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tanácsadó, dr. Juhaľos Róbert tanácsadó, Annus Viktor a Rév? Zrt. vezérigazgatója, Csete
Zoltán a Rév? Zrĺ. projektvezetője, Kovács Barbaľa a Józsefvóros KÔzÓsségeiért Nonprofit
Zrt' igazgatósóg elnöke, Csendes Antalné a Józsefvárosi Szociális Szolgóltató és
Gyermekjóléti Kżzpont képviseletében, dr. Kecskeméti Lászlő a Józsefiárosi Gazdálkodási
Kozpont Zrt. opeľatív igazgatója, Kovács ottó a Józsefvárosi Gazdálkodási Kĺ)zpont Zrt.
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divízióvezetője, dr. Horwáth Tamás a Józsefvárosi Gazdálkodasi Kozpont Zrt.
divízióvezetője, Sztanek Endre a Józsefvárosi Gazdálkodósi Kôzpont Zrt. műsząki
divízióvezetője, N4.arkó Tímea a Józsefvórosi Gazdálkodási KÓzpont Zľt. irodavezetője, Zsidi
Lajos a Józsefváľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. irodavezetője, Jakab Andľea a Józsefvárosi
Gazdáĺkodási Központ Zrt. irodal,ezetője, Szeip István a Józsefiárosi Iľlĺézménymiikaúeű
Kozpont mĺÍszaki igazgató-helyettese, dr. Dobos BáIint üg1,,véd, dr. Hiľsch Tamás üg1tvéd



Soós Gyiirgy
Kciszönti a megjelenteket a Bizottság f0|6. évi 4. rendes ülésén. Megállapítja, hogy a
Bizottság 14 fővel határozatképes. Ismerteti a napiľendet az alábbiak szerint, mĄd szavazásta
bocsátja a napirendi javaslatot.

Napiľend

1. Zárt ülés keretében tá rgyalandó elő teľj esztés ek
(íľásbeli előterjesztés) :

l. Javaslat személygépjárműben okozott kána| kapcsolatos kártérítési igény ę|bírá|ására
Előterjesztő: Dr. Pesti lvett - Józsefvárosi Gązdálkodási Kozponĺ Zrt., igazgatóság
eĺnoke

f. Javaslat fakárrai kapcsolatos káĺérítési igény elbírá|ására
Előterjesztő: Acs Péter - a Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. városüzemelteĺési
igazgatója

3. Javaslat a Budapest VIII. kerĺilet' Magdolna utca
pá|yáŻaton kívĺili minőségi lakáscseréjére és a forgalmi
csökkentésére _ ELŐTERJESZTo VIssZAvoNTÁ
Eĺőterjesztő: Kovács otĺó - a Józsefvárosi Gazdáĺkodási Kozpont Zrt.
v agy o ngaz dál ko dás i i gaz gatój a

4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Magdolna u. szám alattí épületben lévő lakás
minőségi lakáscseréjével kapcsolatban - ELOTERJESZTŐ VISSZAVONTA
Előterjesztő.. Kovócs ottó - a Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.
v agy o ngaz dál ko dós i i gaz gat ój a

szám alatti lakás
értékkülonbözęt összesének

5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kisfaludy u.

bérlőjének bérleti jogviszonyának megszĹintetésére
Előteľĺesztő: Kovács ottó - a Józsefvárosi GazdáIkodási Kozponĺ Zrt.
v agy ongazddlko dós t i gaz gatój a

6, Javaslat kittintetésekkel kapcsolatos döntések meghozaÍalára _ NEM Bnxrznľľ
MEG
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - poĺgórmester

Zentai oszkár - bizottsági elnĺ)k

2. Képviselő-testület
(ír ás beli e lő terj e szté s)

1. Javaslat bizottsági tag cseréjére
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2' Javaslat aJőzsefvtrosi onkormźnyzat20|6. évi kĺiltségvetéséről szóló cjnkormányzati
rendelet el fo gadására + MELLÉxr,pľ p or rcńLzvľsÍľÉs snl
Előterjesztő., Dľ. Kocsis Mĺźté - polgármester

3. Javaslat a Jőzsefvátosi onkormányzat20|5. évi költségvetésérĺjl szóló 6/2015. (II.20.)

cĺnkormány zati renďe|et módosítására @óTKEZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mĺźté - polgórmester

szám alatti lakás



4. Javaslat a ľÉn-roZ ,,A,, es ľÉR-roZ ,,B,, pźiyźtzatold<al kapcsolatos döntések
meghozata|ára
Eĺőterjesztő.. Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila - alpoĺgármester
Dr. Szilágłi Demeter - képviseĺő
Zentąi o'szkĺir - képviselő

5. Javaslat Smart City munkacsoport létrehozásával kapcsolatos döntések meghozata|ára
Előterjesztő.. Dr. Kocsis Móté - polgármester

6. Javaslat a Budapest V{II., Tomő u. |6. szám alatti lakások és nem lakás cé|jfua
szolgéůő he l yisé gek e l ide geníté s érő l szó l ó p á|y ázat ki írás áľa
Előterjesztő.. Dr. Pesti -Ivett - Józsefvórosi Gazdálkodási Kozpont Zrt., igazgatóság
elntike

7. Javaslat a ĺórÉsz módosításával kapcsolatos döntések meghozata|áta
eorrcÉzBESÍTÉs)
Előteľjeszĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármesĺer

8. Javaslat szobor, emléktábla elhelyezésére
E l ő t e rj e s z t ő.' S ánt ha P éterné - aĺp ĺl l gór m e s t e r

9 . Javaslat intézményv ezetői pá|y ázatok ki írására
Előterjesztő.' Dr. Kocsis Máté - polgármester

l0. Beszámoló a..Képviselő-testületbizoÍtságai20.15' május |. -2015. október 31. ktjzött
átruházott hatáskörben hozott döntése i nek vé gřehaj tás áró l
Előterjesztő.. Dr. Kocsis Máté - polgárnzester

1 1 . Beszámo ló a Képviselő-testüle t bizoÍtságainak 20 l 5. évi munkáj áról
Előteľjesztő: Soós Györp1l - Városgazdálkodási és Pénzüpgli Bizottság elnoke

Zentai oszkár - Emberi Erőforľás Bizottság elnoke
12. Javaslat a Józsefvárosi Nemzetiségi onkormányzatokkal kapcsolatos döntések

meghozataláta
Előteľjesztő.. Dr. Kocsis Máté - polgárnlesteľ

l3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő.. Danada_Rimán Edina jeglző taľtós tóvollétében dr. Mészár Erika -
aljegyző

14. Javaslat a 20|6. évre vonatkozőan igazgatási szünet elľendeléséľől szóló ľendelet
elfogadására és a polgiírmester 20|6. évi szabadságának jóvźthagyására
Eiőter1esztő: Dr. Kocsis Mate - poigarmester

15. Javaslat a szociális lakbéne vonatkozó tájékoztatóva| kapcsolatos döntés
meghozata|ára
Előterjesztő.. Dr, Erőss Gábor _ kepviselő

l6. Javaslat a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatárő| sző|ő
36/20|4. (XI.06.) önkormányzati rcndelet' illetőleg a Polgármesteri Hivatal Alapító
okiratának, val amint S zervezeti és Miĺködé si Szabá|y zatźnak mó do s ítására
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - poĺgármester

17. Javaslat az onkormányzat tulajdonában lévő, illetve az á|ta|a fenntaľtott ingatlanok
ener gi a- és v ízf o gy asztźsi adatai ra vo natko ző táj ékoztatóľó l
Előterjesztő.. Jakabfy Tamás - kepviselő



3. Gazdátkodási Ügyosztály
Előterjesztő.' Dr. Hencz Adrienn - ügyosztályvezető
(írásb eli előterj esztés)

1. Tulajdonosihozzájárulás Budapest VIil. kerület Karácsony Sándor utcában vízvezęÍék
rekonstrukc iő e|v é gzéséhez

2. Tulajdonosi hozzájźrulás Budapest VIII. keľület' Déri Miksa utca J. számú ingatlan
|eágaző gázv ezetékének k i ép íté s éhez

3. Javaslat közterülct.használati kóľclmck clbíľálásárĺ

4. J őzsefv áľosi Gazdálkodási Központ Zrt.
El őte rj e s z tő.- Kovács ottó - v agyongazdálkodás i i gazgató
(írásb eli előterj esztés)

1. Javaslat a Budapest VIII. kertilet, Baross u. 28. szám a|atti üres, önkormányzati
tulajdonú nem lakás célú helyiség nyilvános egyfordulós pályázat ílťjźn töľténő
bérbeadĺĺsara

f . Rijon Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keľtilet, Diószegi S. u. l3. szám alatti
üres nem lakás céljára szo|gá|ő helyiség vonatkozásttbaĺ _ ELOTERJESZTO
VISSZAVONTA : :

{

' egytittes, valamint
Budapest VIII. kerĺĺlet, Ká|vária u. 8.

helyisé g vonatkozásában

' bérbevételi kérelrnę a
szfun a|atti üres önkormányzati tulajdonú

4. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keľület, Kálvária u. 2|lA szám
alatti ĺires, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre

bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kertilet, Koszoľú u. f5-27, szám
alatti üres' önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségľe, valamint a helyiség
funkcióvált ozásának ingatlan-nyilvántartáson történo átv ęzętése
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 53. szám a|atti üres, önkormányzati
tulajdonú nem lakás célú helyiség nyilvános egyfordulós pálytaat iĺján tcirténo

bérbeadásara
1 .r!+7...4 tf .-^.^.Ą1, w-:.=+''- ^.-.,A-1 -!Ą||Ą,!|!Ąz^ LÁ*r..-'Á+.|: |,ź'-^|^^ o Elr'áąnaoŕ \/TTTl . I UtluIE' .t\UI('llUJ.1Ń I\.tlĎZL|'tlđ ęéJErrI Y4lfol^UáU UÜruývvĹÚii rĹÚiviirtv đ ijĺi\iúPÝoĹ i iii.

kerülęt, Somogyi Béla u. |9. szźlm alatti iires, nem lakás célú helyiségre
magánszemély bérbevételi kérelme a Budapęst VIII. kerület,

Vajdahunyad u. 23. szźm a|atti üres önkormányzati tulajdonú pinceszinti tĺíroló-rekesz
vonatkozásában
Javaslat a Budapest VIII. kerĹilet, Sztirény u. ' szám alatti
lakás bérbeadására

10. Roncsák József egyéni vállalkozó bérlő és a Print-97 Kft. bérlőtiírsi jogviszony
létesítésére és a tevékenységi kör bővítésére vonatkozó közös kérelme a Budapest
VIII. kerĹilet, Népszínház u. 57. szálm a|atti ĺinkormányzati tulajdonú nęm lakás célú
helyiség tekintetében

Soĺís Gyöľgy
Megállapítja, hogy 14 igen, 0 nem' 0 taľtózkodás szavazattal a Bizottság az a|ábbi napirendet

elfogadta:

5.

6.

8.

9.



7 5 ĺ20 16. (II.0 t.) sz. város gazdá lko dási és Pénzügyi B izo tts ág határozata
(14 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|,)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság aza|ábbl napirendet fogadja el:

Napirend

1. Zárt Íilés keľetében tárgyalandó előteľjesztések
(írĺźsbeli előterj eszĺé s)

l. Javaslat személygépjárműben okozott kánal kapcsoIatos kártérítési igény elbírá|ására
Előterjesztő: Dr. Pesti Ivett - Józsefvárosi Gązdálkodási KÓzpont Zrĺ', igazgatóság
elnÓke

2. Javaslat fakárra| kapcsolatos kártérítési igény elbírá|ására
Előterjesztő.. Acs Péter . a Józsefvárosi GazdálkodcÍsi Kozpont Zrt. városüzemelteté.gi
igazgatója

3. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Kisfaludy u. szám alatti lakás
bérlójének bérleti jogviszonyának megszüntetésére
Előterjesztő.. Kovdcs ottó - a Józsefvárosi Gazdólkodósi Kozpont Zrt... vagyongąZdóĺkodási igazgatóia

2. Képviselő-testület
(ír ás b e li elő terj eszté s)

l. Javaslat bizottsági tag cseréjére
Előterjesztő.. Dr. Kocsis Máté - polgármester

f. Javaslat a Józsefuáľosi onkormányzat2016. óvi költségvetésérol szóló cĺnkornlányzati
rendelet elfogadására
Előterjesztő.. Dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Javaslat aJőzsefvárosi tnkormźnyzatz}|s. évi koltségvetéséről sző|ő 6120|5. (II.20.)
önkormányzati rendelet módosítására (POTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

4. Javaslat a TER_KOZ ,,A,, és TER_KJZ ,,B,, pźiyázato|<kal kapcsolatos dĺjntések
meghozata|ára
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egľy Attila - alpolgármester
Dr. Szilógyi Demeter - képviselő
Zentai oszkńľ - képviselő

5. Javaslat Smaľt City munkacsoport |étrehozásával kapcsolatos döntések meghozata|ára
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

6. Javaslat a Budapest VIII., Tömő u. 16. szźlm a|atti lakások és nem lakás céljára
szolgá|ő he lyisé gek el ide genítéséről szóló pá|y ázat ki írására
Előterjesztő: Dr. Pesti lvett - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., igazgatóság
elnöke

7. Javaslat a loĺ<Ész módosításával kapcsolatos dĺĺntések meghozatalára
GoľrÉzgESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgórmester

8. Javaslat szobor, emléktábla elhelyezésére
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester



9 . Javaslat intézményv ezetői ptiy ázatok kiírasara
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - poĺgármester

l0. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai2015. május ĺ. -2015. október 31. között
átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehaj tásáróI
Előterjesztő.. Dr. Kocsis Máté - polgármester

l l. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak 2015. évi munkájáról
Előterjesztő: Soós Gyorgy - Városgazdálkodósi és Pénzügli Bizottság elnoke

Zentai oszknr - Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
12. Javaslat a Józsefuárosi Nemzetiségi onkormányzatokkal kapcsolatos dcĺntések

meghozata|ára
Előterjesztő. Dr. Kocsis Máté - poĺgármester

13. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről :
Előterjesztő'- Danada-Rimán Edina jegyző tartós távollĺźtében dr. Mészár Erika -

aljegyző
14. Javaslat a 20|6. évre vonatkozoan igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet

e lfo gadására é s a po l gármest er 20 | 6 . évi szabads ágának j őv áhagy ásár a

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
15. Javaslat a szociális lakbéme vonatkozó tźĄékoztatőva| kapcsolatos döntés

meghozata|ára
Előterjesztő: Dr. Erőss Gáboľ _ képviselő

l6. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáró| szőIő
3612014. (XI.06.) önkormányzati rendelet, illetőleg a Polgármesteľi Hivatat Alapító
o kiratának, valami nt S zerve zeti é s Műkö dé si S zab á|y zatának mó do s ítĺĺsára
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgĺźrmester

l7. Javaslat az onkormányzat tulajdonában lévo, illetve az źita\a ferľrtaľtott ingatlanok
ener gia- és v ízfo gy asztási adatair a vo n atkozó táj éko ztatóró l
Előterjesztő. Jaknbfy Tamás - képviselő

3. Gazdálkodási Ügyo sztá|y
Előterjesztő.. Dr. Hencz Adrienn - ügyosztályvezető
(írósbeli előterj esztés)

1 .t..'l^:l^^^^: L^--A:A-,lÁ^ Er'.á^.o.+ \/TTT l.^-;i|^+ V ąnĄaaaal' QÁnÁnĺ rrŕnátląn vłęllazatá|rl. r ulaJuvu\,J| IIwruJąIwrąD Uuu4PwÖĹ Y laa. Ąvlulvl r\ą4vJvrrJ vQlgvl glvguel

rekonstľuk ciő e|v é gzéséhez
2. Tulajdonosi hozzájźtrulás Budapest VIII. kertilet, Déri Miksa utca 7. szźtmu ingatlan

|eágaző gázv ezetékének kiépít éséhez
3 . Javaslat közterület-hasznźiati kérelmek e|bírźiásźra

4. J őzsefv áľosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Előtełjesztő: Kovács ottó - vagyongazdálkadósi igazgató
(ír ás b el i e lőterj es zt é s)

1. Javaslat a Budapest VIII. kerĹilet, Baross u. 28. szám a|atti ĺires, ĺinkormányzati
tulajdonú nem lakás célú helyiség nyilvános egyfordulós pályázat ,űťján tcirténő

bérbeadására



2.

együttes, valamint
Budapest VIII. kertilet, Kálvária u. 8.

helyisée vonatkozásában

5.

l bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerĺilet, Ká|vária u. 2I/A szám
alatti tires. ĺlnkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre

bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keľtitet, Koszorú u. 25-27. szám
alatti üres, cinkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre, valamint a helyiség
funkcióvál tozásának ingatlan-nyilvántartáson történo átvezetése
Javaslat a Budapest VIII. kerÍilet, Rákóczi út 53. szám a|atti tiľes, önkormányzati
tulajdonú nem lakás célú helyiség nyílvános egyfoľdu|ős pá|yázat útján tcirténő
béľbeadására
Tóthné Korencsák Kľisztina egyéni vá||a|kozó béľbevételi kéľelme a Budapest VIII.
kerület, Somogyi Béla u. 19. szám alatti üres, nem lakás célú helyiségre

nagánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerĹilet'
Vajdahunyad'u.23. szám alatti Ĺires önkormányzatitulajdonúpínceszinti tároló-ľekesz
vonatkozásában
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szörény u. Szám alatli
lakás bérbeadására
Roncsák Jónef egyéni vállalkozó bérlő és.=a Print-97 Kft. bérlőtársi jogv.iszony
létesítésére és a tevékenységi ktir bővítésére vonatkozó közös kérelme a Budapest
VIII. keľület, Népszínház u. 57. szám a|atti cinkormányzati tulajdonú nem lakás célú
helyiség tekintetében

|. Zárt ülés keretében táľgya|andó előterjesztések
(írósb el i elő terj e sztés)

Napiľend 1.1. pontja: Javaslat személygépjárműben okozott kárral kapcsolatos
kártérítési igény elbíľálásáľa ZÁnr ÜI,Bs
Előterjesztő: Dr. Pesti lvett - Józsefiárosi Gazdálkodási Központ Zľt., igazgatóság elnöke

A napirend tórgyaldsa zúrt iilés keretében tijrtént az Miitv. 46.s @ bekezdése értelmében. A
napirend tdrgyaldsa során elhangzottakat és a meghozott 76/2016. (II.u.) sz. WB

Itatórozatot a zórt iilésrdl késztilt jegyzőkiinyv tartalmazza.

Napirend 1.2. pontja: Javaslat fakárľal kapcsolatos káľtérítési igény elbírálására
Előterjesztő.- Acs Péter - a Józsefvárosi Gazdálkodási KÓzpont Zrt. városüzemeĺtetesi
igazgatója ZART ULES

A napirend tárgyaldsa zlÍrt iilés keretében történt az Miitv. 46.s O bekezdése értelmében. A
napirend tárgyaldsa sordn elhangzottakat és a meghozott 77/2016. (II.LL.) sz WB

Itatdrozatot a zúrt iilésrdl késziilt jegyzőkönyv tartalmazza.
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Napiľend 1.3. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Kisfaludy u. , zám
alatti lakás béľlőjének bérleti jogviszonyának megszĺintetésére ZLRT ULES
Előterjesztő.- Kovács ottó - a Józsefvárosi Gazdólkodósi Kozpont Zrt. vagłongazdóĺkodási
igazgatója

A napirend tdrgyaldsa zdrt iilés keretében tijrtént az Mijn. 46.s @ bekezdése értelmében. A
napirend tdrgyalása sordn elhangzottakat és a megltoaott 78/20l6. (II.01.) sz. VPB

hatórozatot a zdrt iilésrdl készíilt jegyzőkönyv tartalmazza

2. Képviselő-testület
(írásb e li előterj esztés)

Soĺís Gyłirgy
Külön tár gy alásr aj avaslatokat kér.

Boľsos Gáboľ
A2.f . és2.5. napirendi pontokat kéri külcjn táľgyalni.

Soós Gyłirgy
Külön tárgya|ásrajava.solją továbbá a2.I7 , napiľendi pontoĹ Egyéb kiilön tárgyalásrajavaslať
nincs' a blokkban maradt napirendi pontok egytittes vitźlját megnyitja, |ezttrja. Szavazásra
bo cs átj a az alábbi határ ozati j avaslatokat :

Napirend 2.1. pontja: Javaslat bizottsági tag cseréjére
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az eloterjesztés
megtárgya|ását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselĺĺ-testĺilet 2016. február 4-i ülése

Napirend 2.2. pontja: Javaslat a Jőzsefvárosi onkormányzat 2016. évi kiiltségvetéséről
szóIĺó tinko rmányzati ľendelet elfogadására
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

A napiľend f.2. pontját kü|iin táľgyalásra kikéľték.

Napirend 2.3. pontja: Javaslat a Józsefvĺĺrosi onkormányzat 2015. évi költségvetéséľőI
szőI'ő 6 /f0 |5. (II.20.) iinkormányzati rendelet mĺídosítáłsára
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgdrmester

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
me gtár gy alás át, a re nde l e t teÍv ezet e l fo gadás át.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testtilet 20|6. február 4-i ülése



Napirend 2.4. pontja: Javaslat a ľÉR_ĺĺÖZ ,,.Ą,, os TÉR_KÜZ ,,B" pályázatokka|
kap cso latos dti ntések meghozata|ára
Előterjesztő.. Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egl"y Attila - alpolgóľmester
Dr. Sziĺógyi Demeter - képviselő
Zentai oszkáľ - képviselő

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2016. február 4-i tilése

Napirend 2.5. pontja: Javaslat Smart City munkacsopoľt |étrehozásálva| kapcsolatos
dö ntés ek meghozatalár a

.Előterjesztő.. Dr. Kocsis Máté - polgúrmester .= 
-

A napirend 2.5. pontját kii|iin táľgyalásra kikérték.

Napirend 2.6. pontja: Javaslat a Budapest VIII., Ttimő u. 16. szám alatti lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szĺĺ|ó' pá|yázat kiíľására
Előterjesztő.. Dr. Pesti lvett - Józsefvárosi Gazdáĺkodási Kozpont Zrt', igazgatósóg elnöke

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
megtárgya|ását.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a Képviselő-testület 20l6. február 4-i ülése

Napirend 2.7. pontja: Javas|at a JOKESZ mrídosításával kapcsolatos dtintések
meghozata|ára
Előterjesztő.. Dr. Kocsis Maté _ polgármester

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság javasoljaaKépviselő-testületnek aze|óterjesztés
megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testtilet 2016. február 4-i tilése



Napirend 2.8. pontja: Javaslat szoboľ, emléktábla elhelyezésére
Előterjesztő.. Sdntha Péterné - alpolgármester

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesztés
megtárgyalását.

Fęlelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2016. február 4-i ülése

Napiľend 2.9. pontj a : Javas lat i n tézm ényv ezetői pá|y ázatok kiíľására
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

A Városgazdálkodási és PérrzĹĺgyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előteľjesztés
megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviseló=-testtilet 20l6. február 4.i Ĺilésę

.Napirend 
2.10. pontja: Beszámoló a Képviselő-testiilet bizottságai 2015. május I. _2015.

októ ber 3 1. kiiziitt átruházott h atás kii ľben hozott dtintéseinek végľehaj tásárĺí |
Előterjeszĺő: Dr. Kocsis Múté - polgarnlester

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előteľ.jesztés

megtáľgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testtilet 2016. február 4-i ülése

Napiľend 2.||. pontja: Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak 2015. évi
munkájáróI
Előterjesztő.. Soós GyÓrgy - Városgazdálkodási és-Pénzl,igyi Bizottság elnÓke

Zentai oszkár - Emberi Erőforrás Bizottság elnÓke

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
megtárgyalástń.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2016. februar 4-i tilése

l0



Napirend 2.l2. pontja: Javaslat a Jĺózsefváľosi Nemzetiségi Onkoľmányzatokkal
kapcsolatos dłintések meghozatalá ra
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgarmester

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előterjesztés
megtárgyalását.

Felelos: polgármester
Határido: a Képviselő-testület 20l6. február 4-i ülése

Napirend 2.13. pontja: Beszámoló a Potgáľmesteri Hivatal f015. évi tevékenységéľőI
Előter.iesztő.. Danąda-Rimán Edina jegyző tartós tóvoĺlétében dľ. Mészár Erika - aljeglző

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előterjesztés
megtárgyalását.

Felelos: polgármester :

Határidő: a Képviselő-testĺilet 2016. február 4-i ülése

Napirend f.I4. pontja: Javaslat a f016. évľe vonatkozóan igazgatási sziinet
e|rendeléséľől szólĺí ľendelet elfogadásáľa és a polgármester 2016. évi szabadságának
jóváhagyására
Előterjesztő.. Dr. Kocsis Móté - polgármesteľ

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
megtárgyalását.

Felelos: polgármester
Határido: a Képviselő-testĺilet 2016. fébruár 4-i Ĺilése

Napirend 2.|5. pontja: Javaslat a szociális lakbéľľe vonatkozó tájékoztatőva|
kapcso|atos dtintés meghozatalára
Előterjesztő.. Dr. Erőss Gabor - képviselő

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testĹilet 2016. február 4-i Ĺilése

ll



Napirend 2.16. pontja: Javaslat a Képviselő-testiilet és Szeľvei Szervezeti és Műktidési
Szabźůyzatáról szóló 36ĺ2014. (xI.06.) tinkoľmányzati ľendelet, illetőleg a Polgáľmesteľi
Hivatal Alapító Okiľatának, valamint Szervezeti és Műktidési Szabályzatának
mó'dosításáľa
Előterjesztő.. Dr. Kocsis Máté - polgármester

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselo-testületnek az előterjesztés
megtárgya|ását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselo-testtilet 201.6. február 4-i Ĺilése

:

Napirend 2.17. pontja: Javaslat az Onkormányzat tulajdonában lévő, illetve az á|ta|a
fenntartott ingatlanok eneľgia- és vízfogyasztási adataira vonatkozó tájékoztatőről
Előterjesztćí. Jakabfy Tamás - képviselő

A napirend 2.Ĺ7. pontját küItin táľgya|ásra kikéľték.

'':Sorís Gytirgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta| a Bizottság az a|źtbbí

hattn o zatokat e I fo gadta :

Napiľend 2.1. pontja: Javaslat bizottsági tag cseréjére
Előterjesztő.. Dr. Kocsis Máté - polgdrmester

7 9 1201 6. (II.0 1.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzii gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)
(Tematikai blokkbąn történt a szavazós.)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
megttrgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 20|6. februáľ 4-i ülése

Napiľend 2.3. pontja: Javaslat a Józsefvárosi Onkormányzat 2015. évi költségvetéséľől
sző|ő 6 ĺ2015. (II.20.) łi n ko rmányzati rendelet módos ítására
Előterjesztő.. Dr. Kocsis Móté -polgórmester

80 ĺ20 1 6. (II. 0 1.) sz. Vá ros g azdáI.ko dźts i és Pénzii gyi B izotts ág határ ozata
(l3 igen,0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)
(ľematilrai bĺokkban történt a szavazas.)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előterjesztés

me gtár gy a|ás át, a rend e l e t te rve zet e l fo gad ás át.

Felelos: polgármester
Hatfuiđő: a Képviselő-testüIet 20l6. február 4-i Ĺilése
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Napirend 2.4. pontja: Javaslat a TER_KOZ ,,^,, és TER_KOZ ,,B,, pályázatokkal
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő.' Dr. Kocsis Máté - polgdrmester

Egry Attila - aĺpolgármesteľ
Dr. Szilágyi Demeter - |cĺźpviselő
Zentai oszkńr . képviselő

8Iĺ2016. (II.01.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata

' (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikni blokkban történt a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő.testületnek az előteľjesztés
megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Kéoviselő-testület 2016. február 4-i ülése

Napirend 2.6. pontja: Javaslat a Budapest VIII., Tömd u. 16. szám a|atti lakások és nem
lakás céljára szolgá|ó helyiségek elidegenítéséről szóIó pá|yázat kiírására
Eĺőter.jesztő.. Dr. Pesti Ivett - Józse.fvárosi Gazdálkodási Kĺ)zpont Zrt., igazgatósóg elnöke

82/f0I6. GI.O1.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)
(ľenlatikĺli blokkban tÓrtént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselo-testĹiletnek az előterjesztés
megtáľgyalását.

Felelős: polgármester
Határidó: a Képviselő-testület 2016. februáľ 4-i ülése

Napiľend 2.7. pontja: Javaslat a ĺóxÉsz módosításával kapcsolatos diintések
meghozata|ára
Előterjesztő.. Dr. Kocsis Máté - polgármester

8312016. (II.01.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartĺízkodás szavazatta|)
('l,ematikai blokkban történt a szavazás.)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őterjesztés
megtárgya|ását.

Felelos: po1gármester
Hataĺidő: a Képviselő-testület 20l6. februáľ 4-i ülése
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Napirend 2.8. pontja: Javaslat szoboľ, emléktábla elhelyezéséľe
Előteriesztő: Sántha Péterné - alpolgórmester

84120|6. (II.01.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizotts ághatározata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|,1
(ľematikni blokkban tcjrtént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e\oterjesztés
megtárgyalását.

Felelos: polgármester
Határidő: a Képviselo-testĹilet 2016. február 4-i ülése

Na pirend 2. 9. po ntj a : Javas|at intézményv ezetői pá|y ázatok kiírására
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - poĺgórmester

85/2016. (II.0l.) sz. Városgazd'á|kodási és Pénziigyi Bizottsághatározata .:

(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)
(Tematikai blokkban tĺ)rtént a szavazds.)

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előteľjesztés
megtárgyalását.

Fe1elős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 201r6. február 4-i ülése

Napirend 2.10. pontja: Beszámolĺó a Képviselő-testĺilet bizottságai2015. május 1. - 2015.
okíó'oer 3ĺ. ktiziit. áíruh.ázoii iraiásktir=bei-r lrozott dtii-rtéseinek végi.ehajtásárĺól
Előterjesztő.' Dr. Kocsis Máté - polgármester

86 ĺ20 16. (II.0 1.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(13 igen' 0 nem, l tartózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban történt a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őterjesztés
megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Hataridő: a Képviselo-testület 2016. febľuár 4-i ülése
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Napirend f.Ĺl. pontja: Beszámoló a Képviselő-testiilet bizottságainak 2015. évi
munkájáról
Előterjesztő.. Soós Gyorg,,- Városgazdólkodósi és Pénzügyi Bizottság eĺnöke

Zentai oszkáľ - Emberi Erőfoľrós Bizottság elnökp

87 lf0l6. (II.0 1.) sz. Vá ľos gazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(I3 igen' 0 nem, l taľtĺózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tĺjrtént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés :
megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határido: a Képviselo-testtilet 20l6. február 4-i ülése

Napirend 2.l2. pontja: Javaslat a Józsefvárosi Nemzetiségi Onkoľmányzatokkal
kapcsolatos diintések meghozata|ára :

Előteriesztő.. Dr. Kocsis Máté _ polgármester

88 lf0|6. (II.0 1.) sz. Vá ros gazdálkod ási és Pénziigy i Bizotts ág határ ozata
(13 igen, 0 nem, l taľtózkodá's szavazatta|)
(ľematikai blokkban tcirténl a szavazás')

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Hatźtriđo a Képviselő-testĹilet 20I6. febľuáľ 4-i ülése

Napiľend 2.13. pontja: Beszámoló a Polgáľmesteri Hivatal f015. évi tevékenységéľől
Előterjesztő.. Danada-Rimán Edina jegző tartós távollétében dr. Mészár Erikn - aljeglző

89 l 20 l 6. (II. 0 1.) sz. Váľos g azdá|ko dás i és P énzü gyi B izo tts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartĺízkodás szavazatta|)
(ľematikai bĺokkban történt a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előteľjesaés
megÍárgya|ásttt.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a Képviselő-testület 2016. febľuár 4-i ülése
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Napirend 2.14. pontja: Javaslat a f016. évľe vonatkozóan igazgatási sziinet
elrendeléséľől szóló rendelet elfogadásáľa és a polgármester 20|6. évi szabadságának
jóváhagyására
Eĺőterjesztő.. Dr. Kocsis Máté - polgármester

9 0 ĺ20 |6. (II.0 1.) sz. Váľos g azdá|ko dáts i és Pénzii gyi B izo tts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban ttrtént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselo-testületnek az előterjesztés
megtárgyalását. 

:

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a Képviselő-testület 2016. febľuár 4-i tilése

Napirend f .15. pontja: Javaslat a szociális lakbérre vonatkozó tájékoztatőva|
kap csolato s dtintés meghozatalára
Eĺőterjesztő Dr Erőss Gábor - képviselő

9|/2016.(II.0l.) sz. Váľosg azdá|kodási ós Pénzügyi Bizotts ághatározata
(13 igen' 0 nem, l tartózkodás szavazatta|\
(Teĺleatikai blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság javasolja a Képviselo-testületnek az előterjesztés
megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselo-testtilet 20l6. februáľ 4-i Ĺilése

L!.-!-.-.! 4 71 ---=-12-= !_==--!-a - |Ž!-=-:.-|! L--L:z|^L:- Q-.--'.! ś\-^---^-^.: I- I|lf!!|-:):^:l\aprrenu Z.ro. purrua: dava$lat a l\ęPvrsctÚ-.Estui€. cs ĎZei=-vei Ďzei.-Ýezeíi es ivruiiooesi
Szabá|yzatárőI sző|ő 3612014. (xI.06.) łinkormányzati rendelet, illetőleg a Polgármesterĺ
Hivatal Alapító okiľatának, valamint Szeľvezeti és Míĺködési Szabályzatának
mĺódosítására
Előterjesztő.. Dr. Kocsis Máté - polgĺźrmester

92 ĺ2016. (II.0 l.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénziigyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtĺízkodás szavazatta|)
(Tematikni blokkban tortént a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és PérrzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesĺés
megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselo-testĹĺlet 2016. február 4-i ülése
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Napirend f.2. pontja: Javas|at a Józsefvárosi onkormányzatf01,6. évi ktiltségvetésérőI
szó lĺí ti n ko rmányzati ľendelet elfo gadásáľa
Eĺőterjesztő.. Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Soós Gyłirgy
A vitát megnyitja, megadja a szót Borsos Gábor bizottsági tagnak.

Borsos Gáboľ
Két fó tételre szeretne rákérdezni, amelyekre nem sikerült rábukkannia az e\oterjesztésben.
Egyfelol mi az idei évi ingatlanértékesítési bevételi elóirányzat a lakáscélú és nem lakás célú
ingatlanok esetében, továbbá hogyan alakult ęz a2015. évi teljesüléshęz képest? A bevételi
e|őirányzat nőtt vagy csökkent, illetve tartani kívánják-e a szintet? Másfelől a települési
támogatásokkal kapcsolatban új szociális pénzbeni ellátó rendszeľ indult a tavalyi évben,
ebben a vonatkozásban azonban nęm talált érdemben informácíót a költségvetésben. Miként
alakult a tavalyi évi teljesülés, és ahhoz képest hogyan alakul azidei évi kiadási e|óirányzat?

Soós Gytirgy
Válaszadásľa megadja a szőt a PénzĹigyi Ügyosztály vezetójének.

'.Páris Gyuláné
A 20|6. évben tervezett ingat|anértékesítési bevételek, a lakás és helyiség elidegenítési
bevételek kĺirtilbelül a tavalyi szinten vannak. Bekerült a tervezetbe a Tľefort utcai épi.ilet

bevétele, mivel a tavalyi évben nem teljesült a bevétel . Ezen kívĹil egyszeri bevételt jelentenek
a Bókay, valamint a Jőzsef utcai ingatlanok, melyeket külön a mellékletek részletesen
taglalnak. A lakás és helyiség bérbeadásbo| származó bevételek körülbelĺil a tava|yi szinten
kerültek tervezésľe, valamelyest a helyiség bérbeadási bevétel csokkent. A települési
tánrogatás tekintetében most már láthatóak a tavalyi teljesítési adatok. Az idén alacsonyabb
összegben keľült tervezésre a tavalyi évhez képest, de a teljesítési adatok ezt a|átámasztják.
SzázhaÍvan-valahány millió a települési támogatási kiadás, ez tava|y 40-50 millióval volt
magasabb. Az idei teruezet nem tartalmazza természetesen azokat a kifutó segélyeket,
amelyek tava|y a Kormányhivatalhoz kertiltek át. Ernek következtében még nagyobb
csĺjkkenés látszik a 2015-ös és a 2016-os terv adatok k<jzcjtt.

Soós György
Megadja aszót Jakabs Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Hány foľint szerepel a 20|6. évi koltségvetésben a Bárka Szíllház tevékenységének
újľaindítására?

Soós Gytirgy
YáIaszadásra megadja a szőÍ. a PénzĹigyi Ügyosztály vezetőjének.

Páľis Gyuláné
20l6-ban nem szerepel a költségvetésben kĹilön a Bárka Szinház, mely megszĹĺnt
jogutódlással, és a Józsefuáros Ktizösségeiért Nonprofit Zrt-hez kertilt átszervęzésre.
Vélhetően azigazgatő asszony tud nyilatkozni atervezett kiadást illetően.

t1



Soós György
Válaszadásra megadja a szőt a Józsefváros Közösségeién Nonprofit Zt. igazgatősági
elnökének.

Kovács Baľbaľa
2016. évben még nem terveztek a Bárka Szinhźzza|, a bevételekből kívánják finanszírozni,
jelenleg folyik a felmérés, és éppen a napokban zaj|ík az átadás. Pontos vá|aszt egy-két hét
múlva tud adni, mert az előadások jogait, és minden egyebet értékesített az előző ügyvezető.
Eľrnęk a bevételeibol próbálják újraindítani a Bĺirkát, azonban chhcz fizikailag hclyct is kcll
majd találniuk.

.Soós Gyiirgy
Egyéb kéľdések, hozzásző|ások nincsenek, a vitát |ezárja. Szavazttsra bocsátj a az a|ábbi
hatfuozatijavaslatot:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képr,iselo-testületnek az előteľjesztés
megtárgyalását, a ľendelet Íervezet és ahatttrozat elfogadását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 20ĺ6. febľuár 4-i ülése

Soós Gyłirgy
Megállapítja, hogy 1 1 igen, 0 nem, 3 tartózkodás szavazattal a Bizottság az a\źlbbi határozatot
elfogadta:

93 /20 |6. (II.0 1.) sz. Vá ľosg azdá|ko dás i és Pénzügyi B izotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 3 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az eloterjesztés
megtźngya|ásźi, a rendelet tervezet és ahatározat elfogadását.

Felelős: polgármesteľ
ÍJ^.+Ą-:'1!!.. . V:--':-.|Ą +^.a..ĺl.+ .^1 ŕ f^L.'.A. Á i :ilA^^r]..lL.alruu. 4 NgPvrĎęrL,-LęĎLuIę( ./.w Lv. 19ul Lrćri .t-i ÚiUsU

Napirend 2.5. pontja: Javaslat Smart City munkacsopoľt létrehozásával kapcsolatos
diintések meghozatalára
Előterjesztő: Dr. Kocsts Máté - polgármester

Soós Gytirgy
A vitát megnyitja' megadja a szót Borsos Gábor bizottsźryi tagnak.

Borsos Gábor
Maga az előterjesztés rendben van' pusztán tájékoződőjellegű kérdése lerne. Nem derüIt ki
egyéľtelmtien az e|őterjesńésből, hogy ez esetben is önkormányzatí képviselők kapnának
felkérést a munkacsoportba, avagy milyen módon valósul meg az, hogy a rendelkezésre á1ló

tapaszta|at és szakértelem becsatomźzőđjon,lévén szó egy viszonylag elég új területéről az
onkoľmányzat fe|adatainak. Miként nézne ki a konkĺét megvalósítás, van-e határidő a
munkacsoportot illetően, továbbá kik vesznek benne részt?
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Sorís Gyłirgy
Válaszadásra rnegadja a szót a Rév8 Zrt. vezérigazgatőjának.

Annus Viktor
Az eloterjesztés nem nevesíti a személyeket, ez a Képviselő-testülęt hatáskĺire. Egyelore egy
határozat|an időre megfogalmazott munkacsoportról van sző, melynek felállását követően
Iehet az elhangzott kérdésekre pontosan válaszolni.

Soós Gytiľgy
Egyéb kérdés, hozzásző|ás ninc-s, a vitát |ezárja. Szavazásra bocsátja az a|ábbí haÍározati
javaslatot:

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselo-testületnek az előterjesztés
megtárgya|ását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 20l6. február 4-i ülése

Soós Gytiľgy
Megállapítja, hogy 13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazaÍtal a Bizottság az alábbi határozatot
elfogadta:

94/2016. (II.01.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselo-testületnek az előterjesztés
megtárgyalását.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a Képviselő-testület 2016. február 4-i ülése

Napirend 2.17. pontja: Javaslat az Onkormányzat tulajdonában Iévő, illetve az á|ta|a
fenntartott ingatlanok energia- és vízfogyasztási adataiľa vonatkozó tájékoztatőrő|
Előterjesztő.. Jakabfu Tamás - képviselő

Soós Gytirgy
A vitát megnyida. Javaslatot kíván tenni Jakabfu Tamás képviselo, mint előterjesztő felé.
Tudvalevő, hogy január 20-ig kellett jelezniĹik a 350 fonél tcjbb embeľt foglalkoztató
nagyvá||a|atoknak az ISo 5000l-hez való csatlakozást, ermek |esz idén egy auditja
kötelezően' december 31-ig le kell záru|nia. A hatćrozati javaslat a következoképpen
foga|maz:,,..az önkormányzat tulajdonában álló' valamint az önkormányzat által fermtartott

ingatlanok..''. A JGK ZÍt. ebbe eleve bele is esik, 4l -42 te|ephellyel, tehát célszenĺnek éľzi
ezze| kiegészíteni az előterjesztést. Ez csupán egy javaslat, egyébként az e|őterjesztéssel
egyetért. Kérdések, hozzźsző|ások hiányában a vitát |ezárja. Szavazásra bocsád a az a|źhbi
határ o zati j ava s l ato t :
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előterjesztés
megtárgyalását.

Felelos: polgármesteľ
Határidő: a Képviselő-testület 2016. február 4-i ülése

Soós Gyłirgy
Megállapítja, hogy 14 igen, 0 nem, 0 tartóZkodás szavazatíal a Bizottság az a|źlbbihattrozatot
elfogadta:

9 5 l20 1 6. (II. 0 1.) sz. Váľos g azdá|kodási és Pénziigyi B izotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodá's szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az eloteľjesztés
megtárgya|ásáÍ'.

Felelős: poIgármester
Hatáľidő: a Képviselő-testület 20I6. február 4-i tilése

.-

3. Gazdálkodási Ügyosztály
Előterjesztő.. Dr. Hencz Adľienn - ügyosztólyvezető
({l. ás b e l i e l ő ĺ er i eszt és)

Soós Gyłirgy
Külon tárgyalásľa tesz javaslatot a 3.3. napiľendi pont tekintetében. Egyéb külon tárgya|tsra
javaslat nincs, a 3.1. és 3.2. napkerrdi pontok egyĹittes vitźĄát megnyitja, |ezfuja. Szavazásra
boc sátj a az a\ábbi határ o zati j avasl atokat :

Napiľend 3.1. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. keriilet Kaľácsony
S á n d o r utc á b a n v ízl ezeték reko ns tru k ciő e|v égzés éh ez

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzź|áru|ását adja a
Fővárosi Vízművek Zrt. rész&e' a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor utcában (hrsz.:

35344 és 35455) saját beruhźĺzásként teruezett vízvezeték rekonstrukciós munkźlldnz, az
alábbi feltételekkel és ki kötésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzájárulźts a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyekbeszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzźtjárulás a munkálatokkal érintett alábbi közteľületekĺe is kiterjed:
o Teleki tér Hrsz.: 35|f3l8
. Szerdahelyi utca Hrsz.: 35345

c. a beruházónak (építtetőnek) a kozutkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájźtru|áSt meg kell küldenie a közterĹilet tulajdonosának, a Budapest Fováros VIII.
kerÍilet Józsefuárosi onkormányzatnak, majd a munkák (helyreállítás) elkészültéről
íľásban kell értesítést küldeni.
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d. kéri a járdák megbontott helyein - a rétegrendek helyreállítását követoen - legalább a
járda szélességének megťelelő hosszúságban új aszfaltbuľkolat megfelelő minőségben
történő kiépítését, melyre aberuháző és kivitelező kcizösen 5 év gaľanciát vźL||a|,

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a köZteľiilet tulajdonosát
írásban értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak aZ engedé|yező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betartásával' a dĺjntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Határido: 20|6. febľuár l.

Napirend 3.2. pontja: Tulajdonosihozzájáľu|ás Budapest VIII. keriilet, Déľi Miksa utca
7. számil ingatlan |eágaző gámezetékének kiépítéséhez

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy tulajdonosi hozzájáru|ását adja -
a FOGAZ Földgázelosztási Kft.. megbízásábő| a terveket készító HELYSZIN Epítőipaľi Kft. .:

ľészéľe - a Budapest VIII. kerület, Déľi Miksa utca (hľsz.: 3494|) 7. szám alatti ingatlan
gáze||źtását biztosító kisnyomású gázvezeték|eágazás kiépítésének közterületi munkáihoz) az
alábbi feltételekkel és kikotésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájźlru|ás a beruházőt (épittetőt) nem mentesíti, az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a beľuházónak (építtetőnek) a k1zutkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájfuulást a vonatkozó rendelet (I9l1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásáva| a Budapest Főváros VIil. kerĹilet Polsármesteri Hivatal
Hatósági lJgyosztá|y ÉpítésÍigyi irodájától előzetesen meg kell řérni, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. kotelezi a kivitelezőt a Déri Miksa utcai jáľda- és útszakaszon a bontlási hely
rétegľendjének (és járda szegélykő) helyreállítását követően legalább a járda
szélességének megfelelő hosszúságban új aszfaltburkolat megfelelő minőségben
történő kiépítésére, melyre aberuhźuő és kivitelező közösen 5 év garanciát vá||a|,

d. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészü|térő| a köztertilet fulajdonosát
írásban éľtesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozz,ź!źtru|ás csak az engedé|yező szervek, sza|<hatőságok
előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Fele1ős: polgármester
Határidó : 201 6. február 1 .
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Napirend 3.3. pontja: JavasIat közteriilet-használati kéľelmek elbíľálására

A napirend 3.3. pontját külłin táľgyalásľa kikéľték.

Soĺis György
Megállapítja, hogy 14 igen, 0 nem, 0 tartóZkodáS szavazatta| a Bizottság az alábbi
határ o zatokat e l fo gadt a :

Napirend 3.1. pontja: Tulajdonosi ńozzájáľulás Budapest VIII. keríilet Kaľácsony
Sándo ľ u tcáb an v ízl ezeték ľekonstľukció elvégzéséhez

9612016.(II.01.) sz. Városg azdáikodásié. Pen,ĺĺgyi Bizotts átghatźtrozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|\
(Tematikai blokkban tortént a szal,azás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy tulajdonosi hozzájárulását aĄa a
Fővárosi Vízművek Zrt. rész&e' a Budapest VIII. keľtilét, Kaľácsony Sándor utcában (hrsz.:
35344 és 35455) saját beruházásként tervezett vizvezeték rekonstrukciós munká|<hoz, az
alábbi feltételekkel és kikcitésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás a beruházót (építtetotj nem merrtesíti az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzésę alóI,

b. a tulajdono sihozzt!árulás a.uĺłalutol.l.al érintett alábbi kcjzteľületekľe is kiterjed:
. Teleki tér Hrsz': 35123ĺ8
. Szerdahelvi utca Hrsz.: 35345

c. a beruházónak (építtetőnek) a kozútkezeIoi és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájárulźtst meg kell ktildenie a közterület tulajdonosának, a Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefuárosi onkormányzatnak, majd a munkák (helyreállítás) elkészültéről
írásban kell értesítést küldęni,

đ. kéri a járciák megbontott heiyein _ a rétegrenciek heiyreáiiítását kcivetően _ iegaiább a
jtrda szélességének megfelelő hosszúságban új aszfaltburkolat megťelelő minőségben
t<jrténő kiépítését, melyre a beruhĺĺzó és kivitelezo közĺisen 5 év garanciátvá||a|,

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterÍilet tulajdonosát
írásban értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak aZ engedélyező szervek, szakhatóságok
előíľásainak lnaľadéktalarr betar1ásával, a dcĺntés napjától számított 1 évig éľvényes.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. februaľ l.

22



Napirend 3.2. pontja: Tulajdonosihozzájáľulás Budapest VIII. keľület, Déľi Miksa utca
7. számil ingat|an |eágaző gáwezetékének kiépítéséhez

9712016. (II.01.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(ľematikni blokkban ttjrtént a szavazós.)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ésźú adja -
a roGĺz Földgázelosztási Kft. megbízásából a terveket készítő HELYSZÍN Építőipari Kft.
részére - a Budapest VIII. kerÍilet. Déri Miksa utca (hrsz.: 3494|) 7. szttm alatti ingatlan
gáze||átását biztosító kisnyomású gázvezeték|eágazás kiépítésének közterületi munkáihoz, az
alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzĄárulás a beľuházőt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a beruházónak (építtetőnek) a közutkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási)
. hozzájáľulást a vonatkozó rendelet (l,9/L994. (V.3l.) KHVM rendelet) szeľinti

melléklętek csatolásával a Budapest Főváľos VIII. keľület Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iľodájától előzetesen meg kell kémi; és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. kcĺtelezi a kivitelezőt a Déri Miksa utcai járda- és útszakaszon a bontási hely
rétegrendjének (és járda szegélykő) helyľeállítását követően legalább a járda
szélességének megfelelő hosszúságban új aszfaltburkolat megfelelő minőségben
történő kiépítésére, melyre aberuháző és kivitelező kĺjzosen 5 év garanciátvá||a|,

d. az engedé|yes kciteles a munkák (helyreállítás) elkészültérol a kĺjztertilęt tulajdonosát
írásban értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzźtjáru|ás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betartásával, a dontés napjától szćtmított l évig éľvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. februáľ l.

Napirend 3.3. pontja: Javaslat ktizteľület-használati kérelmek elbírálásáľa

Soós György
A vitát megnyitja, megadja aszőtaGazdá|kodási ÜgyosńáIy vezeto-helyettesének.

Dľ. Galambos Eszteľ
Az l-es határ ozati j avasl atot visszavonj a.

Soós Gyłĺrgy
Megadja a szőt Jakabfy Tamas képviselőnek.
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Jakabfy Tamás
Az l-es pontot illetően aruryit kíván megjegyezni, hogy a mellékelt térképvázlat nem győzte
meg arról, hogy az adott helyen el fog férni a pavilon. A II. pont, a Nyolcpipa Bt. nevű
dohánybolt esetében egyrészt úgy véli, az előterjesztés felrevezető, mivel a Leonardo da Vinci
u. 23. szeľepel helyszínként, mikcizben ęz a Corvin sétány. Másfelol javasolja 1 éves
időtartamra megadni a kozterület-használati hozzájáru|ást errę a kitelepüIésre. Harmadsorban
pedig aEY uL,, alakri területre kívárnak szemeteskukát meg dézsás jellegű növényeket
kihelyezni. Valójában az a kérdése' hogy az ,,L,, alak helyett miért nem a téglalap teljes
terĹiletét tekintik elfoglaltnak. A fennmaradó részt ugyanis másnak már nem lehet kiadni, hisz
egy téglalapnyi területet három oldalt elkerítenek ) aZaZ a téglalapot tulajdonképpen
elfoglalják 

:

Soós Gytirgy
Válaszadásra megadja a szőt a GazdáIkodási Ügyosztá|y vezető-helyettesének.

Dr. Galambos Eszteľ
A rendelet szerint csak a tényleges területet tudják figyelembe venni, tehát nem egy bruttó
terĺiletet. Lehetséges, hogy megtévesztő a leírás, a Corvin sétány viszont szerepel a
vázlatrajzon, a helyszín pontosan megieltilésre keľült. Az 1 éves idotartamra vonatkozó
javaslatot be tudja fogadni.

.a

Soĺís Gytirgy
Megadja aszot Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Megtévesztő vagy sem' a hatźrozaÍi javaslatban a kozterĹileÍ" haszná|at helyeként Budapest
VIII. keľület, Leonardo da Vinci u. f3. szerepel, mikcjzben aZ nem is kcjzteľület, hanem egy
magánteľület, egy telek. Tehát akkor |esz szabáIyos az oIlkormányzat engedélye, ha a Corvin
sétány kert.il megjelcĺlésre he|yszínként. Lehet, hogy az onkormányzat nem szám\ázhatjaki az
egész téglalap területét, mivel a kérelmező nem foglalja azt eI teljes egészében, de
gyakorlatilag oda mást már nem lehet elhelyezni. A helyszínľĄzot e|nézve nem nagyon tudja
másként érte|mezni, minthogy az egész teriilet lefoglalásra kerül.

Soos Gytiľgy
A Leonardo da Vinci u. f3. valószíntĺleg a postázási cím. A Corvin sétánynak vannak olyan
területei' mint pl. a Futó utca, amely nem úgy szerepel, hogy Corvin sétány l., hanem Futó u.

28. A és B. Válaszadásra megadja aszőt aGazđźikodási Ügyosńá|y vezető-helyettesének.

Dľ. Galambos Eszter
A kérelemben ez a cím kerrilt megnevezésre. Amennyiben a Bizottság szükségesnek látja
ennek ti sztázását, v is szaho zzák az e|őterjeszté s t a k<j vetkező ü l é sre.

Soós Gytirgy
Tehát az előterjesztés visszavonásra kerĹĺlt, a napirendi pontot |ezárja.
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4. J őzsefv árosi Gazdálkodási Kőzpont Zrt.
Előterjesztő: Kovdcs ottó - vagyongazdálkodási igazgató
(ír ás b e l i e l ő t e rj e szté s)

Soós Gyöľgy
Külön tárgya|tsra tesz javaslatot a 4.9' napirencĺi pont tekintetében. Egyéb kĺilĺjn tárgyalásra
javaslatokat kér.

Jakabfy Tamás
A 4.I. napiľendi pontot kéri ktilön tárgyaIni.

Soós Gyöľgy
Ktilĺjn tárgya|ásra további javaslat nincs, a blokkban maradt napirendi pontok egyiittes vitáját
me gn y i tj a, |ezárj a. S zav azásr a b o c s átj a az a| ábbi határ o zati j av as l ato kat :

Napirend 4.1. pontja: Javaslat a Budapest VIIL kerÍilet, Baross u. 28. szám alatti ĺiľes,
önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség nyilvános egyfordulĺís páIyázat űtján
torténő béľbeadásáľa

A napiľend 4.1. pontját kĺiltin tárgy.alásra kikéľték.

Napirend 4.2. pontja:
' együttes, valamint

bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keľület, Kálváľia u. 8. szám alattÍ iires
ti nko rmányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem járul hozzá a Budapest vlil. keľüIet, KáIvária u.8. szám alatti' 35888 hľsz.-ú
épületben található, 16 m2 alapteľĺilettĺ, üres, önkormányzati tulajdonú, udvari bejfuatu,
földszinti helyiség bérbeadásához részére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. februrĺr 1.

f.) hozzájárul a Budapest.VIII. keľĺilet, Kálvária u.8. szĺím alatti,35888 hĺsz.-ú
épületben ta|á|hatő,16 m, alapterĹiletű, üľes, ĺinkormányzati tulajdonú, udvari bejáratú,
ftjldszinti helyiség bérbeadásához. sźEę|Iátás nélkiil' hatźttozatlan időre 30 napos
felmondási idő kikĺitésével 

;és észére, ruktźrozás cé|jára, 11.81l,-
Ftihó + ÁFA bérleti ł kozuzemi és ktilön szolgáltatási díjak cisszegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺĺzpontZrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. február 1.

3.) hozzájáru| ahatározat2.) pontja szerinti ĺĺnkoľmĺĺnyzati tulajdonú helyiség felújításához.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidĺĺ: 20| 6. febľuár l.
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4.) a bérlőtársak a bérleti jogviszony idotatama alatt bérbeszámitásl igénnyel nem élhetnek,
továbbá az á|ta|uk eszközölt beruházások ellenértékét az onkormányzaÍtő| semmilyen
jogcímen nem követelhetik a bérleti jogviszony alatt és azt követően sem.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016. februrír 1.

5.) felkéri a Jőzsefvźlľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t ahatározat2.-4.) pontjaiban foglalt
béľleti szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában
álló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételęiről szóló
35/f0I3.(vI.20.) önkormĘnyzaÍi rendelet l4. $ (2) bekezdése a|apjźln 3 havi bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését vállalják a leendo bérlőtársak.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Határidő: 2016. március 31.

6.) az onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 3512013. (VI.20.) önkormányzati rendelet I7. $ (5) c) pontja alapján
eltekint akozjegyzĺĺ eIőtti egyoldalÚr kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételétől.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Közpo ntZrt. ,u{yongu,dálkodási igazgat.őja
Hatáľidő: 2016. február l.

Napiľend 4.3. pontja: i bérbevételi kérelme a Budapest vlil. keľĺilet,
Kálvária u.2I./A' szám alatti íiľes, tinkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járu| hozzá a Budapest
VIII. keľĺilet, 36083ĺ2lN31, helyrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest VIII. kerület,
KálVária u. 21./A szárn a|att elhelyezkedő, 11 m2 alapterületű, üres, önkormányzati
tulajdonú, utcai bejáratú, füldszinti helyiség bérbeadásához nagánszemély
r é szér e, r a|<tár o zás c élj ár a.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. februáľ l.

Napiľend 4.4. pontja: béľbevételi kérelme a Budapest VIII. keľĺilet,
Koszoľú u.25-27. szám a|atti ĺiľes, tinkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségľe,
valamint a helyiség funkcióváltozásának ingatlan-nyilvántartáson ttirténő átvezetése

A'Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt. hogy

1.) nem járu| hozzá a Budapest VIII. kerület, Koszorú u.25-27. szám a|att ta|á|hatő,
35520l0lV35 hĺsz.-ú, 25 m, alapteľĹiletű, udvari bejáratű, alagsori Íires, önkormányzati
tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadásához magánszeméIy részére,
ruktározás cé|jára, 3.937,- Ft + ÁFA béľ|eti + közüzemi és kĹilön szolgáltatási díjak
összegen.
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Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgaÍója
Határidő: 20L6. február 1.

2.) hozzájáru| a Budapest vI[I. kerület, Koszorú u. 25-7,7. szám a\aÍt található,
35520/0lN35 hrsz.-ú, 25 m" alapteriiletű, udvari bejáratú, alagsoľi tires, önkormányzati
tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadásához, határozat|an időľe, 30 napos
felmondási idő kikötésével. magánszemé|y részére, raktározás céljáľa, a
mindenkori köztis köItséggel megegyező (a határozathozata| időpontjában 5.850,-
Ft/hó) + ÁFA bérleti t kijzuzemi és külön szo|gá|tátási díjak összegeń.

Felelős: Józsęfvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. február l.

3.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľüIet, Koszoľú u. f5-27. szám a|att taIá|hatő,
35520/0lN35 hrsz.-ú, f5 m. alapterületiĺ, udvari bejáratú, alagsori tiľes, önkormányzaÍi
tulajdonú nem lakás célú helyiség felújításához.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I6. február I.

:

4.) a bérleti szerzodés megkötésének feltétele, hogy

':

nagánszeméIynek a
Budapest VIII. kerület, Kos-zorű u. 25-27. szźtm alatt találhatő, 3552010lN35 he|ytajzi
számon nyilvántartott, f5 m2 alaptertilettĺ, udvari bejáratú, alagsori üľes, önkormányzati
tulajdonú nem lakás célú helyiség tekintetében vállalnia kell annak felújítását, továbbá d
bérleti jogviszony időtartama alatt és azt kcĺvetően sem élhet béľbeszámítással, az źl|ta|a

végzett beľuházások ellenértékét aZ onkormányzattő| semmilyen jogcímen nem
követelheti a bérleti jogviszony alatt és azt követően sem.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. február l.

5.) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási K<ĺzpont Zrt.-t ahatźrozat2.-4.) pontjában foglaltak
szerint a béľleti szerzłĺdés megkcitésére, amelynek feltétele, hogy az onkoľmányzat
tulajdonában á,||ő nem lakás cé|jara szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35/f013. (VI.20.) tinkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyzo előtt egyoldalú kĺitelezetĺségvźl||alási nyilatkozat a|áfuását vá|la|ja a leendő
bérlő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiđő: 2016. március 3l.

6.) a Budapest VIII. kerĹilet, Koszorú u. 25-27 . szám a|at1található, 3552010/N35 he|yrajzi
számon nyilvántaľtott, 25 m2 alaptertiletű, udvari bejĺíratú, alagsori ingatlant a
lakásállományból kivonja, és a továbbiakban nem lakás cé|jára szolgáló helyiségként
hasznosítja.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016, március 3l.
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7.) felkéri a Jőzsefváľosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t, hogy a Budapest VIII. kertilet,
Koszoľú u. f5-27. szám a|att található, 3552010lA/35 he|yrajzi számon nyilvántartott,
25 mf alapterĹiletiĺ, udvaľi bejáľatú, alagsori ingatlan funkcióváltásának ingatlan-
nyilvántartáson t<jrténo átvezetése érdekében szükséges intézkedéseket a Budapest VIII.
kerület Józsefvárosi onkormányzat nevében és megbizásábő| e|végezze, a hatóságok és a
floldhivatal előtt teljes koľűen eljárjon, a szükséges nyi|atkozatokat megtegye.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I6. március 3l.

Napirend 4.5. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľüIet, Rákĺĺczi út 53. szám a|atti üľes,
tinkoľmányzati tu|ajdonú nem lakás célrĺ helyiség nyilvános egyfordulĺĺs pá|yázat rĺtján
történő béľbeadására

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) felkéľi a lőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Budapest VIIJ. keľület, Rákóczi út
53. szám a|att elhelyezkedő, 34640/0lN3 hĺsz.-ú, 1f5 m, alapteľületíi, ĺires
önkoľmányzati tulajdonú, utcai bejáratú, fcjldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadására
nyilváńos pá|yázat" kiírására 192.667,- Ę.t/hó + Áp.e berleti díj <isszegen. A Kiíró kiköti,
hogy a helyiségre nem adható be olyan ajánIat, amely a Képviselő-testület
248/20L3.(VI.l9.) számuhatározatának 8. pontja szerinti, f5 Yo-os bérleti díj kategóriába
tartoző, illetve n},ilvános internet szolgáltatás (internet kávéző, call center, stb.)
tevékenysé g végzésére vonatkozik.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hétáridő: 2016. február l.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺĺzpont Zrt.-t a pá|yázatnak a Versenyeztetési
szabá|yzattól szóló 4712015. (II.09.) sztlmu képviselő-testtileti haÍározatban foglaltak
szerinti lebonyolításaľa.

Feieiős: józsefiiárosi Gazcĺáikocĺási KözpontZľ.. vagyongazciáikocĺási igazgai:őja
Határidő: 2016. február 1.

3.) apáIyázati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal hirdetőtáb|áján, a
Lebonyolító ügyfélfogadásra szo|gá|o helyiségében (Józsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zrt. te|ephelyein), a Józsefuáros című helyi lapban, az onkormányzat és a Lebonyolító
honlapján, továbbá az onkormányzaÍ és a Lebonyolító szźlmźra elérhető költségmentes
hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre á1ló internetęs hirdetési portálokon kell
kozzétenni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodasi KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20|6. március 3l.
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Napiľend 4.6. pontja: Tóthné Koľencsák Krisztina egyéni vállalkozó bérbevételi
kérelme a BudapestVIII. keľiilet, Somogyi Béla u. 19.szám alatti iires, nem lakás célú
helyiségre

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIil. keľĺilet, Somogyi BéIa u. 19. szám alatt ta|á|hatő,
36467|0lÁJ30 hľsz.-u, 2|J m, alapterületrĺ' utcai és udvari bejáratú, töldszinti, nem lakás
célú helyiség bérbeadásához határozat|an időre, 30 napos felmondással Tóthné
Koľencsák Krisztina egyéni vállalkozó részére kiinyvelés, társasházkezelés
tevékenységcéljára,28.333,- Ft/hó + Áľa bérteti díj + közüzemi és kiilĺjn szolgáltatási
díjak összegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. február 1.

2) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti
szerzodés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI.20.)
önkormányzati rendelet |4. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti dfinak megfelelő
óvadék megfizetését, valaminÍ. a 77. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettsé gvál l al ási nyi l atko zat a|áir ását vál l alj a a leendő bérlő.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Közpo ntZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. március 3l.

Napirend 4.7. pontja: . magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest
VIII. kerület' Vajdahunyad u.23. szám a|atti iires tinkormányzati tulajdonú pinceszinti
tárolĺí-ľekesz vonatkozásában

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dcint, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VnI.' Vajdahunyad u. 23. szám alatti, 35669/0lNl9 hĺsz.-ú,
összesen 1l l m" alapterületiĺ pinceszinti raktárhelyiségen beliil elhelyezkedő, 30.
sorszámú, 4 m" a|apterületű taroló-rekesz bérbeadásźlhoz határozat|an időre, 30 napos
felmondási idő kikĺjtésével m a gánszem ély részére r aktár ozás cé\át a
2.475,- Ft/hó + AFA béľ|eti * közüzemi- és kĺilön szolgáltatási díjak ĺisszegen. A bérleti
szerzodés megkĺitésének feltétele, hogy a másik tároló biľtokát
visszaadja.

Felelős: JózsefÝárosi Gazdálkodási Központ,Lrt.vagyongazdálkodási igazgatoja
Határidő: 20| 6. február 1 .

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti
szerzodés megk<itésére, amelynek feltétele, hogy azonkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (VI.20.)
önkormányzati rendelet |4. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését vállalja a leendő bérlő.
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Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2016. március 3l.

3.) az onkormáĺyzattulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek béľbeadásának
feltételeiről szóló 35120|3. (VI.20.) önkormányzati rendelet 17. s (5) c) pontja a|apján
eltekint akozjegyző előtti egyoldalú kotelezettségvállaló nyilatkozat megtételétől.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkod ási igazgatőja
Ilatáľidő: f0I6. februáľ l.

Napiľend 4.8. pontja: Javas|at a Budapest VIII. kerület, Szörény u.
zám a|atti lakás bérbeadására

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dörrt, hogy

1.) hozzźi1fuu| a Budapest Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában álló lakások
bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéľől szóló 16120|0. (III.08.)
önkormányzati rendelet 22lC. $-a, valamint a 47. $-ban foglaltak a|apjtn,

jogcím nélküli lakáshasznáIő részére az áItala lakott, Budapest VIII. kertilet'
Sżöľény u. : . szám a|atti, 1 szobás, 41,60 mf a|aptetületű,
félkomfortos komfortfokozatú lakás _ a lakbéľ alapját képező növelő és csökkentő
tényezóket is ťlgyelembe véve jelerrleg - költségelvtí, 10.210,- Ft/hó + ÁFA ĺlsszegű
bérleti díjjal. tłrténo bérbeadásához, 5 év határozott időre szólóan, előbérleti jog
biztosításával, óvadékfizetési kötelezettséggel, l0 év elidegenítési tilalommal.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kcĺzpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. február l.

2,) felkéri a Józsefyárosi Gazdálkodási Központ Zrt'-t ahattĺrozat l.) pontjában foglaltak
szerinti béľleti szerzodés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
iiatáricĺő: 20ĺ6. március 3 i.

Napĺrend 4.9. pontja: Roncsák Jĺĺzsef egyéni vál|alkozó bérlő és a Print-97 Kft.
bérlőtársi jogviszony létesítéséľe és a tevékenységi ktiľ bővítéséľe vonatkozó köztis
kérelme a Budapest VIII. keľület, Népszínház u. 57. szám a|atti önkormányzati
tulajdonú nem lakás célú helyiség tekintetében

A napiľend 4.9. pontját kĺiltin tárgya|ásra kikérték.

Soós György
Megállapítja, hogy |4 ígen, 0 nem,
határ o zatokat e l fo sadta :

0 tartózkodás szavazatta| a Bizottsźts. az a|ábbi
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Napirend 4.2. pontja:

bérbevételi kéľelme a Budapest vII;. "é"::ľl"Ji
tinkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában

valamint
Kálvária u. 8. szám alatti üres

98 /20| 6. (II. 0 1.) sz. Város gazdálkodási és Pénzĺigyi Bizotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartĺĺzkodás szavazatta|)
(ľematikai bĺokkban tôrtént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) nem jáľu| hozzála Budapest VIII. keľület, Kálváľia u.8. szám a|atti,j'ssg hľsz.-ú
éptĺletben ta|áIhatő, 16 m2 alapterüIetű. üres łinkormányzati tulajdonú, udvaľi bejáratú,
földszinti helyiség bérbeadásához . ľesZere.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KcĺzpontZrt,vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. február 1.

2.) hozzájárul a Budapest VIII. keriilet, Kálváľia u. 8. szám a|atti, 35888 hĺsz.-ú
. épületben találhatő, |6 m2 alaptertiletű, iires, önkormányzati tulajdonú' udvari bejáratú,

foldszinti helyiség bérbeadásához. stlze||átás nélkül, határozat|an időre 30 *ľ::
felmondási idő kikötésével

és ŕ'széte, raktározás céIjára, l1.8rr,-
Ftlhő + ÁFA bérteti ł kt)zuzemi és külcin szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: f0|6. február l.

3.) hozzájáruI ahatározat2.) pontja szerinti önkormányzati tulajdonú helyiség felújításahoz.

Felelős: Józsefvárosi Gazđálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidó: 20|6. február 1.

4.) a bérlőtársak a bérleti jogviszony időtatama a|att bérbeszámítási igénnyel nem élhetnek,
továbbá az á|ta|uk eszkĺjzĺilt beruhazások ellenértékét az onkormanyzattől semmilyen
jogcímen nem kcjvetelhetik a bérleti jogviszony alatt és azt követően sem.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. februáľ 1.

5.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.-t a hatátozat 2.-4.) pontjaiban foglalt
bérleti szerződés megkötésére' amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában
á||ő nem lakás céIjára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35/2013.(vI.20.) önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn3 havi béľleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését vállalják a leendő bérlőtársak.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidó: 201 6. március 3 1.
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6.) aZ onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé\ára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35120|3. (VI.20.) önkormányzati rendelet 17. $ (5) c) pontja alapján
eltekint akozjegyző előtti egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételétől.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodźsiigazgatója
Határidő: 20|6. február l.

Napiľend 4.3. pontja: bél.bevéÍeli kér.cllĺre a Butlapesĺ VIII. keriilet,
Kálvária u. zl.ld^ szám a|atti üres, iinkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségľe

99 /f0 | 6. (II.0 1.) sz. Vá ľos g azdá|ko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(l4 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(ľematikai bĺokkban történt a szavazás,)

A Városgazdálkodási és Pénzrigyi Bizottság úgy dönt' hogy nem járu| hozzá a Budapest
VIII. kerület, 36083/2lN3I helyrajzi számon nyilvántartott' Budapest VIII. kerüIet,
Kálvária u. f|.ĺ^ szttm alatt elhelyezkedo, 11m2 alaptertiletű, tires, önkormányzati
tulajdonú, utcai bejáratú, ťoldszinti helyiség bérbeadásźthoz magánszemély
t észér e, r aktár ozás célj ára.

Felelos: Józsefuáľosi Gazdálkode=si Kcĺzpon t. Zĺt. vagyongazdálkod ási igazgaíőja
Határido : 20 I 6. februáľ l .

Napirend 4.4. pontja: bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet,
Koszoľú u.25-f7. szám alatti iires, tinkormányzati tu|ajdonú nem lakás célú helyiségre,
valamint a helyiség funkcióváltozásának ingatlan-nyi|vántartáson tłirténő átvezetése

t00/2016. (IL01.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ághatározata
(14 igen' 0 nem, 0 tartĺízkodás szavazattal)
(ľematikai bĺokkban történt a szavazás,)

A Városgzrzciáikodási és Pérrzügyi tsizotiság úgy citiĺii, iiogy

1.) nem járul hozzá a Budapest VIII. keľĺilet, Koszoľú u. 25-f7. szám a|att ta|źihatő,
35520/0/N35 hľsz.-ú, 25 m" alapterületű, udvari beiáratú. alassori Ĺires' ĺĺnkormźnyzati
tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadásához magánszemélly részére,
raktározts cé|jára,3.937,,- Ft + ÁFA bér|eti * közrizemi és kĺilĺin szolgáltatási díjak
ĺĺsszegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20 |6. febľuár 1 .

2,) hozzájárul a Budapest VIu. kerület, Koszorú u. f5-27. szám a|att ta|áIhato,
35520/0/N35 hľsz.-ú, 25 tn" alapterĹiletű' udvaľi bejáratú, alagsori ĺiľes, önkormányzati
tulajdonú nem lakás célú helyisée bérbeadáséůloz, határozat|an időre, 30 napos
felmondási ido kikötésével. -ragánszeméIy részére, rakttrozás cé|játa, a
mindenkori köztis kłiltséggel megegyező (a határozathozata| időpontjában 5.850,-
Ft/hó) + ÁFA bérleti * közuzemi és külön szolgáltatási díjak összegen.
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Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KcizpontZrÍ". vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20116. február 1.

3.) hozzá,jára| a Budapest VIil. keriilet, Koszoľú u. f5-27. szám alatt található'
3552010lN35 hĺsz.-ú, 25 m" alapterületű, udvari bejáratú, alagsori üres, önkormányzati
tulajdonú nem lakás célú helyiség felújításához.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igaźgatőja
Határidő: f0|6. február 1.

4.) a bérleti szerzóđés megkötésének feltétele, hogy magánszeméIynek a
Budapest VIII. keľĹilet, Koszorú u. f5-27. szám a|att ta|á|hatő,35520/0lN35 helyrajzi
számon nyilvántartott, f5 m2 alapteľületű, udvari bejáratú, alagsori üres, onkormétnyzati
tulajdonú nem lakás célú helyiség tekintetében vá|lalnia kell annak felújítását, továbbá a
béľleti jogviszony időtartama alatt és azt kĺjvetően sem élhet bérbeszámítással, az á|ta|a
végzett beruházások ellenértékét az onkormányzattől semmilyen jogcímen nem
követelheti a bérleti jogviszony alatt és azt követoen sem.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: f0I6. február 1.

5.) felkéri a lozsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat2.-4.) pnntjában foglaltak
szerint a bérleti szerzóđés megkötésére, amelynek feltétele, hogý az onkormányzat
tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35/2013. (VI.20.) önkormányzati ľendelet |4. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó
béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valanrint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségváIlalási nyilatkozat a|áíráSát Vállalja a leendo
béľlő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 3 l.

6.) a Budapest VIII. kerület, Koszorú u.25-27. szám a|att ta|á|hatő,3552010lN35 he|yrajzi
számon nyilvántaľtott, 25 mf alapterĺiletiĺ, udvari bejáratu, alagsoľi ingatlant a
lakásállományból kivonja, és a továbbiakban nem lakás céljĺáľa szolgáló helyiségként
hasznosítja.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. március 3l.

7.) felkéri a Jőzseťvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t, hogy a Budapest VIII. kerület,
Koszorú u. 25-27. szám a|att található, 355f0/0/N35 he|yrĄzi számon nyilvántartott,
25 m2 alaptertiletű, udvari bejáratu, alagsori ingatlan funkcióváltásának ingatlan-
nyilvántartáson tcjrténo átvezetése érdekében sziikséges intézkedéseket a Budapest VIII.
kerület Józsefvárosi onkormányzat nevében és megbízasá'bő| elvégezze, a hatóságok és a
Ířildhivatal elott teljes kĺjrĹĺen eljáľjon, a szükséges nyilatkozatokat megtegye.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodĺási igazgatója
Határidő: 20|6. március 3l.
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Napirend 4.5. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľiilet, Rákóczi út 53. szám a|atti iiľes,
tinkormányzati tu|ajdonú nem lakás céIú helyiség nyilvános egyfordulós pá|yázat ritján
ttirténő bérbeadására

10Ll201'6. (II.01.) sz. Városgazdálkodási és Pénzíigyi Bizottságbatározata
(14 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dcint, hogy

1.) felkéri a lőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a Budapest VII]. kerĹilet, Rákóczi út
53. szźlm alatt elhelyezkedo, 3464010lN3 hrsz.-ú, If5 m" alapterületű, tires
önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, földszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásáľa
nyilvános páIyázat kiírására |92.667,- Ft/hó + ÁFA bérleti díj összegen. A Kiíľó kiköti,
hogy a helyiségľe nem adható be olyan aján|at, amely a Képviselo-testĹilet
24812013.(VI.19.) számú .határozatának 8. pontja szerinti, f5 o/o-os bérleti díj kategóriába
tartoző, illetve nyilvános internet szolgáltatás (internet kávéző, call center, stb.)
tevékenysé g v égzésé5 e vonatkozi k

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZfi. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatá:idő: 20l'6. febľuár 1.

2') felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t a pá|yźzatnak a Versenyeztetési
szabá|yzattól szóló 47120|5. (II.09.) számu képviselo-testíileti haÍ"ározatban foglaltak
szerinti lebonyo lítására.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201'6. február l.

3.) a pá|yázatl felhívást a Versenyeztetési SzabáIyzat 1 1 . pontjában foglaltaknak megfelelően
a Bu<iapest Fővaros Vĺii. kęrüiet józsęivárosi Poigármęsieri řĺivaĹai hirdeĹőĹábiáján, a
Lebonyolító ügyfélfogadásľa szolgźiő helyiségében (Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺĺzpont
Zrt. E|ephelyein)' a Jőzsefváros címiĺ helyi lapban, az onkormźnyzat és a Lebonyolító
honlapján, továbbá az onkormányzat és a Lebonyolító szźlmára elérhető költségmentes
hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes Łirdetési portálokon kell
kozzétenni.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 3 l .
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Napiľend
kérelme a
helyiségre

102/f016. (II.01.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban történĺ a szavazós.)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájáral a Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla u. .].9. szám alaÍt ta|á|batő,
36467l0lN30 hrsz.-ú, f0m. alapteľületiĺ, utcai és udvari bejáratu, foldszinti, nem lakás
célú helyiség bérbeadásához hatátozat|an időľe, 30 napos felmondással Tĺíthné
Koľencsák Krisztina egyéni vállalkozó részére ktinyvelés, táľsasházkezelés
tevékenység cé|jára,28.333,- Ft/hó + ÁFA bér|eti díj + kozuzemi és külcin szolgáltatási
díjak osszegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: f016. február' 1. 

-
2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-Í. ahatározat 1.) pontja szerinti beileti

szerzódés megkötésére, amelynek feltétele, hogy azonkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (VI.20.)
önkoľmányzati rendelet |4. $ (2) bekezdése alapján 3 havi. bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a |7. $ (4) bekezdése alapjan kozjegyzó elott egyoldalú
kcj telezettségvál l al ási nyi latkozat aIáft ástlt vál lalj a a leendo bérlo.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Közp ont. Zrt. vagyongazdálkodási ígazgatoja
Hatáľido: 2016. máľcius 3l.

Napiľend 4.7. pontja: magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest
VIII. kerüIet, Vajdahunyad u. f3. szźlm alatti üres önkormányzati tu|ajdonú pinceszinti
táro ló-rekesz vonatk ozásában

103/2016. ([.01.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi BizotÚság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtĺízkodás szavazattal)
(ľematikni blokkban történt a szavazás.)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

l.) hozzájáral a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 23. szám alatti,35669/0lN|9 hrsz.-ú,
összesen 11l m. alapteriiletű pinceszinti ľaktĺĺrhelyiségen belül elhelyezkedő, 30.
sorszámú, 4 m" alapterĺiletű tiíroló-rekesz béľbeadásához határozat|an időľe, 30 napos
felmondási idő kikĺjtésével - magánszemé|y részére raktározás cé|jttra
f.475,- Ft/hó + ÁFA béľleti +kozuzemi- és ktilön szolgáltatasi díjak összegen. A bérleti

4.6. pontja: Tĺithné Koľencsák Kľisztina egyéni váIlalkozó bérbevételi
Budapest VIII. keľület, Somogyi Béla u. 19. szám alatti üľes, nem |akás célú

szerzodés megkötésének feltétele, hogy
visszaadja.

a másik táro|ő birtokát
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Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZĺt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. február 1.

f .) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti
szerzóđés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.)
önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérlęti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését vállalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási KcizpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 3 l .

3.) az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé\ára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 3512013. (VI.20.) ĺĺnkormanyzati rendelet 17. $ (5) c) pontja alapján
eltekint akoť1egyző előtti egyoldalú kcĺtelezettségvá|Laló nyilatkozat megtételétől.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KĺĺzpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: f0I6. február 1.

Napirend 4.8. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľület, Szörény u.
lzám a|atti |akás bérbeadásáľa

l0 4 lf016. (II.0 1.) sz. Vá ros gazdá lkodási és Pénziigyi B izotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtĺĎzkodás szavazatta|)
(ľenlaĺikai blokkban tÔrtént a szavazás.)

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájćruI a Budapest Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában a|Iő lakások
béľbeadásának feltételeirol, valamint a lakbéľ mértékéről szóló |6/2010. (III.08.)
önkormányzati rendelet 22/C. $-a, valamint a 47. $-ban foglaltak a|apjźln,

jc,gcÍĺn ĺiéiküii iakásiiasziiái,3 részéte -az áiiaia lakott, Bu.Japest ^Viii. kei-iilet,
Szörény u. :zám a|atti, 1 szobás, 4l,60 m, alaptertiletiĺ,
felkomfortos komfortfokozatú lakás - a lakbér alapját képező növelő és csökkentő
tényezőket is f,rgyelembe véve jelenleg - költségelvű, 10.210,- Ft/hó + Áp,q, összegiĺ
béľleti díjjal tĺirténő bérbeadásźthoz, 5 év határozott időre szőLőan, előbérleti jog
biztosításával' óvadékfizetési kötelezettséggel, l0 év elidegenítési tilalommal.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrÍ..vagyongazđálkodási igazgatőja
Hatáĺído: 2016. február l .

2.) felkéri a Jozsefuárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.-t ahattrozat l.) pontjában foglaltak
szerinti bérleti szerződés megkötésére.

Felelos: Józsefuáľosi Gazdá|kodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. máľcius 3l.
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Napirend 4.1. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerü|et, Baross u. 28. szám alatti üres,
tinkormányzati tulajdonri nem lakás célri helyiség nyilvános egyfordulós pá|yázat útján
tiiľténő bérbeadására

Soós Gyiirgy
A vitát megnyitja, megadja a szót Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
A Baross u. 28-ban egy nagy területű helyiséget használnák civil szervezetek, nyilván jó
célra, a másik bizottság elfogadta a beszámolóikat' Viszont a béľleti szerződésük tavaly május
végén |ejárt. Miért nem kertilt ez akkor a Bizottság elé, miért hagyták 8 hónapon keľeszttil
jogcím nélkiil használni a helyiséget? Nyilván, ha a bérlők egészen szabályos módon akartak
volna eljárni, akkor visszaadták volna a helyiséget tava|y május 31-ével, de akkor 8 hónapig
nincsen ellátás, és nyi|ván óľiási bonyodalom lett volna nekik is onnan kiköltozni. Miért
hagyja az onkormányzat,hogy szabálytalanul használják a helyiséget 8 hónapon keresztül?

Soĺís Gytirgy
YáIaszađásra megadja a szőt a JGK Zĺ. đivíziovezetőjének

Nováczki Eleonĺĺra ':

A bérleti szerzodésĹik már korábban is lejárt, és új bérlőt szerettek volna maguk mellé
bevenni. Ennek egyeztetése hosszabb időt vett igénybe sajnos, jobban elhúzódott, mint ahogy
optimális lett volna. Ez ido alatt természetesen a haszná|ati Ąíjat meg kellett ťlzetniuk az
onkormányzat fe|é. Tekintettel arra, hogy nem lehet egyéb mbdon bérbe adni ezt a helyiséget.
továbbá a helyiség kiiirítését nem sikerült az onkormányzat számára megfelelő módon
megvalósítani, hogy az e||átás se sérüljön, ezért tesz most javaslatot a JGK Zrt. űj páIyázat
kiírására azzal, hogy a volt béľlő kötelezęttséget vállal a helyiség kiüľítésére' amennyibert
nem ő |esz a nyeftes, illetve az onkormányzat nem fogadj a el a szakmai teľvét és nem kĺván
vele bérleti szerződést kötni.

Soós Gytirgy
Egyéb kérdés, hozzásző|ás nincs, a vitát |ezárja. Szavazásra bocsátja az a|ábbi hatźlrozati
javaslatot:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt..t a Budapest VIn. keľület, Baross u.
f8. szám alatt található' 36739l0tV4 hľsz.-ú, udvari bejáratú foldszinti l74 mf
alapteriiletű, önkormtlnyzati tulajdonú, jelenleg hasznźl|őval terhelt, nem lakás célú
helyiség bérbeadására vonatkoző nyiIvános egyfordu|ős pźiyázat kiirásćlra határozat|an
idore 30 napos felmondási idovel, önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó
tevékenységetvégzo szervezetrészére kedvezményes' 1ó8.000,- ľ't/hó + Ár..A minimális
bérleti díj tisszegen szociális vagy egészségügyi vagy kulturális tevékenységek
végzésére. A helyiségben nem végezheto hajléktalan ellátassal kapcsolatos tevékenység.
ApáIyázati felhívásnakarta|maznia kell a248l20L3. (VI. 19.) számu képviselő-testületi
határozat27 . a) és b) pontját, továbbá a 28. és 29. pontjźlt is.

Felelős: Józsefvríľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatoja
Határidő: 2016. február l.
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2.) jőváhagyja, hogy a Budapest Józsefuárosi onkormányzat képviseletében eljáró
Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. megállapodást kĺjssĺĺn a Magyar Emberi Jogvédő
Központ Alapítvánnyal a határozat mellékletétképezo megállapodas szerinti tartalommal.
Felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZĺ.-t a megállapodás a|áírására.

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

3.) a pĺílyózati kiírasnak tartalmaznia kcll, hogy az clbírálás fiĺ szcmpontj a: az ajźĺnlott béľleti
díj cisszege, valamint a civil tevékenységet végzó szervezet Józsefváros lakossága
érdekében ellátott tevékenysége, a szakmai beszámolója és szakmai terve' Az egyes
bírálati szenrpontokért 5-5 pont adható. A ptiyázat nyertese az \esz, aki a legmagasabb
pontszámot kapja. Pontszám egyezőség esetén aZ a nyertes ajánlat, amelyik páIyáző a
magasabb bérleti díj ajánlatot tette.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. február 1.

4.) a páIyázaÍ"i kiírásnak a részét kell képeznie továbbá, hogy a Magyar Emberi Jogvédő
Kozpont Alapítvány a helyiséget a birtokában tartja, azonban a helyiség megtekintését
biztosítia az érdeklődők száméra '.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ'Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20|6. februáľ l.

5.) felkéri a ĺózsetvárosi Gazdálkodási Központ Ztt.-t a pá|yázatnak a Budapest Fováros
VĺII. keľĹilet Józsefvárosi onkormányzat Képviselo-testületének a Versenyeztetési
szabáIyzatról szóló 47/2015. (II. l9.)határozatában foglaltak szeľinti lebonyolítására'

Felelos: Józsefvárosi Gazdá|kodási KcizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f016. február 1.

6.) apáIyázatifelhívástaVersenyeztetésiSzabá|yzatll.pontjábanfoglaltaknakmegfelelően
a Buciapest Fováros Viii. kerĹiiet józsefuárosi onkormányzat PoigármesĹeri říivaíaia
hirdetőtábláján, a Lebonyolító tigyfélfogadasra szo|gá|ő helyiségeiben (Józsefuárosi
Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. telephelyein), a Józsefuáros című helyi lapban, aZ
onkormányzat és a Lebonyolító honlapján, továbbá a Po|gármesteri Hivata| számáta
költségmentes hiľdetési felületeken töľténo megjelentetés szélesebb könĺ biztosítása
érdekében azegyéb rendelkezésre álló internetes hiľdetési portálokon kell közzéteruri.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatôja
Határidő: f0|6. május 31.

Soós Gytirgy
Megállapída, hogy |4 igen,0 nem' 0 tartózkodis szavazattal a Bizottság az alábbi hatźlrozatot
elfogadta:
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10512016. (n.01.) sz. váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcĺnt, hogy

i.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t a Budapest VIII. keriilet, Baľoss u.
28. szám alatt található, 36739ĺ0lN4 hĺsz.-ú, udvari bejáratú földszinti 174mf
alapteľületű, cjnkormźlnyzati tulajdonú' jelenleg haszná|őval terhelt' nem lakás célú
helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulős pá|yázat kiírására haÍározat|an
időre 30 napos felmondási idovel, onkormányzati fe|adatokhoz és célokhoz kapcsolódó
tevékenysé get v égző szerv ezet tészére kedvezmépyes, t ó8.000,- Ft/h ó + ÁFA m i n im á lis
béľleti díj összegen szociális vagy egészségügyi vagy kulturális tevékenységek
végzésére. A helyiségben nem végezhető hajléktalan ellátással kapcsolatos tevékenység.
A páIyázati felhívásnaktarta|maznia kell a24812013. (VI. 19.) számu képviselo-testtileti
határozatŻ7 . a) és b) pontját, továbbá a 28. és 29. pontját is.

Felelos: Józsefr,.árosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási lgazgatőja
Határido: 2016. február l.

2) jóváhagyja, hogy a Budapest Józsefvárosi onkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási KcĺzpontZrt. megállapodást kössön a Magyar Emberi Jogvédő
Központ Alapítvánnya| ahatározat mellékletét képező megállapodás szerinti tartalommal.
Felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t a megállapodás aláíľásáľa.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási ígazgatoja
Határidő: 20|6. február l.

3.) a páIyázatí kiírásnak tarta|maznia kell, hogy az elbírálás fo szemponI.ja: az ajánlott béľleti
díj osszege, valamint a civil tevékenységet végzo szervezet Józsefváros lakossága
érdekében ellátott tevékenysége, a szakmai beszámolója és szakmai terve. Az egyes
bírá|ati szempontokért 5-5 pont adhatő. A pá|yázat nyertese az |esz, aki a legmagasabb
pontszámot kapja. Pontszám egyezoség esetén az a nyertes ajánlat, amelyik páIyáző a
magasabb bérleti díj ajánlatot tette.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZĺt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. február 1.

4.) a pá|yázati kiírásnak a részét kell képeznie továbbá, hogy a Magyat Emberi Jogvédő
Központ Alapítvány a helyiséget a birtokában tartja, azonban a lrelyiség megtekintését
biĺosítja az érdeklődők sztlmáta.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20116. február 1.

5.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t a pźiyázaÍnak a Budapest Főváros
VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtiletének a Versenyeztetési
szabá|yzatról szóló 47/20|5. (II. l9.) határozatźtban foglaltak szeľinti lebonyolĺtására.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016. fębruár 1.
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6.) a páIyázati felhívást a Veľsenyeztetési Szabá|yzat l l. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat Polgármesteri Hivatala
hirdetőtábláján, a Lebonyolító Ĺigyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben (Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ ZÍt. telephelyein), a Józsefuiíros című helyi lapban, az
onkormányzat és a Lebonyolító honlapján, továbbá a Polgármesteri Hivata| számára
költségmentes hirdetési felületeken történo megjelentetés szélesebb körű biztosítása
érdekében azegyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon kell közzétenni.

Felelős: Jozsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f016. május 31.

A 105/2016. (II.01.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyv ĺ.. sz. melléklete
tartalmazza.

Napiľend 4.9. pontja: Roncsák József egyéni váIla|kozó béľlő és a Pľint-97 Kft.
bérlőtáľsi jogviszony létesítésére és a tevékenységi ktir bővítésére vonatkoző köztis
kéľelme a Budapest VIII. keľiilet, Népszínház u. 57. szám alatti önkoľmányzati
tulajdonú nem lakás célú helyiség tekintetében

-:
Soós György
A vitát megnyitja. Kérdések' hozzásző|źsok hiányában a vitát |ezárja. Szavazásra bocsźÍ1a az
alább i határ o zati j avas l atot :

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

i.) hozzájáru\a Budapest VIII. kertilet, Népszínház u. 57. szélm alatti,35|0510/A/35 hrsz,-u,
utcai bejáľatú, fcĺldszinti' 17 m. a|apterületű nem lakás célri helyiségre Roncsák József
egyéni vállalkozó bérlovel kötött bérleti szerződés módosításához és a bérlotársi
jogviszony létesítéséhez, valamint a tevékenységi kör bővítéséhez iroda,
számítástęchnikai üzlet és szerviz tevékenységekĺe a Print 97 Kft.-vel f3.I33,- Ft/hó +

Ár',ą' berleti díj + közüzemi- és külĺin szolgáltatási díjak cisszegen, a béľleti szerződés
egyéb részeinek váitozaiiarlui hagyása iiieiiett, airreĺuryilren a szerzőđésiiióĺjosítás elć,tt a
ké sede lm i kamat tartozás kiegyenlítésľe kerĹil.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. február 1.

z') felkéri a lőzsefvźrosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t a bérleti szerződés módosítás 1.) pont
szerinti megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.)
számu Budapest Józsefuáľosi onkormányzati rende|et 24. $ (2) bekezdés d) pontja
a|apján az ővadék feltöltését, valamint a 24. $ (2) bekezdés c) pontja a|apján koĄegyző
előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírását vállalják a bérlotáľsak.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20116. máľcius 3 1.
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Soós Gyłiľgy
Megállapítja, hogy 3 igen' 1l nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottság a határozati
j avaslatot elutasította.

L0 6 lf$ 16. (II.0 ĺ.) sz. Vá ľos gazd álkodási és Pénzü gyi B izotts á'g határ ozata
(3 igen' 11 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot
nem foqadja el:

].) hozzájórul a Budapest VIII. kerület, Népszí7tház u. 57. szám alatti, 35I05/0/A/35 hrsz,-ú,
utcai bejáratú, foldsztnti, ]7 m, alapterületű nen lakás célú helyiségre Roncsák József
egyéni váĺlalkozó bĺźrlővel korct bĺźrleti szerződés módosíĺásához és a bérlőtársi
jogviszony létesítéséhez, valamint a tevékenységi kor bővítéséhez iroda, száruítástechnikĺli
üzlet és szerviz tevékenységelĺre a Print 97 Kft.-vel 23.133,- Ft/hó + ÁF,ą bé,teti díj +
kozüzemi- ,źs kĺłIon szolgáltatási díjak osszegen, a bérleti szerződés egyéb részeinek
valtozatlanul hagldsa mellett, amennyiben a szerződésmódosĺtás előtt ą késedeĺmi kamat
tartozás kiegyenlítésre kerül.

2') .felkéri aJózsefvárosi Gazdáĺkođási Kozpont Zrt.-t a bérleti szerződés módosítás l.) pont
szerinti megkaftsére, amelynek fettéteti, hogl az onkormányzat ĺtilajdonában óĺló nem
lakns céljára szolgáló helyiségek bérbeadasának feltételeirőI szóló 35/20]3. (VI. 20.)
számú Budapest Józsefvárosi onkormányzoli rendelet 24. s Q) bekezdés d) pontja
alapján az óvadék felrclftsét, valamint a 2,a. $ Q) bekezdés c) pontja aĺapján kazjegyző
előtt egyoĺdalú katelezettségvállalási nyilatkozat aláírását váIIal1ák a bérlőtársak.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatoja
Határido: f0l6. február l.

Soós György
Az ülés végén lehetĺĺség van kérdések feltételéľe.

xÉpvrsrcLoĺ FELvILÁGosÍTÁs xľnnsBr

(szó szertnti leíľásban)

Borsos Gábor
Lehetséges, hogy éppen itt JGK érintettségű témarő| szeretnék kérdést feltenni, most nekem
jő az írásbeli vá|asz is. Van ez a YIII|6. Lakásszövetkezet nevű intézmény, amiben a JGK,
illetve az onkormźnyzat közvetett módon, valamilyen módon éľintett lehet, merthogy részt
vett a Lakásszövetkezetnek a kozgyti|ésén tavaly nyáron a Kisfalu Kft. képvise|ője. Ezze| a
Lakásszovetkezettel ilyen gyanús kortilmények merülnek fel, mert törölték az adószámát, nem
nyújtotta be a pénztigyi beszĺĺmolókat' szĹiletett feljelentés ez ügyben. Az lenĺre a kérdésem,
hogy ezzel a Lakássz<ivetkezettel kapcsolatban akár az onkormányzat, akár a JGK milyen
közvetlen érintettséggel bír, milyen lakások. .., vagy kockázatot fut igazáből, hogyha ott ez a
Lakásszĺivetkezet mondjuk, nem megfelelően mtĺködik. Es, hogy atavaly nyttrikozgyűlés óta,
amin részt vett a Kisfalu képviselője, milyen információhoz jutott, és milyen lépéseket tettek a
felmertilt gy anús körül ménye k tisztázása érdekében.
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Sorís Gyiirgy
Rendben, természetesen
osszuk ki ezt a vá|aszt.
köszcjnom a részvételt.

írásban fog választ kapni. Megkérjük'
További kérdés van-e? Nincs. 13 óra

hogy a Bizottság tagjainak is
21 perckor bezárom az ülést,

K. m. f.

Soós Gytirgy
Bizottsás elnöke

Az .Mcjtv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Városgazdálkodási és Pénzngyi
Bizottsás 2016. február 1-ei Íilésén elhangzottakat hitelesen tanúsítia.

l , ( n łl
ś.oĹ"J.- [9*-Ĺł-r=*'-Bodnár Gabřiella .-,

Szervezési és Képviselői Iroda vezetője
-

,' ż:

D eái<né L őr lĺcz ivíáĺta
Szeľvezési és Képviselői Iroda ügyintézője

A iegyzőktinw mellék|etei:

- 1. sz. mellék]et ĺ a ]05/20]6. (II.01.) sż. VPB határozat melléklete

- je|enléti ív

- meghívó

- eIőterjesztések

A iesvzokönYvet készítette:

.D*(eď ľł'ľ'uiu*

"-u,\ąBizottság alelnöke

Á.



1. sz. melléklet
a I05/20]6. (II.0].) sz. VPB határozat melléklete

Megátlapodás
/egyoldalú ktitelezettségvállalási nyilatkozattal együtt érvényes/

amely
a Budapest Fováros VIII. keľü|et Józsefvárosi onkormányzat(1082 Budapest, Baross u.63-67. adőszáma:
|57357|5-?.-aĄ @ tuvlilrlriukbull: olůtlruliiĺlyzuL) képviseleĹében eljóró Józscfváľosi Gazdálkodási l(özpont
ZÍt. (i082 Budapest, Baross ll. 63-67., cégsegyzékszáma: 0|-70-048457; adószáma: 25292499-f-42.
képviseli: ..) (a továbbíakban: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.) és
és a Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapífvány (székhely: 1085 Budapest, Baross u. 28. Fszt. 2.,
nyilvántartási szám: 4740/2010, Képviselő: oberth József kuratóľiumi eln<ik) (együtt: szerződt| felek) között
jott létre alulírott helyen és napon az a|ábbí feltételekkel:

t.) A szerzodő felek ľogzítik, és akként nyilatkoznak, hogy a Budapest Főváros VIII. kerĺ'ilet Józsefilárosi
Onkormányzat tulajdonában van a Budapest VIII. kerület, Baross u. 28. szám alatti 36739/0ĺN4 |lrsz.-úl
I74 m. alapterületű ftjldszinti irodahelyíség. A Magyar Emberi Jogvédő Központ A|apítvźny bére|te a
helyiséget a2009. április l5-én kelt, majd 2013. miĺrcius 04-én és 2014. május 30-án meghosszabbított,
határozott időre, 20l5. május 3 l -ig szóIó bérleti szetződés alapján. A Magyar Emberi Jogvédő K<ĺzpont
Alapítvány a helyiséget jelenleg bérleti jogcím nélkĺil használja, azonban a helyiséget továbbra is bérelni

'.
szeretné.

2) A szerzodo felek rĺĺgzítik továbbá, hogy az onkormányzat ahe|yiséget nyitvános versenyeztetés útján
kívánja bérbe adni. A nyilvános versenyeztetésre pá|yénat kertil kiírásra.

3.) A Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány váIlalja, hogy a pályázat kiírását k<ivetóen a
pá'|yázőknak biztosítja a helyiségekbe történő bejutást és a megtekintést, továbbá vál|alją hogy
amennyiben a pá|yźuaton nem vesz részt, pá|yázata érvénytelen, vagy a pá|yázat nyeľiese más lesz, a
h.elyiséget a pá|yźaat eredményének nyilvános kihirdetését követo 30 napon belĺil e|haryja', azt az
onkormányzat képviseletében eljáró Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺiąpont Zrt.-nek kiiirítve, tiszttn, a
közmÍĺdíjak megfizetéséről szóló igazolásokkal egyiitt áLtadja. VáIlalja továbbá a kiürítésig terjedö időre a
korábbi bér|eti dijnak megfe|e|ő haszná|ati dij és a közmíĺvek dijának megÍizetését.

4.) Amennyiben a Magyar Embęri Jogvédo Központ Alapíwány a 3.) pontban felsorolt vállalásainak nem
tesz eleget, és az onkormźnyzatnak ebből kára szźtmazik, a teljes kfuért aMagyat Emberi Jogvédő
K-öąpont AJa-pítv. ály fulel.

5.) A Magyaľ EmberiJogvédő Központ Alapítvány váilla|ja, a jelen megáIlapodásbaĺl foglalt tartalommal, a
kitirítésre vonatkozóan kozjegyzś előtt egyoldalri kötelezettségvá|laló nyilatkozatot k a|á. Ennek
köItségei a Magĺar Emberi Jogvédő Központ A|apíwányt teľhelik. Yáú|a|ja, hogy a nyilatkozat ery
péIdźnyát a Józsefuarosi GazdáIkođási Kĺizpofi Zrt.-nek e megállapodás a|áírásától számított 8
munkanapon belül átadja.

6.) A szerződó felek kijelentik, hogy a jelen megálĺapodásban foglalt tényá|tíĺĺsokat és nyilatkozatokat
visszavonhaiatlanul teszik.

7.) A jeLeĺ megállapodás a|źirói kijelentik, hogy a megállapodás a|áktsárajogosultak.

8.) A je|eĺmegállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Tĺirvénykönyvről szóIó 2013. évi V.
torvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
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Jelen megá|lapodás ketto (2) szálnozott oIdalbó| áll és 3 (háronl) ercdeti pé|dányban késziiIt. A
megáIlapodást a Szeľzódő Fe|ek eIolvasás után, nrint akaľatukkaI mindenben nlegegyezőt,.ióváhagyólag íľták
a|á.

Budapest,

Józsefu árosí Gazdálkodá si Koryont Zrt.

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név:

Lakcím:

Magyar Embeľi Jogvédő Központ Alapítvány

:

Név.

Lakcím:
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