MEGHÍVÓ
Budapest Józsefváros Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

2012. évi 23. rendes ülését

2012. június 13-án (szerdán) 1300 órára
hívom össze.
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülését a Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
III. 300-as termében (Budapest, VIII. Baross u. 63-67.) tartja.

Napirend:
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
(írásbeli előterjesztés)
1. Végzés elleni fellebbezés a Budapest VIII. kerület Alföldi utca 16-18. alatti Társasház
elleni perben
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Mészár Erika – aljegyző
2. Fellebbezés a Bp. VIII. kerület Korányi Sándor utca 4. alatti társasház által károkozás
miatt indított perben
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Mészár Erika – aljegyző
3. N. Á. részletfizetési kérelme a Budapest VIII., Népszínház u. 38. szám alatti,
34764/0/A/2 és 34764/0/A/13 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiségekre
felhalmozott hátralék teljesítésére, valamint a Kerak Kft. bérbevételi kérelme a
Budapest VIII., Népszínház u. 38. szám alatti, 34764/0/A/2 hrsz-ú nem lakás céljára
szolgáló helyiségre
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Kovács Ottó – a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
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4. Kérelem önkormányzati tulajdonú lakás lakbér- és kapcsolódó különszolgáltatási
díjtartozása után keletkezett késedelmi kamat elengedésére
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Kovács Ottó – a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
5. A Budapest VIII. kerület, ……………………….. szám alatti lakásra fennálló,
díjhátralékos jogcím nélküli lakáshasználók részletfizetési kérelmének engedélyezése
Előterjesztő: Kovács Ottó – a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója ZÁRT ÜLÉS
6. A Budapest, VIII. kerület ……………………………. szám alatti ingatlanra
vonatkozó elővásárlási jogról lemondás
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Dr. Balla Katalin – a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője
2. Jegyzői Kabinet
(írásbeli előterjesztés)
1. Tájékoztató a „LÉLEK Program” beszerzéseiről, a LÉLEK Ház I., LÉLEK Ház II. és lakások
berendezéséről

Előterjesztő: Dr. Mészár Erika – aljegyző

3. Gazdálkodási Ügyosztály
Előterjesztő: Dr. Balla Katalin – ügyosztályvezető
(írásbeli előterjesztés)
1. Közterület-használati kérelmek elbírálása (teljes díjfizetéssel)
2. Tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulás a ZAHORA Kft. részére
3. Tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulás a KOVILL Kft. részére

4. Kisfalu Kft.
Előterjesztő: Kovács Ottó – ügyvezető igazgató
(írásbeli előterjesztés)
1. Az Italex Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft. egyezségi ajánlata a Budapest VIII.
kerület, József krt. 14. szám alatti helyiségre, a cég által felhalmozott hátralék
vonatkozásában
2. Charier Bt. kérelme új bérleti jogviszony létesítésének és a bérleti díj csökkentésének
ügyében a Budapest VIII. kerület, Somogyi B. u. 7. szám alatti önkormányzati
tulajdonú helyiség vonatkozásában
3. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (1 db)
4. A Budapest VIII. kerület, …………………………… szám alatti Önkormányzati
tulajdonú bérleményben gáz-fogyasztó vezeték cserével, gázszolgáltatás helyreállítása

5. Közbeszerzések
(írásbeli előterjesztés)
1. „Vállalkozási szerződés a Lujza u. 14. sz. alatti épület hosszú távú fenntartása

érdekében szükséges munkák kivitelezésére” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásának és dokumentációjának elfogadása, valamint hozzájárulás az eljárás
kezdeményezéséhez
Előterjesztő: Csete Zoltán – a Rév8 Zrt. mb. cégvezetője
2

2. „Vállalkozási szerződés a Teleki téri piac kivitelezési munkáira” tárgyú közbeszerzési

eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának elfogadása, valamint
hozzájárulás az eljárás kezdeményezéséhez
Előterjesztő: Szép Péter – a Stratégiai Tanácsadó Iroda vezetője
3. „Konténerek beszerzése a Teleki téri ideiglenes piacra bérleti szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Szép Péter – a Stratégiai Tanácsadó Iroda vezetője
4. „Vállalkozási keretszerződés alapján az ajánlatkérő által meghatározott nyomdaipari
termékek legyártása ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott digitális adatok alapján
az eseti megrendelések szerint és ezek ajánlatkérő által meghatározott helyre történő
szállítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlattevő szerződés teljesítésére való
alkalmasságának megállapítása bírálóbizottság döntése alapján
Előterjesztő: Csete Zoltán – a Rév8 Zrt. mb. cégvezetője
5. Konzultációs felhívás elfogadása az Épkar Zrt-vel kötött ütemezett kéményfelújítási
keretmegállapodásban (PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Kovács Ottó – a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója

6. Egyebek
(írásbeli előterjesztés)
1. Javaslat a Juharos Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének 2012. május havi teljesítés
igazolására
Előterjesztő: Soós György - a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke

Megjelenésére feltétlenül számítok. Amennyiben az ülésen nem tud részt venni, kérem, azt
jelezni szíveskedjen Szabó Eszternél (Képviselői Iroda) 2012. június 13-án 10,00 óráig a 45921-83-as telefonszámon.

Budapest, 2012. június 8.

Soós György s.k.
elnök

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
www.jozsefvaros.hu

459-2100
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