
BUDAPEST FÓVAROS VIl|. KERÜLET
tozs e rvÁRoSl oN KoRlr'ĺÁN YZAT

vÄRo scłzoÁ t. t<ooÁst És
PENzÜGYI BlzoTĺsÁcn
SOÔs {;YÖ*.jY
cIłciĺ

,ME GHIVO
Budapest Józsefuáľosi Onkormányzat Városgazdálkodási és Pénziĺgyi Bizottsága

2016. évi2. ľendes üIését

2016. ianuár ĺ.8.án (hétfőn) 1300 óráľa
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AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülését aJőzsefvárosi Polgármesteľi Hivatal

[II. 300-as termében (Budapest, VIII. Baross u. 63-67.) tartsa.

Napirend

1. Zárt ülés keretében táľgyalandó előterjesztések
(ír ás b e l i e l ő t erj e s zt é s)

1. Javaslat a Szeszgyáľ utca

1ľóľxrzľESÍTÉS)
Előterjesztő: Kaiser József -

2. Beszerzések
(ír ás b eli előterj e s zté s)

me ghosszabbításźw aI kapcsolato s döntés meghozata|ár a

képviseIő

1. Javaslat a ,,2016. évľe könywizsgá|at ellátása'' tttrgyu, kozbeszerzési értékhatźLrt e|

nem érő beszerzési eIjarźs eľedményének megállapításfua
Előterjesztő: Páris Gyuláné - a Pénzüg1li Üg,,osztály vezetője

f. Javaslat az ,,Iľodaí forgószékek beszerzése'' taľgyú beszetzési eljarás eredményének
megtl|Iapításźra
Előterjesztő: Dr. Mészár Eriką - aljeg,lző



3. Rév8 Zrt.
Előterjesztő: Annus Viktor - vezéľigazgató
(ír ás b eli e lőt erj eszté s)

1. Javaslat a Corvin Sétány Program keretén belül telekalakítás jóváhagyástĺa

GorrcÉzBESÍTES)

4. G azdź./rko dás i Ü gyosztály
Előterjesztő: Dr. Hencz Adrienn - ügyosztályvezető
(írásb eĺi előterj e szté s)

1 . Jav aslat kö zterül et-hasznźiati kére lmek eIbír á|ásfu a
f. Javaslat a,ĺJLT"|eki téri piac terÍiletén lévő H2 je|u üzlethelység bérlői kérelmének

eIbíráIására
3, Az országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatőság kizárőIagos váĺakozőhelyeire

vonatkozó döntés módosítása
4. A Speciál Zrt.kérelme gépjármti-elhelyezési kötelezettség béľleti szeľződéssel toľténő

telj esítésére vonatkozóan
5. Tulajdonosihozzájárulás a Budapest VIII. keľület, Víg u. 30. szám alatti lakóházban

kémények rendezéséhez

5. Jĺizsefváros Gazdálkodási Központ Zrt.
Előterj esztő : Kov ác s ottó - v ag,longazdálko dás i i gazgató
(írásb eli előterj eszté s)

1. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási aján|atjovtůlagyása (5 db)

2. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánLat jőváhagyása_hatáĺozott
idejű bérleti jogviszony (1 db)

3 . Javaslat gépkocsi-beálló bérbe ađźsáta (2 db)
4. Javaslat a Buđapest VIII. keriilet, Rákĺiczi út 19. szám a|atÍi tires, önkorményzatí

tulajdonú nem lakás célú helyiség béľbeadźsźltakíírt nyilvĺĺnos páIyazat eredményének
megáIlapításaľa és t$ páIy ázat kiírására

5. A Víg utca ABC Kft. béľlő tevékenységi kör módosítási kérelme a Budapest VIII.
kerület, Víg u. 28. szźlm alatti <lnkotmányzatí tulajdonú nem lakás célú helyiség
tekintetében

6. Javaslat a Budapest VIII. kerĹilet, Bérkocsis u. 30., Kisfaludy u. |0-12., Kőľis u. 11.,

Tolnai Lajos a. 2l. szám a|atti épületek vonatkozásában đígitális kaputelefon rendszer
kiépítéséľe

7. Javaslat a Budapest VIII. kerĺileti ingatlanok vonatkozásában kazźn javítási
munkálatok elv é gzésér e

Megjelenéséľe feltétlenĺil számítok. Amennyiben az ülésen nem tud részt venni, kétem, azt

írásban (levélben, elektronikus levélben) jelezni szíveskedjen Soós György bizottsági
elnöknek legkésőbb 2016. januźlr 18-án az ülés kezdetéig.

Budapest, 2016. januáľ 13.
Soĺós Gytirgy s.k.
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