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Jelenlévő meghívottak Egry Attĺla alpolgármester' dľ. Mészár Eľika aljeglző, dr.
Kovács Gabriella aljeglző, dr. Balla Katalin a Jeglzői Kabinet vezetője, dľ. Vitályos
Fanny a Polgármesteri Kabinet vezetője, dr. Dabasi Anita Ónkormányzati főtanácsadó,
Páľis Gyuláné a Pénzügli Ügyosztály vezetője' dr. Galambos Eszter a Gazdĺźlkodási
Üg,,osztály vezető-łtelyettese' Feľnezelyi Geľgely DLA a Városépítészeti Ug,,osztóly
vezetője, dr. Bojsza Kľisztina a Humánszolgóltatási Üglosztáĺy vezetője, Bajusz Ferenc a
Közterület-felügyeleti Ügłosztály vezetője, Bodnár Gabriella a Szervezési és Képviselői
Iroda vezetője, Annus-Fábián Márta a Belső Ellátási lroda vezetője, dľ. Juharos Rĺĺbert
tanácsadó, Annus Viktor a Rév9 Zrt. vezérigazgatója, Csete Zo|tán a Rév8 Zrt.
projektvezetője, Rácz Edina a Józsefiáros KozÓsségeiért Nonprofit Zrt. kĺźpviseletében,
Kovács ottő a Józsefiárosí Gazdálkodási Központ Zrt. vag,,ongazdálkodási igazgatója, Acs
Péter a Józsefvárosi Gazdalkodási Kozpont Zrt. városüzemeltetési igazgatója, Mach József
az Uj Teleki téri Piąc és Termelőt Piacok vezetője, Nováczki Eleonĺíľa a Józsefvórosi
GazdóIkodási Központ Zrt. divízióvezetője, Sztanek Endľe a Józsefvárosi Gazdólkodósi
Kozpont Zrt. műszaki divízióvezetője, Czuppon Zso|t a Józsefiárosi Gazdátkodási KÓzpont
Zrt. irodavezetője, Markó TÍmea a Józsefvárosi Gązdálkodósi Kozpont Zrĺ. irodąvezetője,
Kántoľ rmľe a Józsefvárosi Gazdólkodási KÓzpont Zrt. műszaki referense, dľ. Dobos Bálint
ügyvéd



Soós Gyiirgy
Köszcinti a megjelenteket a Bizottság 2016. évi 2. rendes ĺilésén. Megállapítja, hogy a
Bizottság 13 fovel határozatképes. Ismerteti anapirendetaz alábbiak szerint, majđszavazźsra
bocsátja a napirendi javaslatot.

Napirend

1. Beszeľzések
(írás beI i előterj esztés)

l. Javaslat a ,,2016. évre könyvvizsgá|at e||átása,, tárgý, kozbęszerzési értékhatárt el
nem éro bęszęrzési eljárás eľedményének megállapítására
Előterjesztő.. Páris Gyuláné - a Pénzügyt Ügyosztály vezetője

2.. Javaslat az ,,Itodai foľgószékek beszerzése'' tárgyú beszerzési eljárás eredményének
megállapítására
Előterjesztő.. Dr. Mészár Erikn - aljegyző

2.Rév8 Zrt. , -:

Előteľjesztő: Annus Vihor - vez,érigazgaťó
(ír ás b e l i eĺőtej esztés)

1. Javaslat a Coľvin Sétány Program keľetén belĹil telekalakítás jőváIn5lyására

eorrcfr,zBESÍTÉS)

3. Gazdálkodási Ügyosztály
Előterjesztő.. Dr. Hencz Adrienn - ügyosztáIyvezető
(írásbe l i előterj esztés)

I . Javaslat kĺjĺeľület-használati kéľelmek e|bfu tiására
2. Javaslat az Űi Teleki téľi piac terĹiletén tévő H}jetű Ĺizlethelység béľloi kéręlmének

elbíráIására
3. Az országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatőság kizárólagos várakozőhelyeire

vonatkozó döntés módosítása
4. A Speciál Zrt.kére|me gépjármű-elhelyezési kötelezettség bérleti szeľződéssel töľténő

telj esítésére vonatkozóan
5. Tulajdonosihozzájźtrulás a Budapest VIII. kerület, Víg u. 30. szám alatti lakóházban

kémények rendezéséh ez - ELOTERJESZTO vIsSZAvoNTA

4. J őzsefv áros GazdáIkodási Kozpont Zrt.
EI őterj e sztő.- Kovac s o t ĺ ó - vagłongazdálko dás i igazgató
(írásbe Ii előterj esztĺźs)

1. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajĺínlat jóvahagyása (5 db)

f. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási Ąán|atjóvahagyása-határozoti
idejű bérletijogviszony (l db)

3. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására (2 db)



4. Javaslat a Budapest VIII. kerÍilet, Rákóczi út 19. szám a|atti ĺires, onkormáĺyzati
tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadásáľa kiírt nyilvános pá|yázat eredményének
megállapításiáľa és tĄ pályázat kiírására

5. A Víg utca ABC Kft. bérlő tevékenységi kör módosítasi kérelme a Budapest VIil.
keľület, Víg u. 28. szźm alatti cĺnkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség
tekintetében - BLOľERJESZTO VISSZAVONTA

6. Javaslat a Budapest VIII. kertilet, Bérkocsis u. 30., Kisfaludy u. 10-12., Kőris u. l1.,
Tolnai Lajos u.2I. szám a|atti épiiletek vonatkozásĄban digitális kaputelefon rendszer
kiépítésére

7. Javaslat a Budapest VII[. kęrületi ingatlanok vonatkozásában kazán javítási
munkálatok elvészésére

5. Egyebek
(ír asb e l i e l ő te rj e s zt é s)

1. Javaslat a Szeszgyár utca meghosszabbításával kapcsolatos döntés meghozata|ćlta

eoľrcÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő.' Kaiser József - képviselő

'.

Soós Gytiľgy
Megállapítja, hogy If igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazattpl.aBizottság az alábbi napiľendet
elfogadta:

f 5 /2016. (I. l 8.) sz. Váro s gazdáIkodási és ľénzü gyi Bizotts ág hatá,r ozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal,
Jakabfu Tamás nem veĺt részt a szavazásban.)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság az a|ábbi napirendet fogadja el:

Napiľend

1. Beszerzések
(írás b el i elő terj e s zt é s)

l. Javaslat a ,,2016. évre kĺĺnywizsgźiat ellátásď' tárgyu, kozbeszerzési éľtékhatáľt el
nem érő beszerzési elj áľás eredményének megáll apításáta
Előterjesztő: Páris Gyuláné - a Pénzügyi Ügłosztaly vezetője

2. Javaslat az ,,Irodai forgószékek beszerzése'' tárgyú beszerzési eljárás eredményének
megźi|apítźsára
Előterjesztő.. Dr' Mészár Erika - aljegyző

2.Rlév8 Zrt.
Előterjesztő: Annus Viktoľ - vezérigazgató
(írás b e I i el őterj e s zté s)

1. Javaslat a Corvin Sétány Program keretén beltil telekalakítás jóváhagyásźlra

GoľrÉzgssÍľÉs1



3. Gazdálkodási Ügyosztály
Előterjesztő: Dr. Hencz Adrienn - ügyosztályvezető
(ír ás b el i e l ő terj e szté s)

1 . Javaslat kĺjzterület-hasznáIati kérelmek elbírálására
z. Javaslat azŰi Teleki téri piac teriiletén Iévő H}jelű üzlethelység béľlői kérelmének

elbíráIźsára
3. Az országos Nyugdíjbiztosĺtási Foigazgatőság kizárólagos várakozőhelyeiľe

vonatkozó dontés módosítása
4. A Speciál Zrt' kére|me gépjármű-elhelyezési kötelezettség bérleti szerződéssel torténő :

telj esítésére vonatkozóan

4. Jőzsefváľos Gazdálkodási Kozpont Zrt.
Előterjesztő: Kovács ottó - vaglongazdálkodási igazgató
(írás beli eIőterj esztés)

1. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vétęLár és eladási ajánlat jóvĺíhagytsa (4 db)
2. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vétę|ár és eladási ajánlat jóváhagyása_határozott

idejű bérletijogviszony (l db)
3. Javaslat gépkocsi-beálló béľbeadására (2 db)
4. Javaslat a Budapest VIII. kerĹilet, Rákóczi út 19. szám a|atti ĺires, önkormányzatí . .

tulajdonú nem lakás célri helyiség bérbeadására kiírt nyilvános pá|yźzat eredményének
nlegá||apítására és iĄ pá|yázat kiírásáľa

5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 30., Kisfaludy u. 10-12.' Kőris u. 1i.,
Tolnai Lajos u. 2I. szźtm a\atti éptiletek vonatkozásában digitális kaputelefon rendszer
kiépítésére

6. Javaslat a Budapest VIII. kerületi ingatlanok vonatkozásában kazán javítási
munkálatok elvészésére

5. Egyebek
(írás beli előterj esztés)

1. Javaslat a Szeszgyttt utca meghosszabbításával kapcsolatos dĺintés meghozata|ára

GórrÉzgESÍTÉS)
Előterjesztő: Kaiser József - képviseĺő

Soós Gytirgy
Megadja a szőtJakabĘ Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Véletlenül rossz gombot nyomott, aZ ,,igen,, helyett a ,,szőt kér''-t.

Soós Gyłiľgy
Semmi probléma.



A Bizottság létszáma - Borsos Gábor megérkezésével _ I4 főre változott.

l. Beszerzések
(ír ás b e l i e lő terj e s ztés)

Napirend 1.1. pontja: Javaslat a .,.,20|6. évľe kiin1.wizsgálat eliátása'' táľgyú,
közbeszeľzési éľtékhatárt e| nem érő beszerzési eljárás eľedményének megállapítására
Előĺerjesztő.. Paris Gyuláné - a Pénzügyi Ügyosztály vezeĺője :

Soós Gytirgy
1.1-es vĺtáját megnyitja. Kérdés, hozzászőIás hiányában vitát |ezárja, szavazásra bocsátja az
al ább i határ o zati j avas latot :

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcĺnt' hogy

I. a ,,2016. évre könyvvizsgáIat ellátása,, tárgyu, kozbeszerzési énékhatárt el nem érő
beszerzési eljárás eredményeś. -

Felelős: polgármester
Határidő: f0|6.január 18. . -

2. a beszerzési eljárás nyeľtese az EAST-AUDIT Igazságugyi Adó-, Járulék és
Könyvszakér1ő Tarrácsadő Zrt. (4025 Debľecen, Széchenyi u. 15.), amely a legalacsonyabb
összegű, érvényes ajánlatot adta, ajánlata az aján\atkérő rendelkezésére álló fedezeten bęlül
van, alkalmas a szerződés teljesítéséľe és nem áll kizárő ok hatálya alatt.
Elfogadott ajánlati áľ l20.000 Ft+Afďhó, bruttó: |52.400 Ft/hó.

Felelős: polgármester
Határidő: 20I6.január 1 8.

3. ahatttrozaÍ.2. pontjaa|apján felkéri a polgármestert a megbízási szerződés a|áirására.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016.január l 8.

Soós Gyiirgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem' 1 taľtózkodás szavazaÍtal a Bizottság az a|tlbbi hatátozatot
elfogadta:

26 ĺf0 1 6. (I. 1 8.) sz. Vá ľo s g azdá|.ko dás i és P énzü gyi Bizo tts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodásszavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

I. a ,,20|6. évre könywizsgźlIat e||átása,, tárgyil, kozbeszerzési éľtékhatárt e| nem éľő
beszerzési eljárás eredményes.



Felelős: polgármester
Határidő: 20l6.január 1 8.

2. a beszerzési eljáľás nyertese az EAST-AUDIT Igazságĺigyi Adó-, Járulék és
Könyvszakértő Tanácsadő Zrt. (4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.), amely a legalacsonyabb
összegű, érvényes ajánlatot adta,aján|ataazaján|atkérő rendelkezésére álló fedezeten belül
van, alkalmas a szerzóđés teljesítésére és nem áll kizárő ok hatálya alatt.
Elfogadott ajánlati ár 120.000 Ft+Afďhó, bruttó: 15f.400 Ft/hó.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|6.január 1 8.

3. ahatározat 2. pontja a|apján felkéri a polgármestert a megbízási szerzódés a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016.januáľ 1 8.

Napirend 1.2. pontja: Javaslat az ,,Irodai forgószékek beszerzé,se,' tárgytl beszerzési
eljárás eľedményének megál|apítására :

Előĺerjesztő: Dľ. Mészár Erikn - aljegyző

Soós Gyiirgy
i.2-es vitáját megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hiányában vitźĺ leztrja, szavazásta bocstÍ1a az
a | á bb i határ oz'aÍi j avas| atot :

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I. az,,Irodai forgószékek beszerzése'' tárgyú, közbeszerzési énékhatźrtel nem érő beszerzési
eljárást eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: jegyző
Hatátidő: 20 | 6.január l 8.

2. a beszerzési e|járásban érvényes és legalacsonyabb összegű ajánlatot a NET21 Kft.
(székhely: 2164 Mogyoród, Szent Jakab park 233.; adőszám: 2f729925-f-|3;
cégtregyzékszám: l3-09-l3843f) tett, ezért a Kft. a nyertes ajanlattevő. Elfogadott aján|ati
ára:

Ajánlati áľ: l db esętén nettó Ft/db + AFA:
bruttó Ft/db

20.828,- Ft/db

Felelős: jegyzó
Határidő: 2016.január 1 8.

3. ahatározat 2. pontja a|apjánfelkéri a jegyzőt a szerzódés a|áírására.

Felelős: jegyző
Határidő: 2016. januźr 25.



Soós Gyłirgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem' 1 taľtóZkodás szavazattal a Bizottságaz alábbi hatźtrozatot
elfogadta:

27ĺ20|6.(I.18.) sz. Váľosg azdá|kodási és Pénzügyi Bżotts á,ghatározata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 
:

1'. az,,Iroďai forgószékek beszerzése,, tárgyu,kozbeszerzési értékhatárt el nem érő beszeľzési
elj árást eľedményesnek nyilvánítj a.

Felelős: jegyző
Határidő: 2016.januáľ 1 8.

2' a beszerzési e|járásban érvényes és legalacsonyabb összegű ajánlatot a NET21 Kft.
(székhely: fL64 Mogyoróđ, Szent Jakab park 233.; adőszźtm: 22729925-2-|3;
cégsegyzékszám: 13-09-138432) tett, ezért a|Kft. a nyertes aján\aÍtevo. Elfogädott aján|ati
ára:

Aján|ati áľ: l db esetén nettó Ft/db + AFA:
bruttó Ft/db

20.828,- Ft/db

Felelős: jegy,zó

Határidő: 20|6.január 1 8.

3. ahatározat 2. pontja alapján felkéri a jegyzot a szerződés a|áftásźtra.

Felelős: jegyzó
Határidő: 2016. januér 25.

2.Rév8 Zrt.
Előterjesztő.. Annus Vĺhor - vezérigazgató
(írás be Ii eĺőterj esztés)

Napirend 2.1. pontja: Javaslat a Corvin Sétány Progľam keretén beIüI telekalakítás
jóváhagyására

Soós Gytirgy
2.1-es vítáját megnyida. Megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
ĺJgy |tttja, hogy ezt a telekalakítást elég. jő| benézték, a saját szabályaikkal nem tudták a
néhány telek összevonását és megosztását megcsinálni. Szeretné megkérdezni, hogy emiatt
extra koltségĹik ugye nem keletkezik.



2.

1
f

Csete Zo|tán
A földmérő még egyszeÍ megcsinálta a vá|tozási vźzlatoÍ., és arurak költsége volt. Ha ez extra
költség, akkor volt költsége.

Soós Gyłiľgy
További kérdés, hozzászőIźls hiányában vitát |ezárja, szavazasra boosátja az alźlbbi határozaLl
javaslatot:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadj a a határozat l. számú mellékletét képező T-87965 számu vá,|tozási vźzrajzot és

felkéri a Rév8 Zĺt.-t, hogy annak a Budapest Fővaros Kormányhivatala XI. kerületi
Hi vataláho z torténő benyúi tása fel ől intézkedi en.

Felelős : Rév8 Zrt. vezérígazgatőja
Határidő: f0|6. február 1.

eljáró jogi képviseloként Csabáné dr. Sándi Klára ügyvédet hatalmazzameg.

Fe1dős: polgármester
Határido: f0|6.január 1 8.

felkéri a polgármestert a meghata|mazás a|áírástra.

FeIe|ős: poIgármesteľ
Hatáľido: f016. február l.

Sorís György
Megállapítja, hogy 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottság az alttbbihatározatot
elfogadta:

28 /2016. (I. 1 8.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi B izotts ág határ ozata
(14 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. elfogadj a a határozat 1. szźtmű mellékletét képező T-87965 számu vá|tozási vźzrajzot és

felkéľi a Rév8 Zrt.-t, hogy annak a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerĹileti

H i vatal áho z torténő benyúj tása fel ől intézkedj en.

Felelős : Rév8 Zľt. vezérigazgatója
Hatáľidő: f0|6. február l.

2. e|járőjogi képviselőként Csabáné dr. Sándi K|ára ügyvédet hata|mazzameg.

Felelős: polgármester
Határiđő: 20 1 6. január 1 8.



3. felkéri a polgármestert a meghatalmazás aIáirźsfua.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. február l.

A f8ĺf016. (I.18.) sz. VPB határozat mel|ékletét a jegyzőkiinyv 1. sz. melléklete
tartalmazza.

3. Gazdálkodási Ugyosztály
Előterjesztő.. Dr. Hencz Adrienn - ügyosztályvezető
(ír ás b el i e ĺ ő terj e s zt é s)

Soós Gyiirgy
A 3-as blokklroz érvén külön tárgya|ásra tesz javaslaÍot, az l-es tekintetében. Megadja a szot
Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Külön tárgya|ásétra kéri a3,4,5-ös pontot.

Soós Gyiiľgy
5-öst visszavonták. Rendben, külön tárgyaI1ák a napirendi pontokat.

Napirend 3.1. pontja: Javaslat közterĺilet-használati kéľelmek elbírálására

Soós Gytirgy
3.1-es vitáját megnyitja. Megadja aszőt Voros Tamás képviselőnek.

Vtirłis Tamás
Az első kérelemnél szeretné megjegyezni, először is megkérdezni, hogy mi az oka a
módosításnak, véletlentil került annak idején előterjesztésre a 6 m2, a kérelemben eredetileg 3

m2 volt, mert akkor ez egy helyénvaló módosítas, vagy 6 
^,-," 

kérte annak idején 
^ugit 

u
közterĺilet-hasznáIatot. Es ha ez így van, akkor mikor jelezte, hogy mégsem tart igényt a többi
fe1ületre.

Soĺĺs Gytiľgy
M e gadj a a szőt az ugy o sztá|yv ezeto -he l yette sne k.

Dr. Galambos Eszter
Az e|oterjesáés ahogy tarta|mazza, december 14-én kérelmezte , I2-tő| december 3l-ig szólt a
közterület-használati engedélye.

Soós Gytirgy
De hány m,? Eľedetileg is 6 m.-re kérte?

Dr. Galambos Eszter
6 mzłe kérte, aztźn L4-énkéne a módosítást 3 m2-re.



Soós György
Megadja a szót Vörcis Tamás képviselőnek.

Vtiľtis Tamás
Nem feltétlenül jó gyakorlat, hogyha utólag módosítják ezeket a kéľelmeket' mert nem tudják
eldönteni, hogy mikor igaz, mikor nem. Bár azért azjelzéséľtékű, hogy 2 nappal a közterület-
foglalás kezdete után már je|ezte a kérelmező, hogy a kĺĺzterület-foglalás az t,ű| lett kicsit
számolva' A 3-asnál azonban szintén egy problémát szeretne jęIeznĹ Alapvetően aBizoÍtsága
díjmentességhez minden esetben hozzźĄáru|, hogyha a helyi lakóingatlan felújítás-áról van szó.
Itt sem lett volna másképpen, de ez az egyénl váI|a|koző ezt elfelejtette megtenni. Eloszor is
elfelejtette megkérni magétt az engeđé|yt, utana pedig kérte, hogy nemcsak hogy utólagosan
vegyék tudomásul az ó kozterület-használati kérelmét, hanem még legyen díjmentes is.
Tekintettel arra, hogyha mindez hónapokkal ezelőtt történik valószínűleg megkapta volna
ingyenesen ezt a közterület-haszná|atot, ő nem zárkőz1k el tole' de egyvalamit kérne, errol
most ne dĺjntsön a Bizottság, eztvonják vissza, és a társashazat, aho| a felújítást végezték,
nyíIatkozzon róla, hogy az ő szźtmára a váIlaIkozó nem számolt fel köaerĺ.ilet-használati dĺjat,
tehát hogy ők tudnak-e az esetrol. Ennek az információnak a biľtokában jĺijjon majd vissza és

szerinte ezze| egyĺJľt tud majd a Bizottság dönteni aľról, hogy megkapja-e, tudomásul veszi-ę
és kedvezménnyel veszi-e a tudomásul a kérelmet.

. Soós Gyiirgy '. .:

M e g adj a a szoĺ. az ugy o s ztá|yv ezető -he l y ette s ne k.

Dr. Galambos Eszter
Visszavonja a 3-as pontot.

Soós Gyiirgy
Rendben, ez visszavonásľa került. Megadja aszót Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Ugyanezzel kapcsolatban megjegyezné, hogy a tavalyi év folyamán kétszer is kérdezett a
Bizottság e|ott ezze| kapcsolatban, tehát tudták, hogy ők nem kéľtek engedélý korábban,
pechük volt, meľt ő mindig, amikor jön abizottságra, ott sétál el ahźz előtt. Azt mondja, hogy
mivel eruryire sok hónapon keresztĹil nem foglalkoztak érdemben ezze| a dologgal, felszólítást
kellett küldeni, nem mondja' hogy fizettessék ki vele az 1 millió 848 ezret, de nevelő
jelleggel, ha errnek a IloÁ-át hogyha kifizettetnék vele utólag, akkor ezt e| tudná fogadni.
Vörĺĺs Tamás Képviselő Ur kérdésére tud válaszolni, nem felújítástvégzett, hanem új építést
végez a Jőzsef utcában, úgyhogy ez nem releváns, merthogy t$at épít és nem felújít.

Soĺĺs György
Előterjesztő ezt most visszavonta, természetes, ezt a következő bizottsági ülésre meg fogják
vizsgálni. o is érez ebben egy kis problematikát, illetőleg akkor a kéľdésiiknek nincs értelme,
meľt ha nem társasház fe|iĄitásról van szó, hanem új építésről, akkor viszont teljesen
fe lesl e ges vi s szavo nniuk. Ügyo s ztá|y, új építésľő l v an sző?

Dľ. Galambos Eszteľ
Igen, kollegák megerősítették.

Soós Gytirgy
Akkor viszont Van egy javaslata Jakabfy Tamás képviselőnek. Hány száza|ék?
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Jakabfy Tamás
Tiz.

Sĺlós Gytirgy
Akkor megkérdezi, hogy befogadja-e Jakabfy Tamás Képviselő Úr javaslatát.

Dr. Galambos Eszter
Befogadja. A pontosítás kedvéért kolleganőjével kiszámo|Íatta, eZ nem l millió valamerrnyi,
hanem már 5 millió körül van.

Soós Gyiirgy
Akkor jojjön vissza, azért nagylelkűségbol is van egy hattlr. Rendben, akkor 3-as
visszavonásra került. Egyéb kérdés, hozzásző|ás hiányában vitátlezárja. Szavazásra bocsátja a
ferurnraľad o határ ozati i avas l atokat :

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az 1162120|5. (XI.16.) számú

=határozatát az a|ábbiak szerint módosítia:

Közterĺilet-használó, kérelmező: Ktikény Rĺóbert egyéni vállalkozó
(székhely: 1084 Budapest, Tolnai Lajos u.21.)

A kozterület-használat ideje: 20l5. december 12.-20|5. decembeľ 31.
Kcjzteľület-használat célja: idény jellegű aszta|i árusítás (karácsony-

szilveszter)
Kcjztęrület-használat helye: Budapest VIII. keľtilet, Népszínház u. - Bacsó

Béla u. sarka
Ktizterälet-haszndlat nagysdga: 3 m2
Díjfizetés ütemezése: egyösszegben

Felelős: polgármester
Határidő: 2016.január 1 8.

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. közterület-haszná|atihozzájárulást ad - teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: RózsaÉp Kft.
(székhely: 4400 Nyíregyháza, Tünde u. 12.)
f0|6.január l8. _ 20|6.január 30.
homlokzat felúiítás

A közterület-használat ideje:
Kcizteľület-használat céli a:

Koztertilet-haszná|at helye (l): Budapest VIII. kerület, Elnök u. l3. előtti járđán
Közteľület-használat nagysága: 36 m,

Közteľület-haszná|at helye (2): Budapest VIII. kerület, Győrffy István u.2f-24.
előtti jáľdán
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Közteľület-hasznźiat nagysága: 36 m'

Felelős: polgármester
Határido: 20l6.január 1 8.

2. teljes díjmentesség biztosításával tudomásul veszi a RózsaÉp Kft., Budapest VIII. kerület,
Elncik u. 13. sziím előtti jáľda és Budapest VIII. keľĺilet, Győľffy István u.22-24. szźlm
előtti járda terĹiletére vonatkozó, a homlokzat felújítás megvalósítása céljából igénybe vett
köztertilet-hasznźiatát 20|6. január 16. napjától - f0|6. január |7. napjáig szóló .

időtartamra.

Felelős: polgármester
Határidő: f0ĺ6.január 1 8.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

1. kozterület-használatihozzájárulást ad - teljes díjmentességgel _ aza|ábbiak szerint:

Kozterülęt-használó. kérelmező: Techľoad Kft.
(székhely: l016 Budapest, Aladár u. 8.) 

..

A kérelemben foslalt közterület
hasznáIat ideje:
KcizterĹilet-használat celj a:

Kö zterül et -haszná|at he lye :

20|6.január fI. -2016. január 22.
műemléki kutatások végzése - homlokzaton
Budapest VIII. kerület, Múzeum u.17.

KcĺzterĹilet-használat nagysága: 20 m" létra elhelyezése.járdán és 2 db
parkolóhelyen emelĺĺkosaras gép elhelyezése (l 0
m, paľkolóhelyenként)

A kérelemben foglalt kĺizterĹilet
haszná|at ideje: 20l6.január f5. -2016. január 26.

KcjzterĹilet-haszná|atcéIja: műemléki kutatások végzése - homlokzaton
Kcjzterület-haszĺźt|at helye: Budapest VIII. kerĹilet, Reviczky u. 6.

Közterület-haszná|at nagysága: 36 m" létra elhelyezése jfuđán és 2 db
parkolóhelyen emelőkosaĺas gép elhelyezése (10

m2 parkolóhelyenként)

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6.január l 8.

2. a kieső parkolási dť1 áfa tartalmźń a Budapest VIII. kerĺilet Múzeum u. 17. sz. elotti
parkolószakasz vonatkozásźtban(2016.január }I-to|20I6.januĺíľ 22-ig, azazf munkanap),
Budapest VIII. kerĹilet, Reviczky u. 6. sz. előtti paľkolószakasz vonatkozásában (2016.
januar 25-tő| 2016. január 26-ig, azaz 2 munkanap), 8 980'- Ftot közterület-használó
kére|mezó köteles megfizetni a köztertilet-használatról szóló határozatban megielölt
bankszámlaszámra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. ianuár 18.
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Soó,s Gytirgy
Megállapítja, hogy 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta| a Bizottság aZ alábbi
határ o zatokat e l fo gadta :

29 l20 16. (I. 1 8.) sz. Város g azdáůko dási és Pénzü gyi Bizo tts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem,0 tartĺózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az 1|62/2015. (XI.l6.) śzámú
határozatát az aLábbiak szerint módosítja:

Kĺizterület-hasznźilő' kérelmezo: Kiikény Róbeľt egyéni vállalkozó
(székhely: 1084 Budapest, Tolnai Lajos u.21.)

A közterület-használat ideje: 2015. december If . _2015. december 31.
KözterĹilet-használat célja: idény jellegű aszta|i árusítás (karácsony-

szilveszter)
Köztertilet-használat helye: 

Bä*"ľ:::.řjII. 
kerület, Népszínház u. _ Bacsó

Közteriilet-hasznltlat nagysdga: 3 m2
Díjfizetés ütemezése: bgyösszegben .:

Felelos: polgármester
Határidő: 20|6.január 1 8.

3012016. (I.18.) sz. Városgazdáikod'álsi ós Pónziigyi Bizottsá'ghatározata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. kĺjzterület-használatihozzźĄárulást ad - teljes díjmentességgel - aza|źhbiak szerint:

KözterĹilet-haszná|ő, kérelmező: RĺózsaEp Kft.
(székhely: 4400 Nyíregyházą Tünde u.I2.)
20|6. január 18. -20l6.januĺĺr 30.
homlokzat felújítás

Budapest VIII. kerület, Elnök u. 13. elĺĺtti járdán
36 m"

Kcjztertilet-használat helye (2): Budapest VIII. kertilet, Győrffy István u.22-24.
előtti járdán

Közterĺilet-használat nagysága: 36 m"

Felelős: polgármester
Határidő: 2016.január l 8.

2. teljes díjmentesség biztosításával tudomásul veszi a RózsaÉp Kft., Budapest VilI. keriilet,
Elnök u. 13. szám előtti jarda és Budapest VIII. kerület, Győrffy Istviín u. 22-24. szám
előtti járda teľületére vonatkozó, a homlokzat felújítás megvalósítása céljából igénybe vett

A ktizterül et-haszná|at idej e :

Kö zterĹil et -baszná|at cé|j a:

Közterület -haszná|at helye ( l ) :

Kö zterü l et - haszná|at nagy sága:
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közterület-hasznćilattú 2016. január 16. napjától - 2016. január I7 ' napjáig szóló
időtartamľa.

Felelos: polgármesteľ
Határidő: 20|6. ianuár l8.

3 1 /f016. (I. l 8.) sz. Vá ľos gazdá lko d ás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtrízkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1 . koztęrület-haśználat i hozzájárulást ad - teljes díjmentességgel - az a|ábbiakszerint:

Közterület-használó. kérelmező: Techľoad Kft.
(székhely: l016 Budapest, Aladár u. 8.)

A kérelemben foslalt közterĺilet
hasznáIat ideje: f0I6.január 2|. -20|6. január f2.
Kcizterület-használat célj a :

Kĺĺzterület _haszná|at he l ye :

Kö zterül et -haszná|at nagy sága:

K ö zterü l et -haszná|at c éI.i a:

Kĺĺztertil et -haszná|at hel ye :

Közteľület -hasznźiat nagysága:

niűemléki kutatások végzése - homlokzaton
Budapest VIII. kerĹilet, Múzeum u. |7.
20 m. létra elhelyezése jtĺrdán és 2 db

= paĺkolóhelyen emelőkosaras gép elhelyezése (10
m, parkolóhelyenként)

műemléki kutatások végzése - homlokzaton
Budapest Vlll. kertilet, Reviczky u. 6.
36 nr, létra elhelyezése járdánés 2 db
parkolóhelyen emelokosaras gép elhelyezése (l0
m. parkolóhelyenként)

A kéľelemben . foslalt közteľület
haszná|at ideje: 20|6.január 25. -f0|6. január f6.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|6.januáľ l 8.

2. a kieső parkolási díj afa tartallmźtt a Budapest VIII. kerület Múzeum u. |7. sz. előtti
parkolószakasz vonatkozásában (20|6.január 2|-tő|f0l6. január 22-ig, azaz2 munkanap)'
Budapest VIII. kerület, Reviczky u. 6. sz. előtti parko|ószakasz vonatkozźsában (20|6.
január 25-tó| 20|6' januĺír 26-ig, azaz 2 munkanap), 8 980,- Ft-ot kĺizterĹilet-használó
kére|mező köteles megfizetni a közterület-használatról szóló határozatban megjelĺilt
bankszámlaszámra.

Felelős: polgármester
Határidő: 201 6.januáľ l 8.

Napiľend 3.2. pontja: Javaslat azÚi Teleki téri piac teľĺiletén lévőH2jelű üzlethelység
bérlői kérelmének elbírálására

Soós György
3.2-es napirend vitti1át megnyitja. Kérdés, hozzásző|źls hiányában vitát |ezárja, szavazźsta
bocsátj a az a|ábbi hatźr ozatij avaslatot :
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. hozzájfuu| a Honest-Team Bt. H2 jelű üzlethelyiségben folytatott tevékenységi körének
,,zcildség-gyümölcs kiskereskedés'' üzletkörről ,,vegyeskereskedés'' üzletkĺjrľe tĺjrténő
módosításához és a további óvadék fizetési kötelezettségének 6 havi részletekben torténő
teljesítéséhez azzal a feltétellel, hogy a módosított szerzođés aláírásának feltétele az e|ső
óvadék részlet beírzetése.

FeIeIos: polgármester
Határido: 2016.január l 8.

2. felkéri a polgármestert a határozat
a|áírására.

Felelős: polgármesteľ
Határido : 20 16. január 29.

l. pontja szerinti módosított bérleti szerzóđés

..

Soós Gytiľgy
Megállapítja, hogy l4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi határozatot
elfogadta:

32 /20|6. (I. 1 8.) sz. Város gazdálkodás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(14 igen,0 nem,0 taľtĺízkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. llozzátjátul a Honest-Team Bt. H2 jelű üzlethelyiségben folytatott tevékenységi korének

,,zöldség-gyümölcs kiskereskedés'' tizletkörről ,,vegyeskereskedés'' Ĺizletköľre történő
módosításához és a további óvadék fizetési kcĺtelezettségének 6 havi részletekben történő
teljesítéséhez azzal a feltétellel, hogy a módosított szerzodés aláírásának feltétele az e|ső
óvadék részlet befizetése.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6.január l 8.

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. ponda szerinti módosított bérleti szerződés
a|áirésára.

Felelős: polgármester
Hatźlriđo: f0|6. január 29.

Napirend 3.3. pontja: Az országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatőság kizáľólagos
v ár akozőhelyeire vonatkozó döntés módosítás a

Soós Gytirgy
3.3-as napirend vitáját megnyitja. Megadja aszőtJakabfu Tamás képviselőnek.
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Jakabfy Tamás
Nem ragozná tovább, már legalább 3-szor elmondta, hogy nem támogala, hogy rengeteg saját
parkoló mellé 2 db-ot mégazutcáľól is elfoglaljanak.

Soós Gyiirgy
Rendben, további kérdés, hozzásző|źls hiányában vitát |ezárja, szayazásra bocsátja az a|źhbi
batár o zati j avas l at o t :

A Városgazdálkodási és ľenzügyi Bizottsäg ugy dönt, hogy |,f8ll2()|5. (Xll.l4.) számri
határozatának 2. pontját az a|ábbiak szerint módosída:

az |. pont szerinti kizárő|agos ĺlárakozőhelyek után fizetendő várakozási megváltási díjról
(évi 662.500,-Ftlvárakozóhely) f0|6. december 3 l. napjáig lemond azzaI, hogy az elengedett
megváltási díjjal kapcsolatban felmerülő önkormányzati AFA fizetési kötelezettséggel azonos
cisszeget (évi |40.847,-Ft/várakozőhely) ĺjsszesen f8|.694,-Ft-ot aZ országos
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatőság köteles az onkormányzat részére megfizetni.

Fele1ős: polgármester
Határidő: f0l6. ianuár l8.

Soós Gyłirgy
Megállapítja, hogy l l igen, 3 nem, 0 tartózkodás szavazattal aBizottságaz alábbi hatźrozatot
elfogadta:

33 ĺf016, (I. 1 8.) sz. Városgazdá lkodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(1l igen' 3 nem, 0 tartózkodás szal,azatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság Ĺlgy dönt, hogy I28|l2O15. (XII.l4.) számú
határozatának f . pontját az altĺbbiak szerint módosítja:

az |. pont szerinti kizárólagos várakozőhelyek után fizetendő várakozźsi megváltási díjľól
(évi 662.500'-Ft/várakozóhely) 20|6. december 3 l. napjáig lemond azza|, hogy az elengedett
megváltási díjjal kapcsolatban felmertilő <inkormányzati AFA fizetési kötelezettséggel azonos
összeget (évi 140.847,-Ft/várakozóhely) cisszesen 28|.694,-Ft-ot az országos
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatőság köteles az onkormányzat részére megfizetni.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016.január 1 8.

Napirend 3.4. pontja: A Specĺá| Zrt. kérelme gépjármíĺ-elhe|yezési kłitelezettség béľIeti
szerződéss e| tii rténő telj esítés éľe vonatkozóan

Soós Gyiirgy
3.4-ęs napirend vitájátmegnyitja. Megadja aszőtJakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Itt 10 db gépjáľmű elhelyezésének a kötelezettségét egy parkolőházzaI va|ő szeľződéssel
szeretné megoldani azépittetĺĺ.Főépitész Uľ nem emelt kifogást, itt a Bizottságe|ótt mégis az
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a javaslat van, hogy ne fogadják el, hanem fizesse ki. Megnéztę a szerződést, amit leadott,
neki nem tetszik, nem deľül ki belőle az Sem, hogy mennyiÍ' fizet ezekért a parkolóhelyekért,
viszont, hogyha elutasítják ezt a kérelmet, azÍ. szeľetné kérni, hogy hangozzon e|, hogy mi a

kifogásuk, de még jobb lerľre, hogyha ahatározatba is beleíľnák, hogy eztmiért nem fogadják
el.

Soós Gyłirgy
M e gadj a a szőt az ugy o.sztál yv e zető - he l yette sne k.

Dr. Ga|ambos Eszteľ
Äz anehéz ezekkel a béľleti szerzodésekkel, hogy a 20 éves nyomon követése nehézségekbe
ütközik' úgyhogy á|ta|tlbanezeket nem szokták javaso|ni, mert nehezen ellenőrizhető.

Soós Gyiirgy
Megadja a szőt Jakabfy Tarnás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Viszont ez akor azért nincs rendben, mert hogyha nem szeľetik ezeket a 20 éves bérleti
szerződéseket, akkoľ miért nem törlik ki a rendeletből a lehetőségét. Ha a rendeletben bent
van, akkoľ ěrtelemszerueĺ az építtetők erre. számítanak, hogy esetleg nem egyszeri nagy
cisszeg letételével tudják |e ezt akotelezettséget, hanem ezt20 évľe el tudjak osztani. Ugy van
benne a rendeletben, tehát ők az építtetőkęt orránál fogva vezetik ebben a témában.

Soris Gyłirgy
Következő testtileti ülés, febľutr 4-e, várják a módosító előterjesĺését Jakabfy Tamás
képviselőnek. További kórdćs, hozzászó|ás hiányában vitát Iczárja, szavazásra bocsála az
al ább i haÍár ozatí j avas latot :

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dcint, hogy

1. nem jĺáľul hozzá a SPECIÁL Szolgáltató Zártkoruęn Működő Részvénýáľsaság
kérelméhez, hogy a Budapest VIII. kerĹilet, Nap u. l6. szám (hĺsz.:35620) alattikodahźz
építéséhez kapcsolódó,20 db gépjármu-elhelyezési ktĺtelezettségéből fennmarudő 10 db
gépjármű-elhelyezési kĺjtelezettségét20 évre megkotĺitt béľleti szerződéssel teljesítse.

Felelős : polgĺírmesteľ
Hattlridó : 20 | 6. január 1 8.

2. hozzájáĺu| - a Józsefuáros terĹileÍén az építtetők gépjármĺĺ-elhelyezési kcĺtelezettségéről
sző|ő I5l201 l. (ilI.18.) önkormányzati rendelet 7. $ (1) bekezdés a) pontja alapján - hogy
a SPECIÁL Szolgáltatő Zártkoruen Miĺködő Részvénýársaság a Budapest VIII. kerület'
Nap u. 16. szám (hľsz.: 356f0) alatti lakóház építéséhez kapcsolódóan 10 db parkolóhely
erejéig pénzbeli megváltással teljesítse gépjármű-elhelyezési kötelezettségét, 2.500.000,-
Ft/parkoló díjért.

Felelős: polgármester
Határiđő : 201 6.január 1 8.

3. felkéri a polgármestert, hogy - amennyiben a SPECIAL Szolgá|tatő Zér:tkonĺen Működő
Részvénýársaság élni kíván a pénzbeli megváltás lehetőségével - gondoskodjon a
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gépjármű-elhelyezési kötelezettség
előkészítés ér őI, a|áír ásár ő|.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. február 29.

megváltására vonatkozó megállapodás

Sorís György
Megállapítja, hogy 12 igen,0 nem, f taftőzkodás szavazattal a Bizottság az a|ábbi határozatot
elfogadta:

3 4 l f0 1 6. (I. 1 8. ) sz. Vá ros g azdá|ko d'ás i és P é nzii gyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

l. nem járul hozzá a SPECIÁL Szolgáltató Zźrtköruen Miĺkodő Részvénýársaság
kérelméhez, hogy a Budapest VIII. kerület, Nap u. 16. szám (hĺsz.: 35620) a|atti irodahźz
épitéséhez kapcsolódó,20 db gépjármrĺ-elhelyezési kĺitelezettségéből ferrnmaradó 10 db
gépjármrĺ-elhelyezési kötelezettségétf0 évre megköt<ltt bérleti szeľződésselteljesítse.-

I

Felelős: polgármester
Határidő: 2016.január l 8.

2. hozzájárul _ a Józsefuáros területén az építtetők gépjármĹi-elhelyezési kötelezettségéről
sz,ő|ő 1512011. (rrr.l 8.) ĺinkorm ányzaÍi rendelet 7. $ ( | ) bekezdés a) pont.ia a|apján - hogy
a SPECIÁL SzolgáItató Zártkoruen Mtĺködo Részvénýársaság a Budapest VIII. kerület,
Nap u. 16. szám (hrsz.: 35620) alatti lakóháZ építéséhez kapcsolódóan l0 db parkolóhely
eľejéig pénzbeli megváltással teljesítse gépjármű-elhelyezési kötelezettségét, 2.500.000,-
Ft/parkoló díjért.

Felelős: polgáľmester
Határidő : 20I 6. januaľ 1 8.

3. felkéri a polgáľmesteľt, hogy _ amennyiben a SPECIÁL SzoIgźńtatő ZartköruenMűködő
Részvénýársaság élni kíván a pénzbeli megváltás lehetőségével _ gondoskodjon a
gépjármtĺ-elhelyezési kcitelezettség megváltásáľa vonatkozó megállapodás
előkészítés ér ő|, a|áír ásźr ő|.

Felelős: polgármester
Határidó : 20 I 6. fębrutr 29.

4. Jőzsefváros Gazdá|kodási Központ Zrt.
Előterj esztő.. Kovác s o ttó - vaglongazdál ko dás i i gazgató
(írás beli előterj esztés)

Soós Gytiľgy
4-es blokkhoz érvén külön tĺáľgyalásra tesz javaslatot az l-es tekintetében, itt jelezte a Zrt.,
hogy probléma van aZ anyaggal. Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.
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Jakabfy Tamás
Kéri a 4.6-os napirend külon tárgyalását.

Soós György
Szavazást rendel el a blokkban maľadt napirendi pontok alábbi batározatijavaslatairól:

Napirend 4.1. pontja: Lakás elidegenítéséve| kapcsolatos véte|ár és eladási ajánlat
jóváhagyása (4 db)

A napirend 4.1,. ponfját kü|ön tárgya|ásra kikérték.

Napirend 4.2. pontja: Lakás elidegenítéséve| kapcsolatos véte|áľ és e|adási ajánlat
jőváhagyźlsa _ határozott idejű bérleti jogviszony (1 db)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) felmentést ad az ingatlan-nyilvántartásban a he|yraizi számon
: nyilvántartott, természetbén a Budapest VIII. keriilet, Vas utca szám

alatti' 58 m, alapterületiĺ, 2 szobás, komfortos komfort fokozatú lakás vonatkozásában
fennálló elidegenítést kizáró feltétel -határozott idejű bérletijogviszony - alól.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpöntZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6.január 1 8.

f .) hozzájtru| az íngatlan-nyilvántartásban a he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. keľület, Vas utca szám alatti,58 m.
alapterületu, 2 szobás, komfortos komfon fokozatú lakásra vonatkozó eladási ajtnlat
bérlő részéľe tĺjrténő megküldéséhez, a vételárnak a forgalmi érték 100 Y,-ában, azaz
l7.500.000,- Ft ĺisszegben töľténő közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016.január l 8.

3.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 2.) pontja szerinti eladási
ajánlat kiküldésére, valamint az adásvéte|i szerzodés aláírására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrĹvagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 3 1.

Napirend 4.3. pontja: Javaslat gépkocsĹbeá||ó bérbeadására (2 db)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. hozzájáru| a Budapest VIII. kertilet, József u. 47. szám a|aÍti' 35159 hrsz.-ri |akőhźz
udvarán kialakított gépkocsi-beálló bérbeadásához ĺ részére, határozat|an
időre, 30 napos felmondási idővel 10.000,- Ft + ÁFA + inflácló mértéke/hó bérleti díj
mellett.
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Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodź-si igazgatőja
Határidő : 2016.január l 8.

2. felkéľi a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt'-t az 1.) pont szerinti béľleti szerződés
megkötésére, amely hatályba lépésének feltétele az onkormányzat tulajdonában ál1ó üres
telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának
feltételeirol szóló 5912011. (XI.07.) önkormányzati rendelet 13. $ (2)bekezdése alapján 3

havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegĹi óvadék megfizetése.

Felelos: Jozsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: f0|6. február 29.

3. az |.) pont szerinti bérleti szeruődés megkötése esetén, az onkormányzat tulajdonában
á|Ló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek
béľbeadásának feltételeiről szóló 59l20|l. (XI.07.) önkormányzati rendelet 15. $ (a)
bekezdés a) pontja a|apján eltekint aZ egyoldalťr kötelezettségvállaló nyilatkozat
koĄegyzői okiratba foglalásától a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Józsefvárosi Gazdá|kodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6.január l 8.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. hozzáiáru| a Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos u. 26. szám alatti' 3496I hľsz.-ú tęlken
kialakított gépkocsi-beálló bérbeadásához részére, határozatlan időre, 30
napos tělmondási idĺĺvel l0.000,- Ft + AFA + infláció méľtéke/hó bérleti díj mellett.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6.január l 8.

2. felkéri a lőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zĺ.-t az 1.) pont szerinti bérleti szerzódés
megkötésére, amely hatá|yba lépésének feltétele az onkormányzat tulajdonában álló üres
telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának
feltételeiről szóló 59/20|1. (XI.07.) onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján 3

havi bruttó bérleti díjnak megfelelő ĺĺsszegű óvadék meg|rzetése.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. fębruár 29.

3. az |.) pont szerinti bérleti szerződés megkötése esetén, az onkoľmállyzat tulajdonában
á|Iő ĺires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbéľletek
bérbeadásának feltételeiről szóló 59/20Il. (XI.07.) önkormányzati rendelet 15. $ (a)
bekezdés a) pontja a|apján eltekint aZ egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat
kozjegyzóí okiratba foglalásától' a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Közpon t Zrt. vagyongazdálkod źlsi igazgatőja
Határidő: 20|6.januáľ l 8.
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Napirend 4.4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 19. szám a|atti üres,
önkoľmányzati tulajdonú nem |akás célrĺ helyiség béľbeadásáľa kiíľt nyilvános pályázat
eľed m ényének m egáIlap ítására és rĺj pályá zat kiír ására

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. keľület, Rákóczi út 19. szźrn a|atti,36509lOlN9 hrsz.-u,237 mf
alapterületű, üľes önkormányzati tulajdonú, I. emeleten elhelyezkedő nem lakás célú
helyiség bérbeadására a Városgazdá|kodási és Pénztigyi Bizottság 994/2Ol5. (IX. 28.)
számu határozata aIapján kiírt nyilvános pźilyázati eljáľást éľvényesnek, de
eredménytelennek nyi lvánítj a.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KözpontZĺt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20l6.január 1 8'

f .) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út
|9. szám a|atti,3650910lN9 hrsz.-ú, 237 m, alapterületű, üres, önkormányzati tulajdonú'
I. emeleten elhelyezkedő nem lakás célú helyiség bérbeádására nyilvános egyťordulós
páIyázat kiírására |84.320,- Ft/hó + AFA bérleti díj összegen. A Kiíró kiköti, hogy a
helyiségľe nem adható be olyan ajánlat, amely a Képviselő-testĺilet 248/20|3. (VI. 19.)
számu határozatának 8. pontja szerinti |f %o és a 25 Yo-os béľleti díj kategóriába tartozo,
illetve nyilvános internet szolgáltatás (internet kávéző, call center, stb.) tevékenység
végzés&e vonatkozik.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrr.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6.januáľ l 8.

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZrL.-t a páIyźzat a Veľsenyeztetési
szabtúyzatról szóló 47/20|5. (II. l9.) számú képviselő-testületi határozatban foglaltak
szeľinti lebonyolítására.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6.január 1 8.

4.) a pá|yázati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat 1 1. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatal hirdetőtábláján, a
Lebonyolító ĺigyfélfogadásra szolgáló helyiségében (Józsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zĺ. te|ephelyein), a Józ.'.qefváros című helyi lapban, az onkormányzat és a Lebonyolító
honlapján, továbbá az onkormányzat és a Lebonyolító számára elérhető költségmentes
hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre á|Iő internetes hirdetési portálokon kell
kozzétenni.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vaByongazdáIkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20|6. május 3l.
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Napiľend 4.5. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľület, Bérkocsis u. 30., Kisfaludy u.
10-12., Kőris u. 11., Tolnai Lajos u. 2L. szám a|atti épiiletek vonatkozásában digitális
kaputelefon rendszer kiépítésére

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

l.) a Budapcst VI[I. kcrĹilet, Bérkocsis u. 30., Kisfaludy u. 10-12., Kőris u. 1l., Tolnai Lajos
u. 21. szźtm alatti épületek digitális kaputelefon rendszeľ kiépítésére vonatkozó,
kozbeszerzési értékhatárt el nert érő beszerzési e|járást érvényesnek és eredményesnek
nyilvánítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016.január l 8.

2.) a beszerzési eljárás nyertesének a benyújtott ajánlata alapján Takács Gytiľgy Tibor
egyéni váI|a|kozőt (székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 28lb., adoszám:420|2609-2-
42, számlaszám.. 1172|026-20246149, vig.sz.: ES.I6Z647) nyilvánítja az elfogadott
ajánlati áron, azazf .O54.4|0 Ft + AFA osszegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdillkodási KozpontZtt. vagyongazdálkodási tgazgatőja
Határidő: 20I6.január 1 8.

3.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy az onkormányzat nevében
kösse meg a hatátozatZ.) pontja a|apján a munkálatok e|végzésére a határozat mellékletét
képező vállalkozási szerzodést Takács Gyorgy Tibor egyéni vállalkozóva| a ||602 cím
20l 5. évi maraclválrya (kaprttelefon kiépítés) teľhére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. janufu 29.

Napiľend 4.6. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerü|eti ingatlanok vonatkozásában
kazán javítási munkálatok elvégzéséľe

A napirend 4.6. pontját kültin tárgyalásra kikérték.

Soós Gytirgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta| a Bizottság az a|ábbi
határ o zatokat e l fo gadta :

Napiľend 4.f. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételáľ és eladási ajánlat
jőváhagyása _ határozott idejű béľleti jogviszony (1 db)

35/2016. (I.18.) sz. Városgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság határozata
(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1.) felmentést ad aZ ingatlan-nyilvántartásban a helvľaizi számon
nyilvántartott, természetben a Budapest VIII. keriilet, Vas utca szám
a|atti,58 m2 alapterületű, Z szobás, komfonos komfoĺt fokozatú lakás vonatkoztsában
fennálló elidegenítést kizáró feltétel _határozott idejű béľlęti jogviszony - alól.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KtizpontZft. vagyorlgazdálko<Irási igazgatoja
Határidő: 2016.január 1 8.

2,) hozzájáru| az ingaÍlan-nyilvántartásban ., he|yrajzí számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. keriilet, Vas utca . szárn alatti, 58 m2
alapterületu, 2 szobás, komfortos komfort fokozatú lakásra vonatkozó eladási aján|at
bérlő részére történő megküldéséhez, a vételárnak a forgalmi érték 100 oÁ-ábarl, azaz
17.500.000,- Ft cĺsszegben tĺjrténő közlése mellett.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20|6.január l 8.

3.) felkéri a lőzsef*ĺárosi GazdáIkodási KözpontZrt.-t ahatározat 2.) pontja szerinti eladási
aj án|at kikĺ l dé séľe, valamint az adásv étel i szerződé s aIáíĺ ásćn a.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Kcĺzpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20116. március 3 1.

Napiľend 4.3. pontja: JavasIat gépkocsi-beá|Irĺ béľbeadására (2 db)

3 6 /f0 16. (I. 1 8.) sz. Vá ľo s g azdźiko dás i és Pénzü gyi B izotts ág határozata
(13 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tĺ)rtént a szavazós.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcĺnt' hogy

1. hozzájárul a Budapest VIII. kertilet, József u. 47, szźtm alatti,35159 hľsz.-ú lakőhźz
udvarán kialakított gépkocsi-beál|ó bérbeadásához részére, határozat|an
időre, 30 napos felmondási idővel 10.000,- Ft + ÁFA + infláció mértéke/hó béľleti díj
mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2a1l 6.januáľ 1 8.

2. felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az l.) pont szerinti bérleti szerzodés
megkĺitésére, amely hatályba lépésének feltétele az onkoľmányzat tulajdonában álló üres
telkek, feIépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának
feltételeirol szóló 59l20|l. (XI.07.) önkormányzati rendelet 13. $ (2)bekezdése alapján 3

havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺĺzpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. februér 29.
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3. aZ |.) pont szerinti béľleti szerződés megkötése esetén, az onkormtĺnyzat tulajdonában
álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek
béľbeadásának feltételeiről szóló 59lf0l1. (XI.07.) önkormányzati rendelet 15. $ (a)
bekezdés a) pontja alapján eltekint az egyoldalú kcitelezettségvállaló nyilatkozat
kozjegyzoí okiľatba foglalásától a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016. ianuár 18.

37 /20 16. (I. 1 8.) sz. Váľos gazdálkod ási és Pénzügyi Bizotts ág hatír ozata
(l3 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikai bĺokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. hozzájátul a Budapest VIII. kerÍilet, Tolnai Laios u. f6. szźtm alatti, 3496I hľsz.-ú telken
kialakított gépkocsi-beálló bérbeadásálhoz részére, határozat|an idore, 30
napos felmondási idővel l0.000,- ľ.t + ÁľR + infláciq mértéke/hó bérleti díj mellett.

Felelős: Iőzsęfvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő:20I6.január 18. 

. ..

2. felkéľi a Józseťvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az 1.) pont szerinti bérleti szerződés
megkötésére' ame|y hatá|yba lépésének feltéte|e az onkormányzattulajdonában álló üres
telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbéľletek bérbeadásának
feltételeiről szóló 59/20|1. (XI.07.) önkormányzati rendelet l3. $ (2) bekezdése alapján 3

havi bruttó bérleti díjnak megfelelő cĺsszegű óvadék megfizetése.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidó: f016. február 29.

3. az I.) pont szerinti bérleti szerzóđés megkĺitése esetén, az onkoľmányzat tulajdonában
á|Iő üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbéľletek
bérbeadásának feltételeirol szóló 59120|1. (XI.07.) cinkormrĺnyzati rende|et 15. $ (a)
bekezdés a) pontja alapjrĺn eltekint az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat
kozjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelĺĺs: Jőzsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016.január l 8.
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Napirend 4.4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľiilet, Rákóczi út 19. szám a|atti iiľes,
önkormányzati tu|ajdonú nem |akás célű helyiség bérbeadására kiíľt nyilvános pályázat
eredményének megá l|apÍtásá ra és új pályá zat kiír ására

38 12016. (I. 1 8.) sz. Vá ros gazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)
(Tematikai blokkban tortént a szavazás')

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. kertilet, Rákóczi út -19. szám alatti,365O9ĺO/N9 |lrsz.-u,237 mf
alaptertiletrĺ, tires önkormányzati tulajdonú, I. emeleten elhelyezkedő nem lakás célú
helyiség bérbeadására a Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság 994/20|5. (IX. 28.)
számu hatátozata alapján kiírt nyilvános pá|yázati eljárást érvényesnek, de
eredménytelennek nyi lvánítj a.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6.január 1 8.

2:) felkéri a Jőzsefvátosi Gazdálliodási Központ ZrÍ..-Í. a Budapest.VIII. kerĹilet, Rákóczi út
|9. szám alatti, 3650910/N9 hľsz.-ú, 237 m, alapterületti, üres, önkormányzati tulajdonú,
I. emeleten elhelyezkedo nem lakás célú helyiség béľbeadására nyilvános egyfordulós
pályázat kiírására |84.320,- Ft/hó + AtA.bérleti díj ĺisszegen. A Kiíró kikĺ'ti, hogy a
helyiségľe nem adható be olyan aján|at, amely a Képviselő-testíilet 248120|3. (VI. l9.)
számú hatźľozatának 8. ponda szerinti If Yo és a f5 %o.os béľleti díj kategóriźlba tartoző,
illetve nyilvárros intenret szolgáltatás (irrterrret kávéző, call celrteľ' stb.) tevékerrység
végzésére vonatkozik.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZtt. vagyongazdálkodásí igazgatőja
Határidő: 20|6.január l 8.

5.) felkéľi a Józsefvĺírosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a pá|yźlzat a Versenyeztetési
szabá|yzatról szóló 4712015. (II. 19.) szźtmű képviselő-testületi határozatbarl foglaltak
szerinti lebonyolítísára.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodrĺsi KözpoĺtZrt. va1yongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6.január l 8.

6.) a pályázatí felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat l 1 . pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváros VIII. kerüIet Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal hirdetőtáb|áján, a
Lebonyolító Ĺigyfélfogadásra szo|gá|ő helyiségében (Józsefuárosi Gazdálkodási Központ
Zrt. te|ephelyein), a Jőzsefuźros című helyi lapban, az onkormányzat és a Lebonyolító
honlapján' továbbá az onkormźnyzat és a Lebonyolító számára elérhető koltségmentes
hirdetési felĺileteken, egyéb rendelkezésľe álló intemetęs hirdetési portálokon kell
kozzétenni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazđálkodási igazgatőja
Határidó: 201' 6. május 3 l .
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Napirend 4.5. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerĺilet, Bérkocsis u. 30., Kisfaludy u.
t0-ĺf., Kőľis u. 1l., Tolnai Lajos u. 21. szám alatti épületek vonatkozásában digitális
kap utelefon ľendszer kiépÍtéséľe

39 /2016. (I. 1 8.) sz. Váľos gazdálko dás ĺ és Pénzügyi Bizotts á'g hatńr ozata
(13 igen' 0 nem, l tartózkodás szavazattal)
(ľematikni blokkban tĺjrtĺźnt a szavazás')

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

l.) a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 30., Kisfaludy u. l0-12., Koris u. 11., Tolnai Lajos
u. 2I. szám alatti épüIetek digitális kaputelefon rendszer kiépítéséľe vonatkozó,
kozbeszerzési értékhatárt e| nem érő beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek
nyilvánítja.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodćsi lgazgatőja
Határidő: f0|6.január 1 8.

2:) a beszerzési eljárás nyertesének a benyújtott aján|ata aIapján Takács Gytirgy Tiboľ
egyéni vállalkozót (székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 28lb., adőszám:42012609-2-
42, szám|aszám: 11721.026-20246149, vig.sz.: Es.l62647) nyilvánítjä az elfogadott
ajánlati áron, azazf .O54.4IO Ft + ÁFA összegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Ztt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20|6.január l 8.

3.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-Í., hogy az onkományzat nevében
kösse meg a határozatZ.) pontja a|apján a munkálatok elvégzésére a hattlrozat mellékletét
képezó vállalkozási szerződést Takács György Tibor egyéni vállalkozóva| a IL602 cim
20lr5. évi maradványa (kaputelefon kiépítés) terhére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20L6. január 29.

A 39l20t6. (I.18.) sz. VPB hatáľozat mellékletét a jegyzőkiinyv 2. sz. melléklete
tartalmazza.

Napirend 4.l. pontja: Lakás e|idegenítésével kapcsolatos vételáľ és eladási aján|at
jónáhagyátsa (4 db)

Soós Gytirgy
4.1-es napirend vítáját megnyitja. Megadja a szőt a JGK Zrt. képviselőjének.

Nováczki Eleonóľa
Azért kérték ki az e|oterjesztést, mert az I. fď1ezet 1. pontjĺszerinti lakás bérlője e|haláIozott,
igy ahatározati javaslat l-es, 2-es pontjában nem kell dĺjntést hozni. A további pontok 2-vel
kisebb számozást kapnak, és így módosulnak, az u1onnan meghozźlsra kerĹilő 2-es pontban a
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hivatkozás az l-es pontra' az .űj 4-esben a hivatkozás a 3-as pontra, az új 6-os pontban
hivatkozás az 5-os pontra, illetve az új 8-as pontban ahivatkozás a 7-es pontra módosul.

Soós Gytiľgy
Rendben, köszcini szépen. Megadja aszőt Borsos Gábor képviselĺĺnek.

Borsos Gábor
Csak amit ilyenkor szokott kérdezni, hogy van-e ezeknél mód 5 éves elidegenítési tilalom
bejegyzésére.

Soós György
Megadja aszót a JGK Zrt. képviselójének.

Nováczki Eleonóra
Nenr lelret elidegenítési tilalmat bejegyezni, magasabb szintű jogszabá|y tiltja, nem
kor|átozható a tulaj donos a j o gának a gyakorlásában.

Soós Gytirgy
További kérdés, hozzászőlás hiányában avitát\ezárja,szavazásta bocsátja aza|ábbihatározati

'.javaslatot:

A Városgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájárul az íngat|an-nyilvántartásban =|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII. kerület, Hon'áth MiháIy téľ szám
alatti, 85 ^, alapterületű. l szobás, komfortos lakásra határozat|an idejű bérleti
jogviszonnyal rendelkezó bér\ő tészére történő eladási Ąán|at kiküldéséheZ, aZ elkészült
forgalrni értékbecslésben megállapított forgalrni érték 50 o/o-áva| megegyező cisszegű,
azaz |3.000.000.- Ft vételáľ közlése mellett.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
IJatáridő : 2016.január 1 8.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti eladasi
aj ánlat ki kül dé sére, val am i nt az adésv étel i szerző dé s a|áír ásár a.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KözpontZĺ. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016. március 31.

3.) hozzájáru| az ingat|an-nyilvántaľtásban a t he|yra.jzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIil. kerůilet, József köľút szám a|atti,
63 m2 alapterületiĺ, 2 szobás, komfort nélktili lakásra határozatlan idejű bérleti
jogviszonnyal ľendelkező bérló részére történő eladási aján|at kiktildéséhez, aZ elkészĹilt
forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi éľték 50 oÁ-áva| megegyező összegrĺ,
8. 150.000,- Ft vételár kcjzlése mellett.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016.január l 8.
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4.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Kcĺzpont Zrt._t ahatározat 3.) pontja szerinti eladási
ď1án|at kikiildésére, valamint az adásvéte|i szerzóđés aláírźsára.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 31.

5.) hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIil. keriilet, Karácsony Sándoľ u. , szám
a|atti, 44 ^, alapteriiletű, 1 szobás, komfortos lakásra határozatIan idejű bérleti
jogviszormyal rendelkezó bér|ó részére történő eladási Ąán|at kiküldéséhez, az ęIkészult
forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 oÁ-áva| megegyezo összegű'
azaz 4.650.000'- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KĺĺzpontZĺ. vagyongazdálkodási igazgaÍőja
Hatáľido: f0|6.januáľ 1 8.

6.) felkéri a Jőzsefvátosi Gazdálkodási Kcizpont Zt.-t ahatározat 5.) pontja szerinti eladási
ď1án|at" kiküldésére, valamint az adźsvételi szerződés a\áírására.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ?rt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Határidő: źorc. március 3l.

7.) hozzájáru| az lngatlan-nyilvantartásban a he|yrĄzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. keľü|et, Teleki Lá4sz|ő tér szám alatti,
56 mf alapterületű , 2 szobás, komfortos lakásra hatźrozatlan idejtĺ béľleti jogviszonnyal
rendelkezo bérlo részéľe töľténo eladási Ąźtnl.aÍ. kiküldéséhez. az elkészült foľgalmi
éľtékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 %o-áva| megegyező cisszegű, 6.300.000,-
Ft Vételár kcizlése mellett.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatoja
Határidő: 20|6.január l 8.

8.) felkéri a Jozsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t ahatározat 7.) pontja szerinti eladási
ajánlat kiküldésére, valamint az adásvétę|i szeruódés aláírására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 31.

Soĺós Gyöľgy
Megá|lapitja, hogy
elfogadta:

40/2016. (I.18.) sz.

13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta| aBizottság az alábbi határozaÍ.ot

Vá ro s gazdálko d ás i és Pénzii gyi B izo tts á g határ ozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| az ingat|an-nyilvántartásban .l helytajzi szĺĺmon nyilvántartott,
teľmészetben a Budapest VIil. kerület, Horváth Mihály téľ szátm
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alatti, 85 m, alapterületű, l szobás, kornfortos lakásra hatfuozatlan idejű bérleti
jogviszonnyal rendelkező bér|o részéľe történő eladási ajánlat kiküldéséheZ, aZ elkészült
forgalmi énékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 oÁ-áva| megegyező osszegű,
azaz 13.000.000.- Ft vételár közlése mellett.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f016.január 1 8.

2.) felkéri a lőzsefuárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti eladási
aj án|at ki kü l désérę, valam i nt az adásv étel i s zeľzodés a|áír ásźr a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazđálkodási igazgatőja
Hatáľidő: f0I6. március 3l.

3.) hozzájáruI az iĺgat|an-nyilvántartásban a hely r aizi számon nyilvántaľtott'
természetben a Budapest VIII. kerület, Jĺózsef ktiľút , szám a|atti,
63 m2 alaptertiletű, 2 szobás, komfoft nélkiili lakásra határozat|an idejtĺ bérleti
jogviszonnyal rendelkező bérló részére történő eladási ajánlat kiküldéséheZ' az elkészĺilt
foľgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi éľték 50 oÁ-áva| megegyező összegtĺ,
8.150.000'- Ft Vételár közlése mellett.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľido: 20|6.január l 8.

4.) felkéri a Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 3.) pontja szerinti eladási
a.i ánlat k i küldésére, valami nt az adásv étel i szerződés a|áírására.

Felelős: Jozsefváľosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. máľcius 3I.

5.) hozzájtnu| aZ ingatlan-nyilvántartásban rc|yrajzi számon nyilvántartott,
teľmészetben a Budapest VIil. kerület, Kaľácsony Sándor u. szám
alatti, 44 m, alaptertilettĺ, l szobás, komfortos lakásra határozatlan idejű bérleti
jogviszonnyal rendelkezo bér|o részére történő eladási aján|at kiktildéséhez, az elkésztilt
forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 Yo-ával megegyezo <!sszegű,
azaz 4.650.000.- Ft vételár közlése mellett.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20I6.január l 8.

6.) felkéri aJőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-tahatározat 5.) pontja szerinti eladási
ajánlaÍ" kiküIdésére, valamint az adásvételi szerződés a|áírására.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZtt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20|6. március 3 l.

7 .) hozzájáruI az ingat|an-nyilvántaľtásban a helyraizi számon nyilvĺĺntartott'
teľmészetben a Budapest VIII. keľiilet, Teleki Lńszlrő tér , szám a|aÍti,
56 m2 alapteľtiletű, 2 szobás, komfortos lakásra hatźrozat|an idejű bérleti jogviszornyal
ľendelkező bérlő részére tĺjrténő eladási aján|at kiküldéséhez, aZ elkészĹilt forgalmi
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értékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 %o-ával megegyező osszegű, 6.300.000,-
Ft vételár kozlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási lgazgatőja
Határido: 20I6.január 1 8.

8.) felkéri a lőzsefvźtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatátozat 7.) pontja szeľinti ęladási
aj án|at kikĹi l dé s ére, valamint az ađásv ételi s zerző dé s a|źir ź.sár a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Közpo ntZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľido: 2016. március 3 1.

:

Napirend 4.6. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerĺileti ingatlanok vonatkozásában
kazán j avítási munkálatok e|végzésére

Soós Gyłirgy
4.6-os napirendi pont vitáját megnyitja. Megadja aszőtJakabfy Tamás képviselonek.

Jakabfy Tamás
Az önkormćnyzati ingätlanok kazánjavítási munkálataiŕól van szó. Először is, tél közepevan'
a kazánokat már elég rendesen kellett eddig is használni' nyilván ęzután is kell, viszont a
Dankó 34-ben júliusban észlelte a karbantartó, hogy a tuztér lyukas. Ha a tuztér lyukas, akkor
gondolja, hogy nem is volt haszná|hatő a kaztn. Ezze| kapcsolątban szeretne kérdezni. A
másik, hogy ezeknek a dolgoknak ilyen szeptember környékén van relevanciája, hogy jaýíÍják
a kazánokat' és nem januárban. Még egy kérclés maraclt, a .Iózsef utca 47-|.len van egy o|yan
eszkoz, amit nem ért, hogy kerĹil oda, hogy miéľt kell a frĺtéshez, kazánfe|ujitáshoz búváľ-
szenn yvízs ziv attyílt vásáro lniuk.

Soĺís György
Megadja a szőt a JGK Zľt. munkatársának.

Kántor Imre
A Dankó 34-re térne ki előszcjr. 2 kazán van, tehát taľtalék kazźn, az egy1knek a tíiztere
lyukadt ki, az javításra keľül. A búvárszivatt5ru az, am7kor a kazánok meghibásodása
bekĺjvetkezik, vagy ahá|őzatot le kell üríteni, akkor akazánhźzban lévő zsom aknába Ĺiľítik le
a vizet, és onnan a búvárszivattyú erneli át aháZ csatoľnarendszerébe, ezt abuvárszivattyút
kell cserélni. Hogy miért nem szeptemberben kerül sor erre' minden egyes kazánhtaban
illetve frĺtési há|őzatbarĺ beterveztek há|őzatátmosatást. Ezt csak fiĺtési idényben lehet
csinálni, amikor a frités megy, męrt az átmosató Ýegyszert meg kell keringetni fiítött
állapotban aháIőzatban. Ezért kertil sor üzemelés közben a Vegyszeres tisztításra.

Sorós Gyiirgy
További kérdés, hozzászőlás hiányában vitát |ezárja, szavazásta bocsátja az a|ábbi határozati
javaslatot:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. kerület, or u. 8.; Budapest VIII. keriilet, Dankó u.34; Budapest VIII.
kerület, Dankó u. 16.; Budapest VIII. keľĺilet, Dankó u. 40.; Budapest VIII. kertilet,
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Magdolna u. 33.; Budapest VIII. kertilet,orczy út 31.; Budapest VIII. kerület, József u.
47 . szám alatti ingatlanok vonatkozásában a kazánok javítására vonatkozó, kozbeszerzési
értékhatárt el nem éro beszetzési eljárást éľvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20|6.január 1 8.

2.) abeszerzési eljárás nyertesének a benyújtott ajźn|ata alapján az[Jri-Zanyi Gázkészĺilék-
és Klimaszeľelő Kft.-t (székhely: l038 Budapest, Puszta koz4. fszt. 5., cégsegyzékszám:
01 09 7|0949, adószám: 1293]93f-f-4l, szám|aszám: oTP Bank Zrt. l1713005-
20380380-00000000) nyilvánítja, az e|fogadott ajánlati áľon, azaz2.438.960 Ft + ÁFA
cisszegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KĺĺzponÍ'Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20I6.január 1 8.

3.) felkéri a Jőzsefváľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t, hogy az onkormányzat nevében
kosse meg a határozat2, pontjaalapján a munkálatok elvégzésére a határozat mellékletét
képezo vállalkozási szętződést az Uri-Zanyi GázkészÍilék- és Klimaszeľelő Kft.-ve| a
I1602 cím20|5. évi maradványa (rendkívüli kaľbantartás előirányzďt)terhére.

Felelos: Józsefváľosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő : 20 l 6. január 28.

Soós Gyiiľgy
Megállapít.1a, hogy 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatÍ.al aBizotÍság az alábbi határozatot
elfogadta:

41 / f016. (I. 1 8.) sz. Váľos g azdáikođási és PénzÍi gyi Bizo tts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

l.) a Budapest VIII. kerület, oľ u. 8.; Budapest VIII. keľület, Dankó u. 34.; Budapest VIII.
kertilet, Dankó u. 16.; Budapest VIII. kertilet, Dankó u. 40.; Budapest VIII. kerĹilet,
Magdolna u. 33.; Budapest VIII. kerület, orczy út 31.; Budapest VIII. kerĹilet, József u.
47. szám alatti ingatlanok vonatkozásában akazánok javítására vonatkozó, kĺjzbeszerzési
értékhatárt el nem érőbeszeruési eljáľást érvényesnek ós erędményesnek nyilvánítja.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6.január l 8.

2.) abeszerzési eljárás nyertesének a benyújtott aján|ata a|apján azUrí-Zanyi Gázkészĺilék-
és Klimaszerelő Kft.-t (székhely: l038 Budapest, Puszta koz4. fszt. 5., cégsegyzékszám:
01 09 7|0949, adőszám: 12937932-2-4|, számlaszám: oTP Bank Zrt. 11713005-
20380380-00000000) nyilvánítja, az e|ťogadott ajánlati áron, azaz 2.438.960 Ft + ÁFA
összegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
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Hatáľidő: 20|6.január 1 8.

3.) felkéri a Józsefváľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t, hogy az onkormányzat nevében
kösse meg a határozaÍ.2. pontja a|apján a munkálatok elvégzésére a határozat mellékletét
képezó vállalkozási szerződést az Uri-Zanyi Gźnkészĺi|ék- és Klimaszerelő Kft.-vel a
I|602 cím 2015. évi maradványa (rendkíVĺili kaľbantartás előirányzat) terhére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. január f8.

^ 
41ĺ2016. (I.18.) sz. VPB határozat mellélĺletét a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete

tartalmazza. :

5. Egyebek
(ír ás b e l i e l őt e rj eszt é s)

Napirend 5.1. pontja: Javaslat aSzeszgyźtr utca meghosszabbításával kapcso|atos diintés
meghozatalára
Előterjesztő.. Kaiser József - képvise!ő

Soĺis Gyiirgy
Megnyitja az 5.|-es napirend vitáját. Megadja as;zóÍ- Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Ez a Szeszgyár utcás meghosszabbítás is elég régóta z'aj|ik. Nyilván olvasta aZ
eloterjesztésben, de kapni szeretne egy rövid helyzetjelenést' szeretné megkérdezni, hogy
miket csináltak, miben akadźiyozták oket, mert most kiadást kel| állrriuk' hogy
hozzáťérhessenek tulajdonképpen a tulajdonukhoz, orülne neki, ha ezt jobban megindokolnák.

Soós Gytirgy
Megadja a szőt a Főépítésznek.

Fernezelyi Gergely DLA
Az ahe|yzet, hogy egy kozfe|ajánlás keretében az egyik tulajdonos, aki ęzen az uton érintett,
az egyik oldalán talá|hatő, ő az, aki ezt az útszakaszépítést csinálná, és a másik tulajdonos, aki
az út máSik oldalán érintett tulajdonos, aki eddig haszná|ta ezt ateriletet, viszont akadźiyozza
azt, hogy ez az építés haladjon. Ezt az akadźiyozást pľóbálják ezze| a Bizottság előtt lévő
dontéssel olyan helyzetbe hozni, hogy ez az akadáIyozás kevésbé legyen lehetséges. Ez a
dontés aľĺő| sző|, hogy egy kerítéssel kĺjrbekerítenék a munkaterületet, és így sokkal inkább
tetten érhető az Llleto, amikor fizlkal|ag akadá|yozni pľóbálná ęzt az útépítést.

Soós György
F izlka1|ag akadá|y ozza?

Fernezelyi Gergely DLA
Igen, ilyen esetekľől van tudomásuk, sőt kamera is fülvette, tehát beáll a munkagép elé, nem
engedi, hogy a munkagép haladjon, vagy a gyerekét oda küldi a munkagép elé állítólag' hogy
a munkagép ne tudjon előre menni.
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Soós Gyłirgy
Kedves.

Fernezelyi Geľgely DLA
Es ilyen típusú. A konfliktus abból adódik, hogy ez a tulajdonos erről az olda|rőI jźr be a
telkére, és báľ van másik két oldala a teleknek, amiről szintén utca nyílik, ahol utca van,
onnan is bejárhatna elvileg, praktikusan ott nincs kapu, emiatt ő irrnen szeretne bejárni. Ez az
egyik oka, hogy ő ott problémát lát, valójában más szempontból pedig ó haszná|ta ęzt a
területet, a nyolcadik kerĹileti kĺĺzterületet, hosszú éveken keľeszttil, ilyen szempontból
elviselhetné' hogy ott egy útépítés folyik.

Jakabfy Tamás
Már csak azértis, mert tulajdonképpen ott is kĺizteľtilet lesz, továbbra is be fog tudni orľran
jámi' úgyhogy egy kicsit szkeptikus, hogy emiatt akadá|yozza-e aZ útépítést, hogy onnan
akama bejámi, mert ezután is bejárhat oÍrnan. Nincs a háttérben még valami?

Feľnezelyi Gergely DLA
Ez így van. Annyiban kicsit bonyolultabb az ugy, hogy a 2 tulajdonos áll konfliktusban
egymással, ezt a konfliktust nem is biztos, hogy teljesen értik, de részben tulajdonképpen
egymást akadtiyozzák évek óta és ennek a konfliktus sornak most egy újabb foIyománya ez,
ami most éppen a kozterĹiletĹiknek az építését befolyásolja.

Soós Gytiľgy
Kis magyar valóság. További kérdés, hozzźsző|źls hiányában vitáÍ' |ezárja, szavazásra bocsátja
az a|t;Jobi határ o zati j avas l ato t :

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Szeszgyár utcában (3590412
hrsz. alatti telken) a közműfeltárts e|végzésének biztosítása miatt a 684/20|5. (VI. 29.) sztlmu
határ o zatának 2. c. p o ntj át az a|źtbbiak s zeri nt mó do s ítj a :

,,C. a balesetveszé|y elkerĺilése érdekében az onkoľmĺínyzat a Józsefuárosi
Gazdálkodási Kdzpont Zrt.-n keresztül látja el az źńadot1közteľĹilet elkerítését a35904lI
fusz. alatti ingatlan és a Visi lmre utca felől legfeljebb két hónap időtartamĺa
mobilkerítés használatáva|, továbbá azt kóvetően kötelezi a kivitelezőt az ingat|anon a
bontási, építési helyek munkavédelmi előírásoknak és szempontoknak megfelelő
lehatárolására.''

Felelős : Józsefvárosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt.
Határidő: 2016.január l 8.

Soós Gyöľgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, l tartóZkodás szavazattal a Bizottságazalźtbbihatározatot
elfogadta:
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42 /2016. (I. 1 8.) sz. Vá ro s gazdálkodási és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtĺízkodás szavazattal,;

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dcint, hogy a Szeszgyár utcában (35904/2
hĺsz. alatti telken) a kĺjzmtĺfeltźtrás e|végzésének biztosítása miatt a 684120|5' (VI. 29.) szźmu
határ o zattnak f . c. po ntj át az a|ábbiak s zer int mó do s ĺ tj a :

,,C. a balesetveszély elkeruĺése érdekében aZ onkormányzat a Józsefuárosi
Gazdálkodási KözpontZrt.-n keręsztüI Iátja el azátadott közterület elkerítését a35904lI
hĺsz. alatti ingatlan és a Visi Imre utca felol legfeljebb két hónap időtartamľa
mobilkerítés használatáva|, tovźtbbá azt kcĺvetoen kötelezi a kivitelezőt az ingatlanon a
bontási, építési helyek munkavédelmi előírásoknak és szempontoknak megfelelő
lehatárolásáľa.''

Felelos : Józsefvárosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt.
Határidő: 20|6.január 1 8.

Soós György
Ülés végén lehetoséget ad kéľdések feltételére.

rBľvrsBLoI FEt,vILÁGosÍTÁs rÉnBsEx

Jakabfv Tamás
Most annak van a szezonja, hogy a Főváros elkészíti a forrásmegosztásról szóló rendeletét, és
ezt a rendeletet a kerületnek véleményezésre továbbítja' Úgy tudja, hogy a Fováros ezt már
megtette és 15 napos határideje van a keľĹileteknek a véleményük megfoga|mazására. Nekik
testületi ülésfü nem volt és a Bizottság elé pedig eZ nem jcitt és a következő, jövő hétfői
Bizottsźryra már le fog járni ęzahatáridő, ha mindenigaz. Azt szerctĺé kéľdezni, hogy fogiák-
e véleményezni a fővárosi forľásmegosztás rendęletet.

Soós Gyiirgy
Megadja aszőt dr.Mészár Eľika a|jegyzónek.

Dľ. Mészáľ Erika
Valóban 15 napja van a Képviselő-testületnek, illetve a hatáskör-gyakorlónak a
véleményezésre, ez a hatźtridő úgy fog lejárni, hogy a 25-ei bizottsági ülésen a tisztelt
Bizottság tudja véleményezni, és ezt kcĺvetően küldik meg a Fővárosnak.
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SoĺĎs Gyöľgy
Köszönik szépen a tźĄékoztatást,
ülését. kcĺszöni a ľészvételt.

további kérdés hiányában, I3:f}-kor bezárja a Bizottság

K. m. f.

Bizottság elnĺjke

Az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Városgazdálkodási és Pénztigyi
Bizottság 20| 6. j anuáľ l 8-ai ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítj a.

Bodnár Gabľiella ij
Szeľvezési és Képviselői Iroda vezetóié

'\,.

A jegyzőkonyvet készítette :

i/? .
U,!.,O C"łv,'-,

u

Veres Evelyn
Szervezési és Képviselői lroda Íigyintézője

A ieevzőkönw mellék|etei:

- l. sz. melléklet ĺ a 28/2016. (I.I8.) sz.

- 2. sz. mellék|et l a 39/20]6. (I.]8.) sz.

.3. sz. melléklet l a 4]/20]6. il.]8.) sz.

- jelenléti ív

- meghívĺí

- előterjesztések

VP B határozat mellékle te

VP B határozat mellékle te

VP B hatórozat melléklete

Vbŕtís T'{miś
Bizottsás alelntjke
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l. sz.
a 28/2016. (1.18.) sz.

melléklet
VPB' határozat melléklete

Városrendezésj kkt.
l'0l3' Bp. Ániĺa u l3.
Munka száma: l29./2o|5
Iktatószám: 720614690ĺf0|5

T-87965
Budapest VĺĺI' ker'
Belterület
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2. sz. melléklet
a 39/20]6. (. I8.) sz. VPB hatarozat mellékĺete

VáIlalkozási szerződés

Budapest Főváros VIII. keriilet Jőzsefvátľosĺ Onkormányzat (széklrely: 1082 BudapestBaross u. 63-67. adőszám: 157357I5-f-42, torzssze^. liłjls. bankszáml aszám: 10403387-00028570-00000000, statisztikai szám: I57357Í5-84IÍ-3f|-OĐnevében eljárĺí JózsefvárosiGazdáIkodási Közpon t Zártkortien Működő Részvénytáľsaság (székhely: 1 O82 BudapestBaĺoss u. 63-6,7 . adószám: 25fgz4gg-2-42, cégsegyzékszá,ĺn:OI-10-0484 57,bankszámlasziím:
bankszámlaszáma.. K&H Bank Zrt. |O4o33b}-ooozsss9-ooo00o06) képviseleđ;-;lřŕó
Kovács ottó vagyongazdálkod ási igazgató, mint Megľendelő,

Takács Gyłirg5l Tĺboľ egyéni vállalkozó (székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 28. B ép',
adószám: 4f0lf6o9-f-4f, száĺlllaszám.. 1172IO26-fOz46I4g, nyilvántartási szám: 4598069),
mint Vállalkoző kö'tö$ a Megrende|(5 által lefolytatott közbleszerzési értéküatárt el nem éró
beszeĺzési e{-lárás ĺĺi oto. (Í.rs.) sz. Városga"áĺlkodá.i és Pénzügyi Bizottsági batá,rozata
alapján megállapított eredmény eként azalábbi feltételekkel:

1. A szeľződés tárgva:

A Budapest VIII. kerĺilet, Bérkocsis u. 30, Kisfaludy u. IOłr2, Kőris u. 11., To1nai Lajos
u.2I. szám alatti épületek vonatkozásában digitális kaputelefon rendszer kiépítése, mel}
tartalmazza a központi egység (codefon) biztonsági ráccsal, esővédő névtáblával történő
kiépítését, lakáskészülékek biztosítását, kapubehűzó pumpa, elektromos sík mágnesziíľ,
lakásonkénti proxi korong biztosítását, valamint avezeték'há|ózatkiépítését.

2. A megjelölt munka szabadáras.

3. Yá|La|kozáls díja:

elfogadott aj ánlat alapj án:
277o AFA:
Osszesen:
azazbruttókétmillió-hatszázklĺeĺcezm-százrgyforint.

A kivitelezés tervezett kezdési időpontja: 2016. janufu 25

Munkaterü|ęttervezętt átadása: foIí.január 25. (minden kĹilön értesítés nélkĹĺl)

A kivitelezés befejezési haĺ.árideje: munkaterĺilet átadástól számított 45 nap.

A végszá,túa összegének 6tuta1ását Megľendelő az igazo|t teljesítest követően a sztrnla
kézhezvételétő| sző,mított 30 napon belül vállalja.

A Megrendelő képviselőjének neve: Kántor Imľe (Bp. VI[., Német u.L7-L9.,teI.:2997-
ooo/r37)

Yá|La|kozó képviselőjének neve: Takács Gyciľgy Tibor (1082 Budapest, VIII. Kisfďudy
a.28b, rel.: 06 3047807f3)

Yá,'Ilatkozó a végteljesítésről írásban értesíti a Megrendelőt és kitűzik - 10 napon belül -
az átadás _ átvétel időpond át.

1 1. KözterüIet hasznáIatihozzőiárulás beszerzése Vá]lalkozó feladata.

f.054.410,-Ft
554.691,-Fr

2.609.Ĺ01'.Bt
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13.

14.

Az építési napló vezeÍése a vonatkozó jogszabályi eloíľásoknak megfelelően tĺir1enik, ésazt aYá||a|kozó köteles állandóan a munkahelyen tartani.

A balesetvédelmi és tűzvédelmi előíľások betartásáról VáIlalkozó köteles gondoskodni.
A számla benyújtásának feltéte]e a hiánymentes feladatel |átálsáĺ igazo|ő mĺĺszaki átadás-
á.tv ételi j egy zókonyv .

15. Fizetés módja: átutalás, a számla kézhezvéte|étól számított 30 napon belül.
Megrendelő.neve, címe: Budapest Főváľos VIII. keľüIet Józsefváľosi onkormányzat,
1082 Bp., Baross u. 63-67.

Száľrúázá'si eím: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ.. Io}4Bp., or u. 8.

Vállalkozó késedelmi kötbér fízetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős,
megszegi a szeľződést.

A kiitbér mértéke végszámlán á| a nettő vállalkozási díj 1 ?o.a!nap,
Jelen szeľződést felek kizáĺ1llag írásban módosíthatjrák.

A munkavégzés során okozott károkéľt Vállalkozó teljes k<inĺ felelősséget vállal.

Vállalkozó aZ adataiban beátló változásľól haladéktalanul táiékoztatni köteles
Megrendelőt

A Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonľól szótő fOIl. évi CXCVI. törvény 3. $
(1) bekezdés 1. pont b) atpontja alapján át|átható szervezetnek minősül. Ezt a téný a
Megľendelő4eľr átadott cégkivonattaligazo|ja. Vállalja, hogy a szerzí5đés taľtama alatt a
tulajdonosi szerkezetén nem változtat olyan módon, amely alapjan máľ nem minősül
ő,t|átható szervezetnek. Tudomásul veszi, amennyiben a tulajdonosi szerkezetében tortént
váItozás miatt, vagy egyéb okból már nem minosül átlátható szeÍvezetnek, a Megrendelő
a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

Felek megállapodnak abban, hogy amermyiben a szerződés bármely pontja kógens
jogszabályba ütkĺizne, vagy a beszerzési eljárás kcitelező érvéný dokumentumának
taľtalmával ellentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe -
miĺden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélktiI - a

megsértett kĺitelező érvényiĺ jogszabályi rendelkezés vagy beszerzési dokumentumi
rendelkezés kęrtil. Fentieket kell megfelelően ďkalmazni alĺkor is, ha valamely kógens
jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szeruodés része (vagy a

szeľződésben szövegszeríĺen szerepelnie kell) és azt szövegszerĺĺen a srcrződés nem
tatta|mazza (az adott rendelkezés a szeľződés tészétképezi).

A Felek megállapodnak, amennyiben a szerződéssel kapcsolatos vitás kérdések tisztánása
nem jár eredmérmyeI, (,Ey a peĺÍárgy szerint ílletékes bírósághoz fordulnak.

A szerzódésben nem szabáIyozott kérdésekľe a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. tcĺrvény rendelkezéseit, a nemzeti vagyonról' szőLő törvény és a _ bęszęĺzés tá,ĺgya

szerint _ v onatkoző jogszabályok rendelkezései az iĺányadók.

I e[eĺ szerzódés a mindkét fél ráltali aláŕrĺísának napjrán lép haĺáIyba.
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Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben mege8yezőt, közös elolvasás és köz<jsértelmezést követően jó v áhagyő|ag a|áírták. KészüIt ł e.eoäĺ.peldányban.

Az a|ábbi dokumentumok jelen szeruődésmellékletét képezik:
1. Vállalkozó ajátiata
2'. Ajánlattételi felhívás

Budapest, 2oI6.januráľ ...

Megrendelő
Józsefuáľosi Gazdálkodási Kcĺzpont Zrt.

Kovács ottó vagyongazdálkod á,si igazgatő

Yáilakozó
Takács György Tibor

egyéni váIlalkozó

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada Rimrán Edina

jegyző
tartós távollétében

dr. Mészáľ Erika
aljegyző

Fedezet: 
. 
....... . .. . . đátum: Budapes| 20t6. jaĺruár

P énzugy ileg ellenj egyzem :

Páris Gyuláné
p éllzugy i u gy o sztáIyv ezető

Jtr





3. sz. mellék|et
a 4]/20]6' (I I8 ) sz. VPB hatarozat melléklete

Válla|kozá si szer ző dés

Buđapest Főváros VIII. kerület Jőzsefválrosi onkormányzat (szekhely: 1082 BudapestBaross u. 63-67. adőszám 15735715-f-42, törzsszá,m: 735,Iiĺ bankszáml aszám:10403387-
00028570_00000000, statisztikai szám: 157357I5-841|-32|-OI) nevében eljáró JózsefváľosĺGazdálkođási Kiizpont Zártkortien Működő Részvénytáľsaság (székhely: 1082 Budapest
Baľoss u. 63-67. adószám: z5fgf4gg_z_42, cégsegyzékszám:Ol-10-048457, Ĺankszámlaszím:
bankszámlaszáma: KsčH Bank 7-Ít. Io4o3387-o0028859-0000o0ool rcpuŕsel"iJben eljáróKovács ottó vagyonvédelmi igazgatő, mint Megľendelő,

másrészről Uri-Zanyi Gázkészülék. és Klimaszerelő Kft. (székhely: 1038 Budapest, Puszta
\oz a. fszt. 5., cégtregyzékszám: 01 og 7\og4g, adószám: Ifg37g32-f-4I, számtäszám: OTP
Bank Zrt. 1Í7l3oo5-zo380380-o00o000o), képviseli: Uri Zsigmond, mint Váttalkozó között
Megrendelő áÄta|,lefolytatott kozbeszeĺzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljáľásffiZ6to.
(I.18.) sz. Váľosgazđálkodási és Pénzügyi Bizoťtsági határozata alapján megáiiapított
eredményeként, az alábbi feltételekkel: 

=

1. A szeľződés tárgya:

A Budapest VIII. kerület, Őr u. 8.; tsudapest Vlll. kerület, Dankó u. 34.} ńudapest VIII.
kerület, Dankó u. 16.; Budapest VIII. kerĹilet, Dankó u. 40.; Budapest VIII. kerület,
Magdolna u. 33.; Budapest VIII. kerüIet, Oĺczy űt 31.; Budapest VIII. kerĹilet, József u.
47. számú' ingatlanok vonatkozásában akazánok javítása.

A megieltĺlt munka szabadĺáras.

Vállalkozás díja:

z.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

elfogadott aj ánlat alapj iín :
27Vo AFA'
Osszesen:

f.438.960,-Ft
658.519,-Fr

3.097.479,-Ft
azazbruttőkétmillióhatszázki|encezer-szőzegyforint.

A kivitelezés tervezett kezdési időpontja: f0I6. januá,r25

MunkaterĹilet tervezett átadása: 2016. január 25. (minden Hilön értesítés nélkül)

A kivitelezés bef,ejezési hatríńdeje: munkateľület átadástól szá,mított 30 nap.

A végszá'mla <isszegének áLtuta|.ását Megrendelő az igazoLt teljesítést kĺivetően a szám]a
kézflezvéte|étől számított 30 napon belül vrállalja.

A Megrendelő képviselőjének neve: Kántor Imre (Bp. VIII. keľület, Német u.17-19., tel.:

2997-OOOI137).

Vállalkozó képviselőjének neve: UrÍ Zsigmond (1038 Budapest, Puszta koz 4. fszt. 5.,

tel. : 06-30-9145-t0ĺ)'

Yá.l.lakozó a végteljesítésről írásban éltesíti a Megrendelőt, és kitűzik - 10 napon belul -

az átađő's - á,d,étel időpontJ át.

Közterĺilet használati hozzájá,ru|ás beszeľzése amennyiben szĹikséges Vállalkozó
feladata.

l. Ł:-:-



12.

13.

14.

15.

Az építési napló vezetése a vonatkozó jogszabáIyi előírásoknak megfelelően történik, ésazt aYá,Lla|kozó kĺĺteles áIlandóan a munĹahelyen iartani.
A balesetvédelmi és tűzvéde|mi eloírások betaľtásáróI VáIlalkozó koteles gondoskodni.
A szám|a benyujtásának feltétele a hĺánymentes feladate|IátÁsá,t igazo|ó műszaki átadás-
átvételi jegyzőkönyv.

Fizetés módja: átutalás, a szám|akézhezvéte|étó| számítot-t 30 napon belül.- 
Megrendelő neve, címe: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormĺányzat,
1082 Bp., Baross u.63-67.

: Számlázási cím: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.,1084 Bp., or u. 8.

VáIlalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyéĺ felelős,
megszegi a szerződést.

A kiitbér mértéke végszámlánáI a nettó vállalkozási díj 1 vo.alnap.
Jel en s zerződés t fel ek kizá.r ó|ag írá sb an mó do s íth atj ák.

A munkavégzés sorián okozott károkért Vállalkozó teljes köní felelősséget vállal.
Vállalkozó aZ adataiban beálló változásról haladéktalanul táiékoztatni kötelesMegrendelőt 

=

A Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyorľól szó|ő fOLl. évi CXCVI. törvény 3. $
(1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján áLtlláthatő szeÍvezetnek minősiil. Ezt atényt a

. i.vĺegrendelőnek átadott cégkivonattal igazo|ja. Vátlďja, hogy a szerzőđés taľtama alatt a
tulajdonosi szerkezetén nem' változtat olyan módon' amely alapján máľ nem minőstil
átláthaĺó szervezetnek. Tudomásul veszi' amennyiben a tulajdonosi szerkezetében történt
vá|tozás miatt, vagy egyéb okbóI mráľ nem minősüt áĺllátható szervezetnek, a Megrendelő
a jelen szeľződést azonnali hatállyal felmondhatja.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens
jogszabályba ütközne, vagy a beszerzési eljárás ktitelező éľvéný dokumentumrínak
tartalmával ellentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértĺĺ rendelkezése helyébe _
minden további jogcselekmény' így külön<isen a szerződés módosítása nélküI - a
megsértett kote|ezó érvényú jogszabállyi rendelkezés vagy beszeruśsi dokumentumi
rendelkezés kerĹil. Fentieket kell megfelelően ďkďmazni akkor is, ha valamely kógens
jogszabáIy akként ľendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerzndés része (vagy a
szerződésben szövegszeríÍen szerepelnie kell) és azt szövegszetuen a szerződés nem
tarta|mazza (az adoĹt rendelkezés a szerződés ńsrśtképez1).

A Felek megállapodnak, amenĺlyiben a szerződéssel kapcsolatos vitás kérdések tisztázása
nem jár eredménĺlyel, úgy apertárgy szerint illetékes bírósá,ghoz fordulnak.

Aszerződésben nem szabályozottkérdésekre a Polgári Tĺirvénykĺlnyvről szóló 2013. évi
V. törvény rendelkezéseit, a nemzeti vagyonról sz6|ó tĺĺrvény és a - beszerzés táĺgya
szerint _ vonatkoző jogszabá|yok rendelkezései az irányadók.

Ie|en szerződés a mindkét fé| át|ta|i a|áírásának napjan lép hatályba.
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Jelen szerződést a Fetek, mint akaratukkal mindenben megegyezót, köztjs elolvasás és köz<ĺs
értelmezés t követően j óváha gyól ag a|áíĺták. Késztilt ł ereałiieldányb an.

Az a|átbbi dokumentumok jelen szerződés elválaszthatatlan mellék]etét képezik:

1. Vállalkozó ajá,'n|ata
2. Ąjanlattételi felhívás

Budapest, f0I6.januáľ ...

Megrendelő Vállalkozó
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. IJri-ZanyiGázkészülék- és Klimaszerelo Kft.

.. Kovács Ottó vagyongazdálkodásiigazgatő Uri Zsigmond ügyvezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada Rimán Edina

jegyző
tartós távollétében

dr. Mészár Erika
a|jegyző

FęÄezet.. '.... . . dátum: Budapest, f016. januáĺ

Pénztigyileg ellenjegyzem :

Páris Gyuláné
péĺvugyiugyosztÁ|yvezető

á. r----.




