h elyis é g v onatkozás áb an

me l yľő l a bizottsźĺg az 1027 l 2t1 3. (IX. 2 3. ) számú hatáĺ o zatával dtinttjtt.

Napiľend 2.11. pontja: Javaslat nyilvános egyfoľdulós pályázat kiíľásáľa a Budapest
VIIII. kerület, Rákóczi út 27tB. szám a|atti önkoľmányzati tulajdonrĺ helyiség
vonatkozásában

melyrő l a bizottság az t 028 l 201 3. (IX. 2 3.) számű hatáĺ o zatźxal dcintött.

Napirend 2.t3. pontja: Tasnádi Attiláné egyéni vállalkozĺó és a Bandi Hán KÍt.
béľbevételi kéľelme a Budapest VIII. kerület, Tavaszmező a. 10. szám alatti iires
iinkoľmányzati tu|ajdonú helyiség vonatkozásában

me lyrő l a bizottság az 1'029 l 201 3. (Ix. 2 3.) számu határ o zatával döntött'

Napirend 2.t6. pontja: Laben.hancaľ Kft. béľbevételi kéľelme a Budapest VIII. keľiilet,
Ullői út 54.56. szám z|atti üres tinkoľmányzati tulajdonri helyiségek vonatkozásában

melyľő l a bízottság az Í032 l 201 3. (Ix.23. ) száĺrń hatáĺ o zatával dĺjntött.

Napiľend 2.17 . pontja: Javaslat gépkocsĹbeálló béľbe adására (2db)

melyľől a bizottság az 1033ĺ2013. (IX.23.) és 1034/2013. (Ix.23.) számu haÍározatáva|
dtintĺitt'



Napirend 2.2. pontja: Hét Barát Kft. bóľbevételi kéľelme a Budapest VIII. kerĺilet'
Béľkocsis u.25. szám a|atti üľes łinkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában

melyľő 1 a bizottsźry az |0 4| ĺ 201 3. (Ix.23. ) szźmt határ o zatźxal dö ntött.

Napiľend 2.7. pontja: Gépészek Társasága Kft. tevékenységĺ ktiľ bővítési kéľelme a
Budapest VIII.' Légszeszu.4. szám a|atti helyiség vonatkozásában

melyről a bizottság az 10 43 ĺ 201 3. (Ix.23.) számt hattn ozatával döntött.

Napiľend 2.8. pontja: ĺd. Vaľnyrĺ Csaba egyéni válla|kozó és ifj. Varnyú Csaba egyéni
vállalkozĺó ktiztis kéľelme béľlőtáľsi jogviszony létesítésére a Budapest vI[.' Magdolna
u. 34. szám a|atti iinkoľmányzati tulajdonrĺ helyiség vonztkozásában

melyľől a bizottság az 104412013. (Ix.23.) és 1046ĺ20|3. (Ix.23.) számí határozataival
döntött.

Napirend 2.10. pontja: Bľohe.Fľuit Kft. új béľleti jogviszony létesítéséľe vonatkozó
kére|me a Budapest VIII.' orczy űlt 45. szám a|atti helyiség vonatkozásában

melyről abizottság az 104712013. (Ix.23.) számú határozatával döntott.



Napirend 2.2. pontjĺ: Hét Barĺńt l(ft. béľbevóteli kérelme a Budapest VIII. keľÍilet'

Béľkocsis u. 25. szám alatti ĺires iinkoľmányzati tulajdonli helyiség vonatkozásában

me|yrő l a bizottság az |0 4| |20|3. (Ix.23.) számú hatźrozatźĺval döntĺitt.

Napiľend 2.7. pontja: Gépészek Társasága Kft' tevékenységi kör bővítési kérelmc a

Bułapest VIII.'Lćgs7esz;ľ' 4. szám a|atti helyiség vontt.kozásában

melyről a bizottság az |t 43 tf0|3. (Ix.23.) szźlmű hatźtrozatŕxal döntött'

Napiľend 2.8. pontja; id. Vaľnyú Csaba egyénĺ vállalkozó és ifj. Yaľnyri Csaba cryéni

vállalkozó kłizös kérelmc béľ|őińrsi jogviszilny létesítéséľc a Budapest VIII., Magdolna

u. 34. szám alattĺ önkoľmrínyzati tulajdonri helyiség vonatkozásában

nrelyrot a bizottság az 7044tf013. (Ix.23.) és 1046/2013. (Ix.23') számu hatfuozataíva|

dĺint<itt.

Nĺpirend 2.l0. pontj:r: Brohc-Fruit Kft. rij bóľ|eĺi jogviszony |étesítésére vonatkozó

kóľelme a l}udapcst VIII., orczy út 45. szrĺm alatti hctyiség vonatkozásában

nrelyľol a bizottság az |04,7 t20t3. (Ix.23.) számťr határozaÍával döntott.

- A fenti napirendek tigyében folyamatosan konzultaciót folytattam Dľ. Kocsis Máté

polgármester úrľal, Sántha Péterné alpolgáľmester asszonnyal, Egry Attila alpolgáľmester

úľral, dr' Sára BotÔnd alpolgármester úrrat, Soós Gyoľgy elnök úrľal, Vcircjs Tamás alelnok

úrral, a bizottság tagjaival, Fernezelyi Gergety foépítész irrral, Kovács ottó igazgatő tlna|,

- Részt vettem a bizottság tagjai által kezdenrényezett szemé|yes megbeszéléseken, ahol a

fel.rneľülo igények alapján tájékoztattam öket építésigazgatási, váľostizenreltetési kéľdésekben

az azokka| kaposo|atos múltbe|i dĺjntesek szakmai hátteréľő|, mely szĹikséges a dontéshozói

folyanrat e gyseges és ki szálrr ítható nliikö déséhez.

A fent leírtak, valamint aszakértoi szerződésbe foglaltak a\apjána20|3. szeptember hónapra

eso résztelj esítés me gtöľtént.

Budapest, 2013. október 01'


