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Soós György
Köszönti a megjelenteket a BizottsĘ 30. ľendes üIésén. Megállapítja, hogy a Bizottság 13

fővel hatarozatképes. Ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja az alábbi napiľendi
javaslatot:

Napirend

t. Zátt ülés keľetében táľgyalanđó előteľjesztések
(írásbeli előterj e szt és)

t. Javaslat fakánal kapcsolatos káľtéľítési igény elbírálásara
Előterjesztő: Ács Péteľ _ a Józsefvárosi Gązdálkodási Központ Zrt. városüzemeltetési
igazgatója

2. Javaslat a Teleki téri piacon lévő C jelií uzlethelyiség kitirítésével kapcsolatos peľ

megindítására
Előterjesztő: Dr, Hencz Adrienn _ ą Gazddlkodási Üglosztóĺy vezetője

2. Képviselő-testület
(írásb eli előterj esztéý

1. Javaslat a Józsefráľosi Önkormarryzat2015. évi költségveteséről szó|ő 612015.(II.20.)

önkoľmányzati rendelet módosításáľa (ľóTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Mdté - polgĺźrmester

2. Javaslat a ľÉR-roz ,,A,, ptiytľ:attal kapcsolatos döntések meghozata!ára

Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgórmester
Egry Auila - alpolgórmester
Dr. Szilágli Demeter - képviselő

3. Javaslat a Józsefuĺíľosi onkormanyzat tulajđonában lévő köZteriiletek hasmáIatárő| és

hasznáIaténak renđjéről szőIő 1'8l2!t3. (Iv.24.) önkoľmányzati rendelet módosításáľa
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgórmester

4. Javaslat a Táľsashazaknak adhatő <ĺnkormányzati támogatásokľól szćńć:

23 l 20 I 5 .N. 2 i . ) önkonn ény zati rendelet mó do sítas ara
Előterjesztő: Dr. Sóra Botond Attilą - alpolgdrmester

5. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Rrĺkóczi út 59. szélm a)atti, önkormĺányzati tulajđonú
nem lakás célú helyiség béľbeadásara|<ĺírtnýlvános pa|yázat|ezárásźtra, az eredmény
mega||apitasźra
Előterjesztő: Kovócs ottó - a Józsefvárosi Gazdállĺodasi Központ Zrt.

v agl o ngazdólĺco dós i i gaz gat ój a
6. Javaslat ata|ajtethelési díjról szóló ľendelet megalkotasiára

Előterjesztő: Dr.. Kocsis Móté - polgórmester
7 . Javaslat a rcrcÉsz módosítasáva] ö sszefiiggő döntések meghozatalétĺa

Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgórmester
8. Javaslat a térfigyelő és közbiztonsági kameraľendszerrel kapcsolatos döntések

meghozataléra
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

9 . Javaslat étkezésí térítési díj akkď kapcsolato s döntések meghozata|źna
Előterjesztő: Dr. Kocsts Móté - polgdrmester

1 0. Javaslat á|Larcház1:rÍtÁson kíviili szew ezet támo gattsfu a
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
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1 1. Javaslat az éghajIatvźt|tozást okozó környezetszennyezés ętleni felhíváshoz való
csatlakozásra
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgármester

3. Kiizbeszeľzések
(ír ós b eli e I ő t erj e szté s)

1. Javaslat ,,Yá|Ia|kozási szerződés keretében Józsefuráros kaľácsonyi feldíszítése és
điszk<lvilągitásď,. !^ew kozbęszerzési eljarás eľedményének megá||apításźra
GóTKÉzBBsÍľÉs)
ElőteĘesztő: Dr. Mészár Ertka - aljeglző

4. Gazdálkodási tigyosztály
Előterjesztő: Dr. Hencz Adrienn - ügyosztáIyvezető
(ír ósb eli elő terj es zté s)

1. Javaslat közterĹilęt-haszĺźůati kérelmek ęIbíréiásáĺa+ KIEGEszirÉs HELYSZÍNI
KIosZTÁssAL

2. Javaslat a 20 napos kaľácsonyi-szilveszteľi ajandék és fenyőfa árusítási helyszínek
kij elöiéséľe + KIEGÉS zl.tÉ's IIELYszÍNr xroszľÁssÁl

3. Tulajdonosi hozzájaru|Lís a Budapest VIII. kerĹilet Corvin Sétany Pľogľam IV.
üteméhez kapcsolódó útęítési tervekhez

4. Tulajdonosi hozzájaru|as a Budapest VIII. keľĺilet Golgota utca - Delej utca
csatlakozasan:il útburkolat felújítasahoz (PóTxÉznesÍľÉs;

5. Tulajdonosihozzźýarulás a Budapest VIII. keľület Víg u. 30. szám alatti lakóházban
kémények megsztinteté séhęz

6. Javaslat tulaj donosi hozzajaruläs módosítrís a tźĺ gy ában
7. Tulajdonosi hozzájźlrulás a Buđapest VIII. kertilet Bókay Jiános utcában vuvezeték

kiválĹási és vízbekötési munkĺákhoz
8. Tulajdonosi hozzájaru|ás a Budapest VIil. kerĹilet Mikszíth Kálman téne töľténő

b ehaj tás foľgď omtechnikai szabaly ozáséůloz
9, Tulajdonosi hozzźljaĺulás a Budapest VIII. keriilet GyőrĘ István utca 4. szĺímú

ingatlan kapubehajtó létesítéséhez

5. J ózsefv álrosĺ Gazdálkodási Kőzp ont ZrĹ
Előterj e sztő : Kovác s ottó - v aglongazdĺźlkodási i gazgató
(írásbeli előterj esztés)

1. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételiár és eladási ajanlat jővźŕľLagyása (2 db)
2. A Budapest VIII. kerület NépszmhĺŁ utca ĺĽrĽĽřszělm alattl,llĽ

he|yajzi szělmis,, I02 m, alapteriiletíĺ vegyes tulajdonú lakás iires, önkoľmányzati
tulaj donú részének elidegenítése

3. Javaslat gépkocsi-beél|ő bérbeađásfua
4. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Baĺoss u. II2, szám alatti tires, önkoľmányzat:

tuIajdonú nem lakás célú helyiség nyilvlínos egyfordulős páIyazat útjĺán töľténő
bérbęadźľitlta
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5. |lfmagźľrszemély béĺbevételi kérelme a Budapest VIII., Dankó u. 20. és

Dankó u. 36. szám alatti iiľes, önkormanyzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
6. Lakatos Kľisztína egyéni vźt||alkoző és a HacĹPeyker Kft' bérbevételi kérelme a

Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla u. f0. sztľĺl alatti tĺres, önkormányzati tulajdonú
nem lakás célú helyiségĺe

7. Javaslat a Corvin Sétány Prcrgľa'm keretén be|ü| béľleti cserelakás lakhatóvá tételének
költség módosításaról _ ELŐTERJESZTo VIsszAvoNTA

8. Javaslat a Budapest VIII. kerütet Horánszky utca i6. sz,ámú épület gáz-csatIakoző
vezeték részieges cseĘére

6. Egyebek
(ír ósb eli előterj e szté s)

1. Javaslat a volt Gaľrz-trĺÁvAG teriiletén közúti kiszolgálásra vonatkozó megállapodás
me gkötésével kap c solato s dönté s me ghozata|áĺ a
Előterjesztő: Feľnezelyi Gergely DLA - a Városfejlesztési és Főépítészi Üg,,osztály
vezetője

Soós Gytiľry
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattď a Bizottság az a|tlbbi napiľendet
elfogadta:

1'042ĺ20t5. (x.19.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 taľtĺĎzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodrísi és Pénzügyi Bizottság azalźlbbinapiľendet fogađja el:

Napirend

1. Zárt ĺilés keľetében táľgya|andó előteľjesztések
(írósb eĺi előterj e szté s)

1. Javaslat fakránal kapcsolatos kĺáĺéľítési igény e|blĺátlźsára
Előterjesztő: Acs Péter _ a Józsefiórosi GazdáIkodósi Kozpont Zrt. városüzemeltetési
igazgatója

2. Javaslat a Teleki téľi piacon lévő C jelű iizlethelyiség kiĺiľítésével kapcsolatos per
megindítasráľa
Eĺőterjesztő: Dr. Hencz Adrienn_ a Gazdóllcoddsi Üg,losztóly vezetője

2. Képviselő.testĺilet
(ír ós b el i e l őt erj e s zt é s)

1. Javaslat a Józsefuarosi onkormanyzat2015. évi költségvetéséről szóló 6/20t5.(II.20.)
önkormányzati rendelet módosítísáľ a ęorrÉzvESÍTÉS)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgdrmester



Javasl at a ľÉR-ro Z,, A,, p éiy ćzatta| kap cso lato s donté sek me gho zata|ár a
Előĺerjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgdrmester

Egry Áttila - alpolgármester
Dr. Szilłźgli Demeĺer - képviselő

Javaslat a Iőzsefvźrosi onkormányzat tulajdonában lévő közterĺiletek használataľól és
hasznáLatánakrendjéről sző|ó Í81201,3. (I\ĺ.24.) önkormányzati rendelet módosítĺásaľa
ElőteĘesztő: Dľ. Kocsis lvÍáté _ polgúl.ntesteł.
Javaslat a TaĺsashazakÍIak adhatő önkormányzati üímogatásokról szóló
23 l20| 5.(I.2 1 .) önkorm źnyzati rendelet móđosításríĺa
Előterjesztő: Dr. Sóra Botond Attila - alpolgdrmester
Javaslat a Budapest VIII. kerĹilet, Rákóczi út 59. szám a|atti' önkormányzati tulajdonú
nem lakas célú helyiség béľbeađásaľa kiírt nyilvĺános péůyázat|ezátźstra,az eredmény
megállapításĺĺra
ElőteĘesztő: Kovócs ottó - a Józsefiarosi GazdáIkodósi Központ Zrt.
v a glo ngaz dóIlro dńs i i gazgat ój a
Javaslat a talajterhelési díjról szóió rendelet megalkotásáta
ElőteĘesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
Javaslat a róxÉsz módosításávď liapcsolatos döntések meghozata|źra
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgźľmester
Javaslat a térfigyelő és közbiztonsági kamerarendszeľrel kapcsolatos đöntések
meghozata|áľa
ElőteĘesztő: Dr- Kocsis Mdté - polgźrmester

9. Javaslat étkezési téľítési díjakkal kapcsolatos döntések meg]lozata|źlra
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgőrmester

1 0. Javasl at al|amhtztartason kívüli szerv ezet támo gatásáĺ a
Előterjesztő: Dr' Kocsis Máté - polgĺźrmester

11. Javaslat az éghaj|atváItozást okozó környezetszennyezés elleni feIhívríshoz való
csatlakozásra
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgórmester

3. Közbeszerzések
(ír ás b eli előteĘ eszté s)

1. Javaslat ,,Yti|alkozálsi szeruődés keretében Józsefuĺĺľos karácsonyi feldíszítése és
díszkivilágíűoq, .táľgyu közbeszerzési eljáľás eredményének megallapítására
(POTKEZBESTTES)
Előterjesztő: Dr. Mészár Erikn - aljeg1lző

4. Gazdálkodási ÜgyosztáIy
Előterjesztő: Dr. Hencz Adrienn - üglosztólyvezető
(írásbeli előteĘ esztés)

1. Javaslat koĺertilet-haszrrálati kérelmek e|bítźůasara
2. Javaslat a 20 napos kaľácsonyĹszilveszteri ajĺándék és fenyőfa ĺ{ľusíüási helyszínek

kijelöléséľe
3. Tulajdonosi hozzátjźtulás a Budapest VIil. kerület Coľvin Sétany Pľogľam IV.

titeméhęz kapcsolódó útépítési tervekhez

3.

4.

5.

6.

7.

8.



Tulajdonosi hozzájáruIás a Budapest VIII. kerĺilet, Go1gota utca -

csatlakozásanál útbuľkolat felúj ítasához (PŐTKÉZBESÍTÉS)
Tulajdonosihozzájaa:lás a Budapest VIII. kertilet, Víg u. 30. szám alatti
kémények me gszĺintet éséhez
Javaslattulajdonosihozzajaĺu|étsmóđosítasatátgyálbarl
Tulajdonosi hozzttjáruItts a Budapest VIII. kertilet, Bókay János utcában
kivaltási és vízbekötési munkakhoz
Tulajdonosí hozzajaĺu|ás a Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálman téľre töĺténó
behajtás forgalomtechnik al szabźiy ozásźłloz
Tulajđonosi hozzájárulas a Budapest VIII. kerület, Győrľfy István utca 4. szrímú
ingatlan kapubehajtó létesítéséhez

5. JĺózseÍváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.
ElőteĘesztő: Kovács ottó - vagłongazdóIkadósi igazgató
(ír ásbeli előterj eszté ý

1. Lakás eliđegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jővźůlagyźsa(f db)
2.ABudapestVIILkeľület,Népszínhĺíz.'t"u-sztlma|atÍi'{D

helyrajzi szám,Ú, I02 fiť ďapteľĹiletrĺ vęgyes tulajdonú lakás tires, önkoľmrínyzati
tulaj donú ľészének elidegenítése

3. Javaslat gépkocsĹbealló bérbeadasara
4. Javaslat a Budapest VIII. keľĺileto Baross u. IIf. szálm a|atti tires, önkormtnyzati

tulajdonri nem lakás célú helyiség nyilvanos egyfordu|ős pályazat útjan történő
bérbeadasara

agőnszeméIy béľbevételi kéĺelme a Budapest VIII., Dankó u. 20. és

Dankó u. 36. szám ďatti tĺľes, ĺĺnkorľnányzati tulajđonú nem lakrís célú helyiségľe
Lakatos Kľisztina egyéni vá]lďkozó és a Haci-Peyker Kft. bérbevételi kéľelme a
Buđapest VIII. kerĹilet Somogyi Béla u. 20. szám alatti iires, önkormanyzati tulajdonú
nem lakas célú helyiségre

7. Javaslat a Buđapest VIII. keľiilet, Hoľĺłnszky utca 16. sz,ám,ű éptilet gäz-csat|akoző
vezeték ľészleges cseréj éľe

6. Egyebek
(írás b eli előterj e szté s)

1. Javaslat a volt canz-vÁvaG teľĺiletén közuti kiszolgálrísra vonatkozó megĺíJlapodás
megkötésévelkapcsolatosdöntésmeghozata|áĺa
ElőteĘesztő: Fernezeĺyi Gergely DlÁ - a Ydrosfejlesztłlsi és Főépítészi Ügłosztály
vezetője

4.

5.

6.
7.

Delej utca

Lakőházban

vízvezeték

8.

9.

5.

6.



1'. Zárt iilés keretében tárgyalandó előterjesztések
(íľásb eli előterj eszté s)

Napirend 1.1. pontja: Javaslat fakáľľal kapcsolatos káľtérítési igény elbírálásáľa
Előterjesztő: Acs Péter - a Józsefvórosi Gazdálkodási Központ Zrt. vórosüzemeltetési
igazgatója z^Rr Ül,os

A napirend tdrglalósa zúrt iilés keretében tiirtěnt azMön. 46.s @ bekezdése ěrtelmében. A
napirend tdrglaldsa soráru ellungzottakat és a meghozott 1043/2015. (X.19.) sz WB

Itatórozatot a zdrt iłlésrőI késziilt jegyzőkiinyv tartalmazja

A Bizottság létszómą - Jakabfy Tamós megérkezésével _ I4 főre vóltozott.

Napiľend 1.2. pontja: Javaslat a Teleki téľi piacon Iévő C jetiĺ iizlethelyiség kĺĺiľítésóvel
kapcsolatos peľ megindítására z^RT ÜlBs
Előterjesztő: Dr. Hencz Adrienn _ a GazdáIlĺodási Ügtosztóly vezetője

A napirend tdrgyaldsa zdrt iilés keretében tijrtěnt az Miin. 46.s @ bekezdése értelmében. A
napirend tárgyaldsa sordn elhangzottakĺt és a meghozott 1044/2015. (X.19.) sz. WB

hotórozatot a zórt íilésrdl késziilt jegyzdki)nyv taľtalmazza.

2. Képviselő-testĺilet
(írósbeli előterj esztés)

Sorís Gyłirgy
Kiilön taĺgya|asrajavaslat nincs, a 2. blokk napirendi pontjainak együttes viĄtľ- megnyitją
|ezźtrja.Szavaz'ásrabocsátjaaza|ábbíhatźrozati javaslatokat:

Napiľend 2.1. pontja: Javaslat a Jőzsefvárosĺ onkormányzat2015. évi kiiltségvetéséľőI
sző|ő 6 ĺ2015.(II.20.) řinkormányzatĺ rendelet mtódosítĺĺsára
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgdrmester

A Vĺírosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsĺíg javasolja a Képviselő-testiĺletnek az előterjesztés
megfaryyalását, a rendelet-terve zet és a határozat elfogadását.

Felelős: polgármester
Hataľidő : a Képviselő-testiilet 20 1 5. októb er 22-i íi|ése

jt



Napiľend 2.2. pontja: Javaslat a ľrR_xoZ ,,L,, pźiyázatta| kapcsolatos döntések
meghozata|ára
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - poĺgármester

Egry Áttila - alpolgármester
Dr. Szilágłi Demeter - képviselő

A VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesxés
megtárgyalásáĹ.

--,..'. Felelős: polgármester
Határidő : a Képviselő-testĹilet 20 1 5. októb et 2f-í tlése

Napĺrend 2.3. pontja: Javaslat a Józsefuáľosi onkormányzat tulajdonában lévő
kiizterületek használatáľóI és használatának rendjéľől szróló 18120ĺ3. (Iv.24.)
łinkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesztés
megtlírgyalását.

Felelős : polgĺĺrmester
Hatráriđő : a Képviselő-testĹilet 20 1 5. októb er 22-i ulése

Napiľend 2.4. pontja: Javaslat a Táľsasbáza|ĺĺ;ak adható iinkormányzatĺ
támogatásokľól szólĺó 2312015. (v.21.) łinkoľmányzati ľendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Sóra Botond Attila - alpolgdrmester

A Vaĺosgazdálkođlísi és Pénziigý Bizottság javasoIja a Képviselő-testtiletnek az előte4eszlés
meg!fugya|ásőt.

Felelős : polgiíľmester
Hatríridő: a Képviselő-testĹilęt 2015. októbeľ 22-i ülése

Napĺľend 2.5. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľĺilet, Rákóczĺ út 59. szám alatti,
iinkormányzati tulajdonú nem lakás célri helyiség bérbeadásáľa kiíľt nyilvános páĺ|yäzat

|ezáłrására, az eľedmény megállapításáľa
Előterjesztő: Kovács ottó - a Józsefvdrosi GazdĺźIladási Kôzpont Zrt. vaglongazdálkodási
igazgatója

A Vĺírosgazđálkođasi és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő.testiiletnek az előteqesztés
megtźrgya|ását.

Felelős : polgiármester
Hataĺidő: a Képviselő-testĹilet 2015. október 22-i tilése



Napirend 2.6. pontja: Javaslat a talajterhelési díjľól szĺóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgármester

A Varosgazdálkodási és Pérrziigyi Bizottság javasolja a Képvisclő-tcstülctnek az eloteqesnés
meglárgya|ását.

Felelős : polgiármester
Határidő : a Képviselő-testtilet 20 1 5. októb er 22-i ulése

Napiľend 2.7. pontja: JavaslaÚ a JOKESZ módosításával kapcsolatos diintések
meghozata|ára
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mdté - polgórmester

A Városgazdalkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előteľjesztés
megtargyďását.

Felelős : pol gĺírmester
Hatlíridő: a Képviselő-testĺilet 2015. október 22-i tilése

Napiľend 2.8. pontja: Javaslat a téľfigyelő és ktĺzbżtonsági kameľaľendszerrel
kapcs olatos döntés ek meghozatalár a
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

A Városgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előterjesztés
megtárgyďĺĺsát.

Felelős: polgáľmester
Hďaridő: a Képviselő-testĺilet 2015. októbet f}-iuLése

Napiľend 2.9. pontja: Javaslat étkezésí térítésÍ díjakkat kapcsolatos döntések
meghozata|ára
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Móté -polgármester

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselĺí-testĺiletnek az előtĄesńés
meg!árgya|ását.

Fele1ős: polgármesteľ
Hatźĺĺđő: a Képviselő-testiilet 2015. októbet Z2-itúése
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Napiľend 2.1'0. pontja: Javaslat á|lamháztaľtáson kívüli szewezettńmogatására
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

A Városgazdátkodási és Pénzĺigyi RizotÍság javasolja a Képviselő-testtĺlętnek az előterjesztés
megtorgyalńsĺít.

Felelős: polgármesteľ
Hatríľidő: a Képviselő-testÍilet 2015. októbeľ 22-i ülése

Napĺrend 2.11. pontja: Javaslat az éghaj|atváitozást okozĺí környezetszennyezés elleni
felhíváshoz való csatlako zásra
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

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

megtaÍgyalását.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: a Képviselő-testĹilet 2015. október 22-i tilése

Soós Gyöľgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 1 taľtózkodás szavazaÍta| a Bizottság az alábbi
hatér ozatokat e lfo gadta :

Napirend 2.1. pontja: Javaslat a Jĺózsefvárosi onkormányzat 2015. évi ktiltségvetéséľő|
szőILő 6 ĺ201'5.(tI.20.) iĺ nko ľm ányzati ľen delet mó d osítás ára
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Mĺźté - polgórmester

1045|2015. Cx.19.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzüryi Bizottság batärozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazĺtta|)
(ľemątikci blokkban történt a szavazós.)

A Váĺosgazdálkodasi és Péĺlzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testÍĺletnek az eIőteĄesztés

megÍfu gya|ásáń,aľendelet-tervezetésahatfu ozatelfogadását.

Felęlős: polgármester
Hataľidő : a Képviselő-testiilet 20 1 5. októb er fL-i u|ésę
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Napirend 2.f. pontia: Javaslat a TER_KOZ ,,Ä,, pá|yázatta| kapcsolatos diintések
meghozata|ára
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgórmester

Egry Auila - aĺpolgármester
Dr. Sziĺdgti Demeter - képviselő

t046ĺ2015. (x.19.) sz. Városgazdálkođási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1Íartőzkodás szavazatta|)
(ľematiĺrni bĺokĺrban tortént a szavazás.)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testÍiletnęk az előteľjesztés
megüírgyalását.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a Képviselő-testiilet 2015. október 22-iú|ése

Napirend 2.3. pontja: Javaslat a Józsefváľosi onkoľmányzat tulajdonában lévő
kłizterületek használatáról és használatának rendjéről szĺíIĺí L8ĺ2013. (Iv.24.)
iinkormányzati rendelet módosítására
ElőteĘesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

I047ĺ20t5. Cx.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺiryi Bizottság határozata
(13 ĺgen' 0 nem, 1tartózkodás szavazatta|)
(ľematiĺrai blokkban tĺjrtént a szavazás.)

A Vráľosgazdálkodási és Pérzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az eIőteqesnés
meglargyalasát.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: a Képviselő-testĺilet 20l5. októbeľ 22-i tilése

Napiľend 2.4. pontja: Javaslat a Társasházaknak adható önkoľmányzatĺ
támogatáĺsokľól szőI.ő 23ĺ2015. (v. 21.) önkormányzati ľendelet mĺídosításáľa
Előterjesztő: Dr. Sóra Botond Attilą - alpolgórmester

t048ĺ2015. (x.19.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, I. tartrĺzkodás szavaratta|)
(ľematikai blolr]rban ttrtént a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés
megfargyaIását.

Felelős: polgármester
Hatnídő: a Képviselő-testiilet 2015. október fZ-iíi|ése
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Napirend 2.5. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľiilet, Rákóczi út 59. szám alatti,
iĺnkoľmányzati tulajdonrÍ nem lakás célú helyiség bérbeadására kiÍľt nyilvános pá|yázat
|ezárá,sára, az eredmény megállapítására
Előterjesztő: Kovács ouó - a Józsefiárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagłongazdálkođdsi
igazgatója

t049l?015, (x.19.) sz. \/árosgazdĺíllrodási és Pénzüg),i Bizottság hłtőrozlta
(13 igen, 0 nem, 1tartőzkođás szavazatta|)
(ľematiĺcai blokkban tortént a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesztés
megtaľgyalását.

Fele]ős: polgármester
Hatáľidő: a Képviselő-testÍilet 2015' október 22-i ülése

Napirenđ 2.6. pontja: Javaslat a talajteľhelési díjľól szĺĺló ľendelet megalkotására
ElőteĘesztő: Dr. Kocsts Máté - polgdrmester

1050/2015. (x.19.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, L tartőzkodás szavazatta|)
(ľematilrai blokkban tĺjrtént a szavazás.)

A Vaľosgazđálkodási és Péľzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés
megtáľgyďĺását.

Felelős: polgáľmester
HatÁndó: a Képviselő-testtilet 2015. októbet Z2-ilđ'lése

Napirend f.7. pontja: Javaslat a JoKEsz módosításával kapcsolatos diĺntések
meghozataláłta
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mźté - polgármester

1051l20L5. (x.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bĺzottság határozata
(13 igen' 0 nem, |. tartózkodás szavazattal)
(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

A Varosgazdĺĺlkodási és PénzÍigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiĺletnek az eIőteľjesztés
meglargyalćsát.

Felelős : polgánľlester
Hatáľidő: a Képviselő-testĹilet 20 1 5. októb er 22-í ĺj,lése
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Napirend 2.8. pontja: Javaslat a tér.figye|ő és ktizbiztonsági kamerarendszeľľel
kap cs olatos döntés ek meghozata|ár a
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

I052lf0L5. (x.ĺ9.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazaíta|)
(ľematikai blokkban történt a szovazds.)

A Varosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesĺés
meglárgya|ásáÍ..

Felelős: polgiírmester
Hataridő: a Képviselő-testĹilet 2015. október 22-i iilése

Napĺľend 2.9. pontja: Javaslat étkezési térítési díjakkal kapcsolatos dłĺntések
meghozata|ára
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgórmester

1053120|,5. (x.19.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénziiryi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, ! tartőzkodás szavazatta|)
(Tematilrai blokĺrban történt a szavazós.)

AYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő.testiiletnek az el<íterjesztés
megtárgyďasát.

Felelős : polgĺáľmester
Hatáĺidő: a Képviselő-testiilet 2015. október 22.i ülése

Napiľend 2.10. pontja: Javaslat áilIamháztartáson kívüIĺ szervezettámogatásáľa
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgármester

1054|2015. (x.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság hatärozata
(I'3 igen' 0 nem, 1 taľtĺózkodás szavazatta|)
(Tematilwi blokkban tĺjrtént a szavazas.)

A Vláľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őte4esztés
megÍfugyalását.

Felelős : polgĺírmesteľ
Hatáľidő: a Képviselő-testiilet 2015. október 22-i tilése
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Napiľend 2.11. pontja: Javaslat az éghaj|atváůtozást okozĺó kłirnyezetszennyezés elleni
felhíváshoz va|ó csatlak ozásr a
Eĺőterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgórmester

1 055/20 ĺ. 5. Cx. 1 9.) sz. Város gazdálko dási és Pénzü gy i Bizottság határ ozata
(13 igen,0 nem, 1 taľtĺĎzkođás szavazatta|)
(ľematikai blokkban történt a szavazás.)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az eIoterjesztés
megfárgyalćsát.

Felęlős: polgiáľmesteľ
Hatríridő : a Képviselő-tesťti]et 20 1 5. októb er 22-í u|ése

3. Kiizbeszerzések
(írásb eli előterj eszté s)

Napiľend 3.1. pontja: Javaslat,,Vállalkozási szeľződés keretében Józsefváros kaľácsonyi
feldíszítése és díszkivilágítása,, táľgyú kiizbeszerzési eljáľás eľedményének
megállapításära
Előterjesztő: Dr. Mészdr Eriko - aljegłző

Sorís Gyöľgy
A vitát megnyitją megadja aszőt Borsos Gábor bizottsági tagnak.

Boľsos Gáboľ
Ha jól látja, csak egy pá|yáző jelentkezett. Tájékoződó jellegtĺ kérdése, hogy ugyanez a cég
volt-e akiviteIezó tava|y is, illetőleg a műszaki taľtďom és az ár nagyjából megegyezik-e a
tavďyival, vagy a korábbiakkď.

Soós Gyiiľgy
Yźiaszadásramegadja a szőt az aljegyzónek.

Dľ. Mészár Eľika
Ugyanarról a cégtóI van szó, a mÍĺszaki taľtaiom mts, ań aBizoÍtsźlg fogadta el még egy páÍ
iiléssel ezelótt. Ennek megfelelően a becsült érték is más.

Soĺós Gyiirgy
Egyéb kérdés, hozzászőlźs nincs, a vitźĺ lrezźĄa. Szavazásta bocsátja az alábbi batfuozati
javaslatot:

A Varosgazdlátkodási és Pénzügyi Bizottsĺág a,,Vállďkozźsi szerződés keľetében Józsefuaros
kaľácsonyi feldísátése és díszkivilágításď, tárewközbęszęrzési eljráľásban úgy dönt, hogy

1. a közbeszerzési eljarás eľedményes.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. októbeľ 19.
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2. a KATAZ0L Iŕ'ft. (székhely: 7400 Kaposvar, Harsfa u. 8lE. fsz 3.) ajźriattevíł á|ta|
benyújtott ajétĺl,at érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő ďkalmas a
szerződés teljesítéséľe. Az ajtnlattevő ajźlnlata megfelel az ajźn|attételi felhívásban és a
vonatkozó jogszabályokban - külonösen a Kbt.-ben - foglďtaknak.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatarido: 201 5. október 19.

3. az e|jttáS nyeľtese a KATAZOL Kft. (székhely 7400 Kaposviáĺ, Hársfa u. 8/E. fsz 3.)
ajánlattevő. Az ajěn|attevő ajánlata a legalacsonyabb összegií ellenszolgáltatású ajfuúat a
Kbt. 71. $ (2) bekezdés a) pqntja szeńnt. Elfogadott ajánlati áľ: egyösszegií nettó
vállalkozói díj 18.986.300,- Ft + Áfa.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2015. októbeľ 19.

4. ahatfuozat 3. pontja ďapjan felkéri polgármestert a vállalkozási szerződés megkötéséľe a
I(-AT AZ0L Kft . aj ánlattevővel.

Felelős: polgármester
Hataridő: 201 5. október 19.

Soós Gyřiľry
Megtilapítja, hogy 12 igen,O nem, Ztartőrkodás szavazattď a BizottsĘazalábbihatározatot
elfogadta:

105612015. (x.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Vláľosgazdrálkodási és PénzĹigyi Bizottság a ,,Vĺállďkozási szeruődés keretében Józsefuaľos
kaľácsonyi feldíszítése és đíszkivilágítźsa,, tárwűközbeszęrzési eljłánísban úgy dönt, hogy

1. a közbeszerzési eljaĺas eľedményes.

Felelős: polgiíľmester
Hatĺáĺidő: 201 5. október 19.

2. a KATAZOL Kft. (székhely: 7400 Kaposviĺĺ, Haľsfa u. 8/E. fsz 3.) ajanlattevő által
benyújtott ajanlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kiz'arő ok és ajánlattevő ďkalmas a
szerződés teljesítésére. Az ajártattevő ajénlata megfelel az ajźnlattetelí felhívásban és a
vonatkozó jogszabályokban - kiilönösen a Kbt..ben _ foglaltaknak.

Felelős : polgĺáľmester
Hatáĺiđő: 201 5. októbeľ l 9.

3. az e|jańs nyertese a KATAZOL Kft. (székhely 7400 KaposvĘ Hĺíľsfa u. 8lE. fsz 3.)
ajánlattevő. Az ajćnlattevő ajźĺriata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltaüásri ajźnLat a
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Kbt. 71. $ (2) bekezdés a) P9ntja szerint. Elfogadott ajźnlati aľ: egyösszegiĺ nettó
vállďkozói đíj 18.986.300,- Ft + Afa.

Felelős: polgáľmester
Hatráriđő: 2015. októbet 19,

4. ĺhatćrozut 3. pontja alapjón fellcéri polgórmestert a vríllalkozási szętzóďés megkötéséľe a
KATAZOL Kft . aj ánlattevővel.

Felelős: polgáľmester
Haüíridő: 201 5. október 1 9.

4. Gazdálkodási Ügyosztály
Előterjesztő: Dr. Hencz Adrienn - .ügosztályvezető

(ír ds b eli e I ő t erj e s z t é s)

Soós Gyiiľry
Ktilön tárgyal'ásra tesz javaslatot, a 4.5. napirendi pont tekintetében. Felhívja a Bizottság
figyelmét, hogy kicsit felreérthető a 4.1'. és 4.2. napiľendi pontokhoz a helyszínen kiosztott
kiegészítés, nem egyéľtelmÍĺ, hogy melyik kiegészítés mely napiľendi ponthoz tartozik.
Megađja a szót Jakabfu Tamas képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Külön tárgya|źsra kéri a 4.I', 4.3., és 4.7. napirendi pontokat. Szĺímara egyértelmiĺ a
kiegészítés a helyszínen kiosztott anyagban: az A) pontja a 4.1. napirendi ponthoz, aB) pontja
pedig a 4.2. napitenđi pontho z tartozk.

Soĺís György
Rendben, az a Lényeg, hogy éľtsék. Megállapítją hogy további ktilon tźngya|ásta javaslat
nincs. A 4.f., 4.4., 4.6., 4.8., 4,9. napirendi pontok egyĹittes v|trjźLt megnyitja, Lezfuja.

Szavazásrabocsátjaaza|ábbihatfu ozati javaslatokat:

Napiľend 4.1. pontja: Javaslat kiizterĺilet-használati kéľelmek elbírálására

A napiľend 4.1. pontját küIiin tárgyalásľa kikérfélĹ

Napirend 4.2. pontja: Javaslat a 20 napos kaľácsonyi-szilveszteľi ajándék és fenyőfa
árusítási helyszínek kĺjeltiléséľe

A Varosgazdĺĺlkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt' hogy

i . kij elöli az a]áhbi kÓzterĹiletek et a 20 napos feĺyőfa arusítás céljából:
Szigony u. - Práter u. sarok (újságos mellett) 35728/39 hrsz.
Leonardo da Vinci u. - Nap u. sarok (Nap .'. 39.) 35703/5 hľsz.
Kä|vźnatér (burkolt teriilet posta előtt) 35865/I Łlĺsz.
Vajda Péter u. - Bláthy ott.ó u. saľok (zsákutcarész) 38598 hľsz.
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T<jmo u. - Füvészkert u. sarok fiátszótémé|) 36139/5 hĺsz.
Práter u. - Illés u. sarok 35728/33Łtsz.
Rezső tér - Bláthy ottó u. saľok 38ó89/3bĺsz.
Horváth Mihály téľ (iskola előtt) 35238/5hrsz.
Tisztes u. 7. (Strazsautcáná| üres telekľészen) 38839/26fusz'
Szigony u. 36I80 hľsz. előtt (Klinikfü metróállomás)
Márkus Emília u. (Rókus kh. oldďanď) 36433 bĺsz.
Teleki tér (burkolt teriileten) 35t23/4btsz.
Gyulai P źů u. 3 6435 hrsz.
Népszínhaz u. 33. sz. előtt a Nagy Fuvaľos utca sarkanál 35055 hľsz.
Lőnncz pap tér 367I0 hĺsz.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. október 19.

2. kijelöli az a|ábbi közterĹileteket a 20 napos karácsonyĹszilveszteri ajźndék árusítás
céljából:

Mátyás tér (Kesztnĺgyár előtt) 35149lltsz.
Népszínhaz u. - Nagy Fuvaros u. saľok 35055 hľsz.
Népszínhaz u. - Bacsó Béla u. sarok34842hrsz.
Népszínhaz u. - Víg u. sarok 34819 hĺsz.
Tömő u' 40-46' ftözértnél) 361"39/5brsz.
Szigony u. 36180 hĺsz. előtt (Klinikĺák metróállomás)
Kálvtnatér (posta felőli oldď) 358ó5/1 hrsz.
Szigony u. - Pľáter u. saľok (SPAR közérhél) 35728/39Íltsz.
Festetics u. 1. 34580 hĺsz.
Kiss Józsęf u. 2. 34638/2 hĺsz.
Népszínhaz u. 7 -9. 3 477 5 12 bĺsz.
Berzsený Dániel u. I. 34607 bĺsz.
Népszínhĺáz u. - Kiss József u. sarck34680/2hĺsz.
Szigony u. - Baĺoss u. saľok 35728l46llĺsz.
Szigony u. - Baĺoss u. saľok 35728/4hrsz.
Blaha Lujza tér 3 640 6 hĺ sz.
Szabó Ervin tér 36745lI hĺsz.
L&lncz pap tér 367 10 brsz.

Felelős : polgĺíľmester
H:atźľ:đo: 201 5. október 1 9.

Napĺrend 4.3. pontja: TulajdonosibozzáĘáľulás a Budapest VIII. keľület CorvÍn Séüíny
Pľogram fV. üteméhez kapcsolĺídó útépítési tervekhez

Á napiľend 4.3. pontját kůilön tárryalásľa kikéľték.
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Napirend 4.4. pontja: Tulajdonosihozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Golgota utca -
D elej utca csatlakozás ánál útb u ľkolat felúj ításálhoz

A Városgazdalkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy tulajdonosi hozzźĄárulását adja a
Budapest VIII. kerĺilet, Golgota utca (lľsz.: 38600) és Delej utca (bĺsz.: 38715) ritcsatlakozás
bwkoIatfelúj itásźú:roz az alábbi feltételękkel és kikĺitésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájátu|ás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az épÍtéshez
szĹikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedéIyek beszeľzése alól,

b. az engedéLyesnek a közutkezelői és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzájźlru|tst a
vonatkozó rendelet (I9/l994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek
csatolasával a Budapest Főváros VI[. kerÍilet Polgármesteri Hivatal Hatósági
Ügyosztálýól előzetesen meg kell kérni' és az abbarĺ foglaltakat maradéktalanul be
kell tanani,

c. kötelezi a kivitelęzőt a tervekben foglalt pźůyaszerkezetek megfelelő minőségben
töľténő kivitelezéséľe, melyľe a kivitelező 5 év gaľanciźúvá||a|,

d. az engedéIyes köteles a munkák (helyreallítás) eikészÍilt&őI a közterĹilet tulajdonosát
is írásban értęsíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzajtlraIás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
előíľásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától szźtmított i évíg érvényes.

Felelős: polgármester
Hatríridő: 2015. október 19.

Napirend 4.5. pontja: Tu|ajdonosi horuáiálrulás a Budapest VIII. kerĺilet' Víg u. 30.
szám alatti Iakóházban kémények megsziintetéséhez

A napiľend 4.5. pontját kiiliin tárgyalrásra kikéľték

Napirend 4.6. pontja: Javaslat tulajdonosĺ bozzáĘá'ľrrl|ás módosításatárgyáů,an

A Varosgazdalkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a I55lf0I5. (II.23.) számú
hatźtrozatźtban kiadott tulajđonosi hozzźljźrulást nem módosítją és a kivite|ező halasztő
kérelmét elutasítva kötelezi a kivitelezőt, hogy a Szentkirályi utca gázĺezeték építésqel
érintett, Budapest VIII. keľület Józsefuĺárosi ÖnkormanyzattuLajdonábarr lévő - Üuoi irt felőti
torkolati - szakaszán azttpźiya teIjes szélességií kopóréteg cserejét20|5. november 15-ig,
vagy a tavaszi buľkolatbonüási tilalom feloldása Q0l6. maľcius 15.) utráni 30 napon beltil
végezze e|.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 20 1 5. október L9.
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Napiľend 4.7. pontja: Tulajdonosihozzájálľulás a Buđapest VIII. kerii|et, Bókay János
utcában vízlezeték kiváltási és vízbekłitési munkákhoz

A napiľend 4.7. pontjátt küliĺn táľryalásra kikéľték.

: Napiľend 4.8. pontja: Tulajdonosi hozzáiálrulás a Budapest VIII. keriilet, Mikszáth- ---r---l Kálmán téľľe tłirténő behajtás forgalomtechnikai szabáiyoiálsához

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Mikszíth Kálmán tér (hľsz.: 36732) kcĺzlekedésének forgalomtechnikai szabźůyozásáĺa
kérelmet nyujt be a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. ĺészére az a|ábbi taľtalommď:
- Mikszíth Kálmán térnek (hrsz.: 36732) a Reviczky utca felőli szakasza gyďogos

övezetként keniljön kiďakításra, ahol a gépjármúvel történő behajtás délelőtt 6-9 őra
és délutĺán 17-2L őraközött legyen biztosított.

Fe1elős: polgĺáľmesteľ
Hatĺáľidő: 201 5. októbęr 79.

2. felkéri a polgáľmesteľt a hatźtrozat 1. pontjában meýlatźnozottak szerinti kérelem
benyúj tásáľa a Budapest Közlekedési Kĺizpont Zrt. részére.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. ol<tőbęr 22.

3. felkéri a polgáľmestert, hogy a Buđapesti Közlekedési Központ Zrt. ćL|taI elkészített
forgalomtechnikai tervet terjessze a Bizottság elé.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: forgďomtechnikai terv megéĺkezését követő VPB tilés

Napĺrend 4.9. pontja: Tulajdonosihozzájálľulás a Budapest VIII. keľütet, Győrffy István
utca 4. számű ĺngatlan kapubehajtĺó létesítéséhez

A Váľosgazdalkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dön! hogy tulajdonosihozzájarulását adjaa
Budapest VIII. kerĹilet, GyőrĘ Istvĺán utca (hľsz.: 36522) 4. szőm alatti ingatlan kapubehajtó
ritcsatlakozás kiépítésének k<ĺztęruleti munkáihozazalábbi feltételekkel és kikotésekkel:

a. jelen tulajđonosi hozzíjáľulás a benŕrázőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
sztikséges egyéb szakhatósági és hatósági engeđélyek beszeľzése ďól,

b. a beruhazónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájaru|ást a vonatkozó ľendelet (I9lI994. (V.31.) KIIVM ľendelet) szeľinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővaĺos VIII. kerület Polgĺáľmesteĺi Hivatď
Hatósági ÜgyosztlíIy Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell l.o.oi, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell taľtani,
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c. kötelezi a kivitelezőt a GyőrfĄ' István úcaĺ jźrda- és útszakasz bontási helyek terv
szeľinti rétegľendben, megfelelő minőségben történő helyreállításaĺa, melyre a

berubáző és kivitelező közösen 5 év gararlciát vállď,

d' a zĺilĺĺsávban megfe1elő szintĺi és talajminőségii feltĺjltést, növényzet telepítést kell
végezłĺ, melynek ĺésze a - jogszabá|yi előírások szerinti li db fapótláson tul -

felajáĺúott, a kivágott fától néhany méterrel távolabb, a szomszéđos fától kb. 6,5 m-ľe,

a meglévő utcai fasoľhoz iIleszkeđ{5en, négyszer isktllazĺrĺ'ĺ' (kb. 35 uľr kcr[ileĹú, kb.

1 I -I2 cm tt5rzsátmérójű) gesztenyefa tiltetése,

e. a forgalomcsillapító sziget bontása, illetve az Ílj forgalomcsillapító küszöb építése a
BL<KzÍt'forgalomtechnikaikezeloihozzájźru|ásávalvégezhető,

f. az engeđéIyes köteles a munkák (relyreállítás) elkészültéről a közterület tulajđonosát
írásban értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozztljźrv|ás csak az engedélyező szeľvek, szakhatóságok
előírásainak maĺadéktalan betaľtasával, a döntés napjától szérĺitott 1 évig érvényes'

Felelős : polgríľmester
Hataľidő: 2015. októbeľ 19.

Soós Gyiiľgy
Megallapítja, hogy i 1 igen, 0 nem, 2 taľtózkodás szavazatra\ a Bizottság az alábbi
hatfu ozatokat elfo gadta :

Napiľend 4.2. pontja: Javaslat a 20 napos karácsonyĹszilveszteri ajándék és fenyőfa
áľusítási helyszínek kij eliiléséľe

t057ĺ20t5. (x.19.) sz. Városgazdálkodási és PénzüryÍ Bizottság határozata
(11 igen,0 nemo 2 tartőzkodás szavazatta|)
(ľematiľrai blokkban tortént a szavazós, Jakabfu Tamás
nem vett részt a szovazásban.)

Á Városgazdálkodási és Pénzügłi Bizottsóg tigł dönt, hogł

I. kijelÔli az alóbbi ktjzterúĺetelret a 20 naposfenyőfa árusítás céljóból:
Szigony u. - Próter u. sarok ({łjságos mellett) 35728/39 hrsz.
Leonardo da Vinci u, - Nap u. sąrok (IÝąp,. 39.) 35703/5 hrsz.

Kálvária tér (burkolt teriilet posta előu) 35865/I hrsz.

Vajda Péter u. - Blóthy ottó u. sarok (zsákutca rész) j8598 hrsz.
Ttjmő u. - Fĺivészkert u. sąrok (iĺźtszótérnél) 36]39/5 hrsz.

Práter u. - IIlés u. sąrok 35728/33 hrsz,
Rezső tér - Bláthy ottó u. sarok 38689/3 hrsz.
Horváth Mihdly tér (iskola előtt) 35238/5 hrsz.
Tisztes u. 7' (Strózsa utcánál üres telelłészen) 38839/26 hrsz-

Szigony u' 36]80 hrsz. előtt (KlintkakmetróóIlomds)
Márhls Emília u. (Róĺrus kh. oldaĺánál) 36433 hrsz.
Teleki tér (burkoh területen) 35]23/4 hrsz.
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Gyulai Páĺ u. 36435 hrsz.
Népszínház u. 33. sz. előtt a Nagy Fuvaros utca sarkónál 35055 hrsz.
Lőrincz pap tér 36710 hrsz.

Felelős: poIgármester
Hątóridő: 20l5. oĺctóber ]9.

2. kijelÔll az ąIóbbi lôzterületeket a 2U napos karacsonyi-szilveszteri ajándék árusítás
céljából:

Mátyás tér (Keszýűg1lór előtt) 35]49 hrsz.
Népszínhaz u' - Nagł Fuvaros u. sarok 35055 hrsz.
Népszínház u. - Bacsó BéIa u. sarok 34842 hrsz.
Népszínház u. - Víg u. sarok 348]9 hrsz.
Tĺ)mő u. 40-46. (kazértnél) 36]39/5 hrsz.
Szigony u. 36]80 hrsz. előtt (Klinikak metróállomĺźs)
Kdlvárią tłćr (postafelőli oldal) 358ő5/I hľsz.
Szigony u. - Próter u. sarok (SPAR kôzértnéI) 35728/39 hrsz.
Festetics u. l. 34580 hrsz.
Kiss József u. 2. 34638/2 hľsz.
Népszínhaz u. 7-9. 34775/2 hrsz.
Berzsenyi Dániel u. ]. 34607 hrsz.
Népszínhdz u. . Kiss József u. sąrok 34680/2 hrsz.
Szigony u. - Bąross u. sarok 35728/46 hrsz.
Szigony u. - Baross u. sarok 35728/4 hrsz.
Blaha Lujza tér 36406 hrsz,
Szabó Ervtn tér 36745/I hrsz.
Lőrincz pap tér 367]0 hrsz.

FeIeIős: polgármester
Határidő: 2015. olłóber 19'

A Vlźrosgazdólkoddsi és Pénzügyí Bizottsóg I062/2015.(X.l9) słźmú hatdrozatđban ďöntött
az 1057/2015. (X.19.) szómú hatdrozat visszavondsdróI, majd I066/201s.(X.19.) szúmú
hatórozatóban dijntiitt a napirendi pont tórgydban.

Napiľend 4.4. pontja: Tulajdonosihozzájálľulás a Budapest VIII. keľüIet, Golgota utca.
Delej utca csatlakozásánál útbuľkolat felújításához

1058/2015. Cx.19.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság batározata
(1l igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)
(Tematilwi blok|cban ttjrtént a szavazós, Jalrabfu Tamás
neĺn vett részt a szavazásban.)

Á Városgazdóllcoůźst és Pénzügli Bizottság ligł dÓnt, hogł tulajdonosi hozzájórulását adja a
Budapest VIII. kerĺilet, Golgotautca (hrsz.: 38600) és Delej utca (hrsz.: 3s715) útcsatlakozás
burkolatfelúj ítás dhoz az alábbi feltételekkel és kikaft sekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzdjórulós a beruhązót (építtetőĄ nem mentesíti az építéshez
szii|rséges egléb szakhatóságt és hatósógi engedélyek beszeľzése alól,
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b. az en4edélyesnek a luizútkezelői ,źs munknkezdési (burkoĺatbontási) hozzójárulást a
vonat.ĺazó ľendeĺet (l9/I994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti melléIďetek
csatolósával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivataĺ Hatósági
Ügłosztálytól előzetesen meg kell keľni, és az ąbbąn fogĺaltakat mąradéhąIąnul be
kell tartani,

c. lujtelezi a kivitelezőt a tervekben foglalt páIyaszerkezetek megfeleĺő minőségben
ttjľténő kivitelezésére, melyre a kiviteĺező 5 év garanciót vólla[

d. az engedélyes koteles a munlrak (helyreáIlítás) elkészl'ihérőĺ a közterĹilet tulajdonosót
is írósban értesíteni,

e. jelen tulajdonost hozzájárulás csak ąz engedéIyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betaľtásával, a dĺ;ntés napjótól számított I évig érvényes.

Felelős: polgórmester
Hątáridő: 2015. október ]9.

A Vdrosgazdálkoddsi és Pénzíigłi Bizottsdg 1062/2015.(X.I9.) számú llailźrozatdban döntijtt
az 1058/2015. (X.Ig.) szúmú hatdrozat vísszavondsdról, majd 1068/2015.(X.19.) szdmú
hatdrozatdban döntött a napirendi pont tdľgĺdban.

Napiľend 4.6. pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájára|ás módosításatärgyáhan

105912015. (x.19.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺiryĺ Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)
(Temati|rai bĺokkbantöľtént a szavazás, Jalrabfi Tąmds
nem vett részt a szavazósban.)

A Vdrosgazddlkodási és Pénzĺigli Bizottság úgł dant, hogł a I55/20l5. (II'23,) számú
határozaaźban kiadott tulajdonosi hozzójórulóst nem módosítja, és a kivitelező halasztó
lrerelmét elutasítva k)telezi ą kivitelezőt, hogł a Szentkirólyi utca gdmezeték építéssel érintett,
Budapest YIII. kerület Józsefvárosi onkormdnyzat tulajdonában lévő - wm ft Íelőlż torkoląti
- szalraszón az útpálya teljes szélességű l@póréteg cseréjét 20]5. november lí-ig, vag) a
tąvaszi burltolatbontási tilalomfelolddsa (20I6. mórcius I5.) utóni 30 napon belül végezze eĺ.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. október ]9.

A hźrosgazdólkoddsi és Pénziigli Bizottsltg 1062/2015.(X.I9.) szdmú hatdrozatdban dłjntijtt
az 1059/2015. (X19.) szdmú hatúľozat visszavonúsdról, majd l070/2015.(X.19.) szúmú
hatúrozatában dijntött a napirendi pont tdrgldban.
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Napirend 4.8. pontja: Tulajdonosi hozzájáľulás a Budapest VIII. kerület, Mikszáth
Kálmán térre tłi rténő b ehaj tás fo rgalomtechnikai szabá.Jy ozás ához

1060/2015. (x.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatärozata
(ĺ.1 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)
(ľematilmi blokkban történt ą szavazás, Jakabfu Tamás
nemvett részt a szavazásban.)

A Városgazddlkodósi és Pénziigłi Bizottsóg úgy ddnt, hogł

1. a Mi|<száth Káĺmán tér (hrsz.: 36732) közlel{edésénekforgalomtechnikgi szabályozásóra
kérelmet nyújt be a Budapesti Kĺjzlekedési Kĺizpont Zrt. részére az alábbi taľtalommąl:
- Miĺuzáth KáImdn térnek (hrsz.: 36732) a Revtczlql utca felőĺi szakąsza głalogos

ĺjvezetként kerüljÔn kiąIakítósra, ahol ą gépjárművel tarftnő behajtás délelőtt 6-9 óra
és délutón ]7-2I óra koztjtt legyen biztosított.

Felelős: polgórmester
Hątĺźridő: 2015. október 19.

2. felkéri a polgármestert a határozat I. pontjóban meghatározottak szerinti kérelem
benýjtásóra a Budapest Kozlekeděsi Központ Zrt. részére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. o|łóber 22.

3. felkeri a polgdrmestert, hogl a Budapesti Közlelredési Kozpont Zrt. áItal elĺš,észített

forgalomtechnikai tervet terjessze a Bizottsóg elé.

Felelős: polgármester
Hataľidő: forgalomtechnikai terv megěrĺrezését kŤvető VPB ülés

A Vdrosgazddlkodlźsi és Pénzíigli Bizottstźg I062/2015.(X19.) szúmú hatórozatóban döntött
az 1060/2015. (X.19.) szdmú határozat vÍsszavonósúról' majd l071/2015.(Xl9.) szúmú
hatórozatúban diintött a napźrendi pont tdrgldban.

NapÍľend 4.9. pontja: Tulajdonosibozzájárulás a Budapest VIII. kerület' Győrffy Isfuán
utca 4. számrĺ ĺngatlan kapubehajtĺĺ létesítéséhez

Í061ĺ2015. (x.19.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénziigyi Blzottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)
(Iematilrni blokkban tĺirtént a szavazós, Jakabfy Tamós
nem vett részt a szavazdsban.)

A Városgazdálkoddsi és Pénztigli Bizottság tigl dönt, hogl tulajdonosi hozzójórulásót adja a
Budapest VIII. keriilet, Győrfly Istvĺźn utca (hrsz.: 36522) 4. szóm alatti ingatlan lrapubehajtó
útcsatlalrnzás kiépítésénekkÓzterületi munlraihoz az alábbifeltételekkel és kilrôtésekĺrpl:

ą. jelen tulajdonosi hozzdjdrulds a beľuhdzót (építtetőĄ nem mentesíti az építéshez
sztiluéges egłéb szakhatósógi és hatósdgi engedéIyek beszerzése alóI,



b. a beruházónak (építtetőnek) a kazűkezelői és munknkezdési (burkolatbontási)
hozzájárulást ą vonątkozó rendelet (19/1994. (v.3I.) KHVM rendelet) szerinti
mellěkĺetek csatolósóval a Budapest Fővdros VIII. kerüIet Polgármesteri Hivątal
Hatósági Ügłosztdĺy Epítěsĺ)gyi Irodájátót előzetesen meg keII kérni, és az abban

foglaltakat mąradéhalanul be kell tartani,

c. kötelezi a kiviĺeĺez(Ít a Győffi Isĺvún uĺcui júľdu- és 'útszukas'z buuĺúsi helyeL ĺeľv
szerinti rétegrendben, megfelelő minőségben történő helyreóllításóra, melyre a
beruhdzó és kivitelező közosen 5 év garancidt vóllal,

d. a zoldsávban meýlelő szintű és talajminőségii felnlftsĄ nÓvényzet telepítést kell
végezni, melynek része a - jogszabályi előírdsok szerinti ] I db fapótláson túl -
felajdnlott, a kivógottJiźtól néhány méterrel távoląbb, a szomszédos fától kb. ő,5 m-re,
a megĺévő utcai fasoľhoz illeszlredően, néglszer iskolázott (kb. 35 cm kerületű, kb. ] I-
I 2 cm torzsátmérőj{i) gesztenyefa iiltetés e,

e. a forgaĺomcsilĺapító sziget bontása, illetve az új forgalomcsillapító küsztjb építése a
BKK Zrt. forgalomtechni|rai kezelői hozzáj áľuĺósóval vé gezhető,

Í az engedélyes lrłjteles a munkák (helyreáIlítds) elkészültéről a közterület tulajdonosát
írósban értesíteni,

g. jelen tulajdonosi hozzójórulós csak az engedélyező szervelc, szakhatóságok
előírdsainak maradéIctalan betartásával, ą dÓntés napjától szdmított I évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hatóridő: 2015. olłóber 19.

A Vóľosgazddlkoďási és Pěnziigłi Bizottsdg I062/20I5.(X.I9.) szdmú hatdrozatdban diintijtt
az 1061/2015. (X.19.) szómú hatdrozat vÍsszavondsóról, majd 1073/20I5.(X.19.) suźmú
hatúrozatőban döntiitt a napirendi pont tórgldban.

Soós Gyiiľgy
Ügyrendben megađja a szőtJakabfy Tamas képviselőnek.

Jakabff Tamás
A 4.8. és 4.9. napiľendi pontokat is szerette volna kul<ĺn tátgyalésra kikéľni.

Soós Gyiiľry
Javasolja a 4. blokk valamennyi napiľendi pontját külön tĺĺrgyalni. Először is szavazásta
bocsátja ĺigyrendi javaslatát a 4.2., 4.4., 4.6.,4.8. és 4.9. napiľendi pontok tÁtgyőtbarĺhozott
hatźĺrozatokvisszavonásĺĺľa'

Megáliapítją hogy 14 igen, 0 nem, 0 tartóá<odással a Bizottságelfogadta.
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t062ĺf0Ĺ5. (x.19.) sz. Városgazdátkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)

'. A Vĺárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja Soós György ügyrendi
'. 

'ndítvanyát 
az |057t2015.(x.19.), 1058/2015.(x.19.), 10ś9 nolš.1x.ls.), t060li01s.]x.ll.1.: és 106tlf0t5.(x.19.) számű VPB hatáľozatok visszavonására.

,;

Napirend 4.1. pontja: Javaslat közterĺilet-használati kérelmek elbíľálásáľa

Soós Gyiirgy
A vitát megnyitja. Megadja aszőt Jakabfy Tamás képviselőnek'

Jakabfy Tamás
A helyszínen kiosztott kiegészítéshez lenne kérdése. Jól érti-e, hogy csütĺiľtökonkihozzii< ezt
a lciveget 7 órakor és aznap délutĺán 5 óľakor el is virurék? Nem anęmzeti iinnepre akarjak ott
hagyni?

Soós Györry
Megadja aszőt dr. Hencz Adrierľrek.

Dľ. Hencz Adľienn
A kérelmező csak október 22. napjaru jelölte meg a köztenilet-hasznźlat idejét, a mellékletben
is csatolásra kerĹilt.

Soós Gyłiľry
Megadja aszőt Vĺjrös Tamás képviselőnek.

Vöľłis Tamás
Javasolja a 2. pontot módosítani: egy ilyen cégér kihelyezésének engedélyezését - taľtsak
magukat a gyakorlathoz - 1 évre adjłák ffieg, tehát 20|6. október 19-ig. A^źn
meghosszabbítják,nem sok problémát fog okomi, de taľtsfü fenn a lehetőséget.

Soĺós Gyiiľry
Megadja a szőt đr. Hencz Adrierurek.

Dr. Hencz Adľienn
Elfogadja a módosítási j avaslatot.

Soós Gyiirgy
Megallapítja, hogy további kérdés, hozzászőlás nincs, ezért a napiľend vitáját lezźlrja, és
szavazásrabocsátjaahatérozati javaslatokat.
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A Yźxosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság iĺey dönt, hogy közteľület-haszná|ati
hozzájara|źlst ad - havi részIetekben történő teljes đíjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterü1eĹhasznćú'ő,kérelmező: 
řiłżäHÍ#ľJľ'"đřääľ;ŕJ,',.,

A közterĹilet-használat ideje: 2015. november 0f . - f0I6. janutx 07.

Közteri.ilet-hasznáLatcé|ja: építési munkaterület űárđán, úttesten és

parkolóhelyen)
Közterület-hasznáIathelye: Budapest VIII. keľÍilet, Déľi Miksa u. 7.

KözterĹilet-haszná\atnagysága: 78 fił Űárđán és úttesten) + (2 db paľkolóhely, 1

db parkolóhel5lO m')

Felelős: polgármester
Hataľidő: 201 5. október 19.

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dcint, hogy közterĹilet-haszná|ati
hozzájétru\źtst ad - teljes díjfizetéssel - az aIźlbbiak szeńnt:

Közterület-hasznáIő, kérelmező: Logicaffé Kft.
(székhely: 108 1 Budapest, Rákóczi ttt 5] /B.)

A közteriilet-használat ideje: 2015. október 19. - 2016. október 19.

Kozterület-hasznáĺat cé|ja: cégér elhelyezése
Közteriilet-hasrná|athelye: Budapest VIII. kerĺilet, Ęökk Szilárd u. 3.

Közteriilet-hasznźiatnagysĘa.. 1 m, (otdalanként 0,5 m,)
Díjfizetés titemezése: egyösszegben

Felelős: poIgármester
Határĺdő: 20 1 5. októbeľ l 9.

A VaľosgazdáIkodási és Pénzligyí Bizottság úgy dönt, hogy köztertilet-haszntt|ati

hozzájźlra|ast ad - teljes díjmentességgel - az a|äbbiak szerint:

Közteriilet-hasznźiő,kérelmező: 1956-os Magyar Szabadsághaľcosok
Világsziĺvetsége
(székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 36.)

A közteľiilet-használat ideje: 2015. oktőbet22.
KözterĹilet-hasnlźlat célja: löveg elhelyezése az október 23-ai nemzeti

tinnep alkalmából
Közteriilet-hasntiathelye: BudapestVIII. keľĹilet, CorvinkozI.
KözterĹilet-haszněiatĺagysága: 15 m,

Felelős: polgármesteľ
HatÁndő: 20 1 5. október 1 9.
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Soós György
Megállapítja, hogy 14 igen,0 nem, 0 tartóZkodással a Bizottság ahaÍározatokat elfogadta.

Ĺ063ĺ201'5. (x.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

A Varosgazdáikodási és Pénziigyi Bizottság úgy dcint, hogy köZterĹilet-haszná|ati
hozzájőĺulétst ad - havi részletekben történő teljes díjfizetéssel - az alábbiak szeńnt:

Közterület-haszná|ó,kérelmező: Budapesti Építő és Szere|ő Zrt.
(1163 Budapest, Új Kőbánya u.23.)

A közterĹĺlet-használat ideje: 2015. november 0f. - 2016. jaĺntr 07.
Kö ZteľĹil et-haszná|at céLj a: építési munkaterĺilet (iárdán, úttesten és

parkolóhelyen)
KdzterÍilet-hasmalat helye: Budapest VIII. kerĹiIet, Déri Miksau..1.
K<jaeľiilet-hasnÉiatnagysága: 78 |ł Űáľdan és úttesten) + (2 db parkolóhely, 1

db parkolóhely:lO m2)

Felelős: polgáľmester
Hataľiđő: 2015. október 19.

1'06412015. (x.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 ĺgen' 0 nem,0 taľtĺózkodás szavazatta|)

A Varosgazdĺálkodĺísi és Pénzügyi Bizottság úgy dö'nt, hogy közterület-hasznáIati
hozztĄźtru|źtst ad - teljes díjfizetéssel - az alábbiak szeľint:

Közteľület-hasznáIó, kérelmező: Logicaffé Kft.
(székÍrely: 1081 Budapest, Rákóczi ilt57/B.)

A közteľtilet-használat ideje: 2015. október 19. - 20|6. októbeľ 19.

Közteľiilet-használat cé|1a: cégér elhelyezése
Köáertilet-hasnlá|at helye: Budapest VIII. keľĹileĹ Rökk Szilárd u. 3.
KözterĹilet-hasznáfatnagysága: t m21oldalanként 0,5 m2;
Díjfizetés ütemezése: egyösszegben

Felęlős: polgármesteľ
Hatőndő: 20 l 5. októb et 19.

1065120Í5. (x.19.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi BÍzottság batározata
(14 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Vĺáľosgazdálkodlási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köztertilet-hasznźt|ati
hozzé!áĺulźlst ad - teljes díjmentességgel - aza|źhbiakszerint:

KözterĹilet-haszriíló, kére|mezó.. 1956-os Magyar Szabadsághaľcosok
Világszövetsége
(székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 36.)

A kozterület-használat ideie: 20i5. október22.

ii
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Közterület-használat célja: loveg elhelyezése az október 23-ai nemzeti
ĺ'irnep alkalmából

KÓztertilet-hasznźůathelye: Buđapest ViII. keľĹilet, Corvin koz I.
Közterület-hasznźtlatnagysága: t5 m,

Fęle1ős: polgármester
Hatríridő: 2015. októbeľ 19.

Napirend 4.2. pontja: Javaslat a 20 napos karácsonyi-szilveszteľi ajándék és fenyőfa
áľusítási helyszÍnek kijeliilésére

Soós Gyłirgy
A napirend vitźtját megnyitja. Kérdés, hozzászó|áshiányábanlezárja. Szavazásra bocsátja a
hatfu ozati j avas I ats ort.

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. kijelöli az alźbbi közteľiileteket a 20 napos fenyőfa arusítás céljából:
Szigony u. - Práteľ u. sarok (lijságos mellett) 357f8/39 |tsz.
Leonaľdo da Vinci u. . Nap u. saľok (Nap u. 39.) 35703/5 hľsz.
Kálváńa tér (burkolt teľület posta előtt) 3586511' hrsz.
Vajđa Péter u. - Bláthy ottó u. saľok (zsákutca rész) 38598 hĺsz.
Tömő u. - Fiivészkert u. sarok Qátszótémé|)36l39l5brsz.
Práteľ u. - Illés u. sarok 35728/33Łlĺsz.
Rezsőtér - Bláthy ottó u. saľok 38689/3lltsz.
Horváth Mihály tér (iskola előtt) 35238/5łtsz,
Tisztes u. 7. (Smĺzsa utcánď Ĺires telekĺészen) 38839/26hĺsz.
Szigony u. 36180 hĺsz. előtt (Klinikíák metróallomás)
Márkus Emília u. (Rókus kh. oldalaná]) 36433 brsz.
Teleki tér (buľkolt tertileten) 35Ĺ23/4brsz.
Gyďai P źi u, 36435 Ílrsz.
Népszínhaz u. 33. sz. előtt aNagy Fuvaros utca sarkánál 35055 hrsz.
Lőriĺcz pap tér 3 67 1,0 Łltsz.

Felelős: polgármesteľ
Hattľ:'do: 20 1 5. október 1 9.

2. kijelöli az a|ćhbi köZteľiileteket a 20 napos kaľácsonyi-szilveszteĺi ajánđék árusítás

céljából:
Mátyás téľ (Keszt5nĺgyár e|őtt) 35149 Llĺsz.
Népszínhaz u. - Nagy Fuvaros u. saľok 35055 hrsz.
Népszínhĺíz u. - Bacsó Béla u. sarck34842Ílĺsz.
Népszínhĺáz u. - Víg u. saľok 34819Wsz.
Tömő u. 40-46. ftözéľhél) 36139/5 hrsz.
Szigony u. 36180 hĺsz. előtt (Klinikĺák metľóállomás)
Kćtlrvźľ:ratéľ (posta felőli oldal) 35865/1 hľsz.
Szigony u. - Práter u. sarok (SPAR közértné|) 35728139 hľsz.
Festetics u. 1. 34580 hĺsz.
Kiss József u. 2. 3 4638ĺ2 łvsz.
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Népszínház u. 7 -9. 3477 5 ĺf fusz.
Beĺzsenyi Dániel u, 1,34607 hĺsz,
Népszínház u. - Kiss József u. sarok 34680/2hrsz.
Szigony u. - Baĺoss u. sarok 357f8/46brsz.
Szigony u. - Baľoss u. saľok 35728/4hĺsz.
Blaha Lujza tér 3 6406 hrsz.
Szabó Ervin tér 36745ĺl hrsz.
Lórincz pap tér 36710 hrsz.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20i5. október 19.

Soĺós György
Megállapítja, hogy 14 igen, 0 nem, 0 tartózkođással a hatarozatot a Bizottság elfogadta.

10661201'5. Cx.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodasi és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. kijel<ilí az aIábbi köZteľületeket a20 napos fenyőfa arusítas céljából:
Szigony u. - Pľáter u. sarok (újságos mellett) 357f8/39 łtsz.
Leonardo da Vinci u. - Nap u. saľok (Nap u. 39.) 35703ĺ5 hĺsz.
Kĺílvaria tér (buľkolt teľtilet posta előtt) 35865i 1 hrsz.
Vajda Péter u. - Bláthy ottó u. saľok (zsákutcańsz) 38598 hĺsz.
Tömő u. - FĹĺvészkert u. sarok QáúszőtéméI) 36|3915 hĺsz,
Práter u. - Illés u. sarok 35728/331lrsz.
Rezső tér - Bláthy ottó u. saľok 38689/3 Ílĺsz.
Horváth Mihĺíly téľ (iskola elótt) 35238/5 hrsz.
Tisztes u. 7. (Strazsa utcanál tiľes telekľészen) 38839/26brsz.
Szigony u. 36180 hĺsz. előtt (Klinik'ĺk metľóállomás)
Markus Emília u. (Rókus kh. oldďanál)36433hĺsz.
Tęleki tér (burkolt teriileten) 3 5 123 / 4 Ílĺsz.
Gyulai Pál u. 36435 hľsz.
Népszínhaz u. 33. sz. előtt aNagy Fuvaľos utca sarkánál35055 hĺsz.
Lónncz pap téľ 3 67 I0 tlĺsz.

Felelős : polgiírmester
Hatźtndő: 20 1 5. október l 9.

2. kijelöli az a|tłbbi közteľületeket a 20 napos karácsoný-szilvęszteri ajandék ríľusítĺás

céljából:
Mátyás tér (KesĄrűgyráľ előtt) 35149 hĺsz.
Népszínhĺáz u. - Nagy Fuvaros u. sarok 35055 hĺsz.
Népszínház u' - Bacsó Béla u. sarok34842brsz.
Népszínház u. - Víg u. sarok 34819 hľsz.
Tömő u. 40-46. (közértné|) 36|39/5 hĺsz.
Szigony u. 36180 hľsz. előtt (Klinikák metľóállomás)
Kálvária tér (posta felőli olđď) 35865/1hĺsz.



Szigony u. - Pľáteľ u. sarok (SPAR közértnél) 357f8l39 Łlĺsz.
Festetics u. 1. 34580 hĺsz.
Kiss József u. f.34638/2Łlĺsz.
Népszínhaz u. 7 -9. 3 477 5 ĺf łlĺsz'
Berzsenyi Daníel u- 7.34607 łtsz.
Népszínhaz u. - Kiss József u' sarok 34680ĺ2hrsz.
Szigony u. - Baross u. sarok 357f8/46Íltsz.
Szigony u. - Baross u. sarok 35728/4Łlĺsz.
Blaha Lujza tér 3 6406 bĺsz.
Szabó Ervin tér 3 67 45 l I brsz'
Lőnĺczpap tér 367 I0 fusz

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. október 19.

Napĺľend 4.3. pontja: Tulajdon osihonzájálrulás a Budapest VIII. kerület Corvin Sétány
Pľogľam IV. üteméhez kapcsolĺĎdó r'itépítésĺ tervekhez

Soĺís Gyiiľgy
A napirend vitćljátmegnyitja. Megadj a a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabs Tamás
Kéri, hogy a terveken is vegyék figyelembe ezeket a paľkolás gátió fiileket, ha lehet, akkor a
gyďogos átkel<ĺ helyeket is' Kéľi, hogy a jövőben készüljenek forgalomtechnikai
javaslatokkď.

Soós Gyöľgy
További kérdés, hozzészólźls hianyában a napirend vitaját lezĄa. Szavaztsra bocsátja a

hatélr ozatĺ j avaslďsort.

A Varosgazđálkodási és Pérrziigyi Bizottság ilgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáľulását ađja - a

Futuľeal Development Holding IngatlanforgaImaző Kft. megbízása a|apjźn - a MOBILTERV
2000 Kft. tészéte a Budapest VIII. keľĹilet Corvin Sétany Progľam IV. üteméhez kapcsolódó,

o Apáthy István utca (hĺsz.: 36182) Bókay János utca és Szigony utca közötti szakasz,
valamint a

o Bĺókay János utca (ľsz.: 36210) Ülloĺ rĺt és Tömő utca köztitti szakasz felújításĺának

kiviteli tewéhez, a közterĹileti munkrák elvégzéséhez) az alábbi feltételekkel és

kikötésekkel:

a. jeten tulajdonosi hozzájĺáľulás abęrvházőt (építtetőt) nem mentesitl az építéshez

sztikséges egyéb szak*ratósági és hatósági engeđélyek beszerzése alóI,

b. a beruhlázónak (építtetőnek) a közutkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)

hozzěĺjźra|ást a vonatkozó rendelet (19/1994. (v.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővaľos VIII. kertilet Polgármestęri Hivatď
Hatósági LJgyosnáIy Építésügyi Irodájától eIőzetesen meg kell kémi és az
abban foglďtakat maľađéktďanul be kell tnrtani,
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c. kötelezi aberubźyőt (építtetőt) az épités idején a bontással érintętt szakaszokon a
burkolatok ideiglenes helyreállításara, melynek a biztonságos közlekedésre
alkalmas á||apotát a végleges helyreá|Iítttsig fenn kell tartaĺria,

Cl. kötelezi a kivitelezőt a tervekben foglalt pályaszerkezetek és felszíni csapadék
vízęlvęzetések út- és térburkolatoknak megfelelően történő kivitelezésére,
melyre aberuháző és kivitelezó kozösen 5 év garanciátvtLllaI,

e. a kiépített parkolósávok végein parkolás gátló ,,fiilekeť' kell kialakítani. A
paľkolósávok |ezćrása kiemelt szegé|yll legyen, elhelyezése, kialakítása ne
akadźt|yozza a csapađék víznyeIőkbe jutását, kapcsolata a
gyalogosátvezetéseknél illeszkedj en a szegélysüllyesztésií járđtů<hoz'

f. az engedé|yes kĺĺteles a munkak (helyreállítas) elkészültéről a közterület
tulaj donosát írásban értesíteni,

g. jelen tuiajdonosi hozájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maľadéktalan betaľt'ásával, a döntés napjától számított 1 évig
érvényes.

Felelős : polgiĺrmesteľ
Határiđő: 2015. októbeľ 19.

Soós Gyiirgy
Megállapítja, hogy 14 igen,0 nem, 0 taľtóZkodással a hatáłozatot a Bizottság elfogadta.

1'067l2oĹ5. (x.19.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartĺózkodás szavazatta|)

AYérosgazdrílkodlási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy tutajdonosi hozzáj źIÍvlasőt ađja . a
Futuľeď Development Holding IngatlanforgaJmaző Kft. megbízĺsa a|apjěln - a MOBILTERV
2000 Kft. részére a Budapest VIII. keľĹilet Corvin Sétĺíny Program [V. üteméhez kapcsolódó,

. Apáthy István utca (hrsz.: 36182) Bókay János utca és Szigony utca közötti szakasz,
valamint a

o Bĺókay János utca (hrsz.: 36fl0) Ülloi rĺt és Tömő utca közötti szakasz felújításrának
kiviteli tervéhez, a közteriileti munkak elvégzéséhez, az alábbi feltételekkel és
kikötésekkel:

jelen tulajdonosi hozzájáľulás abenlhazőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szĺikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

a beruhäzőnak (építtetőneĐ a kőztÍkezelői és munkakezdési (buĺkolatbontási)
hozzźĄaĺulást a vonatkozó rendęlet (1911994. (V.31.) KrryM rendelet) szeľinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővĺíros VIII. kertilet Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyoszĺĺly Építéstigyi LtodájátóI előzetesen meg kell kérni, és az
abban foglaltakat maradéktalanul be kell taĺani,

a.

b.
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c. kotelezi abenlházőt (építtetőt) az építés idején a bontassal érintett szakaszokon a

buľkolatok iđeiglenes helyreáttítására, melynek a biztonságos k<izlekeđésre
alkalmas állapotát a végleges helyreallításig fenn kell tartania,

d. kötelezi a kivitelezőt a tervekben foglalt pályaszerkezetek és felszíni csapadék
vízelvezetések úĺ és térburkoIatoknak megfelelően töľténő kivitelezéséľe,
melyľe a beľuhazó és kivitelező k<jzösen 5 év garaĺciát vállal,

e. a kiépített paĺkolósávok végein parkolás gátló ,,fiilekeť' kell kialakítani. A
parkolósávok Lęzfuása kiemelt szegéIyu legyen, elhelyezése, kiďakítása ne

akađźůyozza a csapadék vízrryelőkbe jutását, kapcsolata a
gyalogosátvezetésęknél illeszkedj en a szegélysüllyesáéstĺ j ardákhoz,

f. az engeđé|yes kciteles a munkák (helyreállíĹás) elkésziilt&ő| a közteľtilet
tulaj donosát írásban értesíteni,

g. jelen tulajdonosi hozzájáľulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
előíľásainak maľadéktalan betaľtásával, a döntés napjától szźlInitoÍt 1 évig
érvényes.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺíridő: 201 5. október 19.

Napirend 4.4. pontja: TulajdonosihozzáĄíľulás a Budapest YIII. keľĺilet, Golgota utca .
D elej utca csatlakozásánál útburkolat felúj ítá sához

Sorís Gytiľry
A napirend vińját megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hianyában lezĄa. Szavazásra bocsátja a
hatáĺ ozati javaslatsort.

AYaĺosgazlalkodasi és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájánt\ását adja a
Budapest VIII. kenilęt, Golgota utca (hľsz.: 38600) és Delej utca (tľsz.: 38715) útcsatlakozás
buľkolatfelťrj ítźľ;źdĺoz az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzajárulás a benlhźzőt (építtetőt) nem mentęsítĺ az építéshez
sziikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. az engedélyesnek a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|źst a
vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KIIVM rendelet) szerinti mellékletek
csatolasával a Budapest Főváros VIII. keľtilet Polgánĺresteń Hivatal Hatósági
TJgyosná|ytől előzetesen meg kell kéľni, és az abbaĺr foglaltakat maradéktďanul be
kell taľtani,

c. kötelezi a kivitelezőt a tervekben foglďt péiyaszerkezetek megfelelő minőségben
történő kivitelezéséľe, melyre akjvlte|ező 5 év gaľanciát vállď,

d. az engedé|yes kö'teles a munkák (relyreállítás) elkészĹiltéľől a kĺĺzterĹilet tulajdonosát
is írásban éľtesíteni"
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e. jelen tulajdonosi hozzäjtruln csak aZ engedéLyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betartźstnal' a döntés napjźĺó| szÁmítotÍ' 1 évig érvényes.

Felelős: poIgármesteľ
Hataridő: 2015. október 19.

Soós Gyiiľgy
Megríllapítja, hogy i4 igen, 0 nem, 0 taľtózkodással a hatfuozatot a Bizottság elfogadta.

1068/2015. (x.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság batározata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tuIajdonosi hozzájárulását ađja a
Buđapest VIII. keľület, Golgota utca (hĺsz.: 38600) és Delej utca ftľsz.: 38715) útcsatlakozás
burkolatfeliljítćLsáhozaza|ábbifeltételekkeléskikötésekJ<el:

a, jelen tulajdonosi hozzájáľulas a ben:házőt (építtetőt) nem mentesíti az épitésbez
sztikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszęrzése alól,

b. az engedé|yesnek a közűtkezelői és munkakezdési (burkolatbontasi) hozzájárulást a

vonatkozó renđelet (I9lI994. CV.31.) KIIVM rendelet) szerinti mellékletek
csatolásával a Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Polgármesteri Hivatď Hatósági
Ügyosztďytól előzętesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be
kell taľtani,

c. kĺitelezi a kivitelezőt a tervekben foglďt péűyaszerkezetek megfelelő minőségben
történő kivitelezésére, melyľe a kivitelező 5 év garanciátvá||a|,

d. az engedé|yes köteles a munkak (helyreáIlítás) elkészÍiltéről a ktĺĺerĺilet ürlajđonosát
is ínásban éľtesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzajaru|as csak az engeďé|yezo szervek, szak*ratósĺĺgok

előírásainak maradéktalan betaľtasávď, a döntés napjától számított 1 évig érvényes'

Felelős : polgĺírmester
Hatríľidő: 2015. október 19.

Napĺrend 4.5. pontja: Tulajdonosi hozzájáľulás a Budapest VIII. kerület' Víg u. 30.

szám a|attl lakóházban kémények megszĺintetéséhez

Soós Gytirgy
A vitát megnyitja, megadja a szót Kocsis Attila bizottsági tagnak.

Kocsĺs Attĺla
A Déri Miksa u.7. szám előtt éptil egy 23lakásos táĺsashźn. Most emiatt a Víg u. 30. a|atÍi
alacsonyabb éptilet szélnyomás szempontjából kedvezőtlen he|yzetbe keľtilt, tehát
gyakoľlatilag é|etbiztonsági, vagyonbiztonsági szempontból alkďmasint nem megfelelő a

kémény az égéstermék e7vezetége. Ezért egy huszarvágással az eloterjesztő ttgy döntött, hogy



úgy, ahogy van, 5 db kéménycsoportot meg kell szüntetni, magyarul iizemen kívtil,
használaton kívülivé kell tenni. Az lenne a javaslata, arni az Önkormanyzatnaknem keľül egy
fiIlérjébe sem' a lakások értéke viszont emelkedik, hogy mind az 5 csoportbő| azok a jaľatok,
amelyek lakásokat érintenek' egy-egy kéméný, e1y-egy égéstermék-elvezető berendezést
altematív tiizelésként taľtsanak meg szilard tiizelésre. Ez az onkormanyzłtoÍ netn terheli, a
lakások jól jámak vele, soha nem lehet tudni, a szĹLźtrd tĹizelés teľjed" tehát javasolná
iĺiegószítcni a hatarozati javaslatot azza7, hogy az 5 đb kéménycsoport által érintett
lakásoknak biztosítani kell 1-1 db alteruraĹív, szilard faĺ.ĺizclést lelreĺ.Űvé Ĺcvri égésteľĺnék
elvezető berendezést (kéméný)

Soĺĺs Gyiĺľgy
Megkérdezi az előteqesĺőt, befogadja-e a módosító javaslatot.

Zsidi Lajos
A Józsefuarosi Gazdálkođási K<izpont Zrt. részéró| kív:án }ľrozz,źszőLĺĺ. Az a gond ezekkel a
kéményekkel, hogy mind használaton kíviili kéményfejeket tartalmaz, tehát a járatokat senki
nem hasznáIja ezen a fronton, 15 méter távolságban a szomszéđos leendő épiilettől. Készített
az építtető terveket a kéménymagasításra, gyakorlatilag magasabb kéménytoldók lennének
fęĺlrl az épületen, mint amilyen magas maga az épület, egy ťormedvény, ami odakerülne. A
Főépítészi Irodával és azÉpitésügyi lrodával ana az álláspontra jutottak, és ez nemcsak a
JGKZrt. véleménye, hogy legyen acéIakémények megszĺintetése, mert ha acéllal kibélelik a
jaratokat és ugyanúgy toldók mennek fel, ezeket a kéményeket még ha nem is haszrráljak
évtizedęken kereszttil, eiőbb-utóbb kaľban kell taľtani, és a tulajdonosnak olyan ďryagĹ
kötelezettsége lesz a semmiľe' ami ineálisan megterheli az onkoľmźnyzatköltségvetését.

Soós Gyiiľgy
Az a probléma, hogy beszélnek a vaníliaÍól, miközben csokoládéról van szó. Ez nem jelenti
azt,hogy meg kell magasítani azokat akéménýfuatokat, csupán nem szĹintetik meg. Ha egy
idő utan szĺikséges abba a kéményjaratba egy szilráĺd tiizelésíĺ égéstermék elvezetőt
kialakítani, akkor aľra több technológia |étezik. Tehát nem feltétlenĺil kellene megmagasítani
az összes kéményfejet, hanem |étęzik rá megszivasos égéstermék-elvezetés. Megadja a szőt
Kocsis Attila bizottsźtglhgn*, aki ezt biztosan bővebben fogja tudni elmondani.

Kocsis Attila
IgazźhőI az őt kiil<jnösebben nem érđekli, hogy iđáighasntllták, vagy nem haszráltźk. Ezze|
egy plusz sanszot gondolt adni a lakásoknak, értékndvelésként plusz lehetőségként. Ez az
egyik, a másik a magasítas kérdése. Nem kęll magasítani, ha ęzt a jövőben szilLźtrď ttizelésre
kell haszrálni, vagy lehet hasznĺílni, mint ďtematívą ez megoldható, anélkül, hogy
markaneveket mondana' többtrle vźitozat van, ami gyakoľlatilag homlokzati o Yd{! vaľosképi
szempontból semmilyen problémát nem jelent. Tehát gyakorlatilag eztaronhalmań. - ugyan
nem volt a helyszínen, de el tudja képzelni, hogy milyen allapotban vannak a kémények -
nýlvanvďóan vissza kell részben bontani, részben újľa kell fa|azľri, helyľe kell állítani, stb.

Tebtt magyarul, ezze| egy iđőben egy piszokkal alkďmassá kell teľuri azoknak a lakásoknak
1-1 đb plusz kéményt, ezze|,haĺgstlyozza' a lakás éľtéke emelkedik, és a béľlőnek egy piusz
sanszot adnak a további életviteléhez.

Soĺós Gyöľgy
Megkérdezi az előteqesztőt, befog adja-e a módosító javaslatot.



Dr. Hencz Adrienn
Igen, befogađja.

i

' .oós György
í További kérdések, hozzźlsző|źsok nincsenek, a vitát |ezźrja. Szavazásra bocsátja az a\ábbi.1 határozatijavaslatot:
i

i A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ugy dönt, hogy futajdonosi hozzájarulását adja a
: Budapest VIII. keriilet, Víg utca 30. szźlm alatti (hľsz.: 34944) önkormányzati tulajdonú éptilet

' FOKETUSZ Fővarosi Kéményseprőipari Kft. jegyzőkönyvi vázlatajzan 613 - 7lt - 8/3 - 9ĺ3 -
'i 10ĺ1 szémma]jelölt kéménytestek megsziintetéséhez, az a|ábbi feltételekkel és kikĺitésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzĺjárulás a bervhźzőt (építtetőt) nem mentesíti a munkálatok
eIvégzéséhez szĺikséges egyéb szalďlatősági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b' a ťoldszint 5-6. szźmt lakásban a szobai fiitést korszerií eIęktromos hőtaľolós
kályhával, éj szakai, mér őkárty áls méľővel köteles ek me goldani,

c. a fijldszint 8. számú lakásban a szobaí fritést korszenĺ elektromos hőtaIolós kálvhával.
éjszakai,mérőkártyásmérővelkötelesekmegoldani,

d. az I. eme|et t4. szźtmí lakasban a szobai fiitést koľszeni elektromos hőtárolós
kéůyháva|éjszakai,mérőkőłtyásmérővelkötelęsekmegoldani,

e. az utcai |ejératű venđéglátó helyiség jelenleg cirkóĺizęmíĺ gázkészil|ék
kéményhasznźt|atű égésteľmék elvezetését - amennyiben ahozzátjáľulásunkban jelzetÍ
kéménycsopoľtok vďamelyikét használja - továbbra is biĺosítani kötelesek,

f. kémények megszĺintetése kizrárólag a ľorpľÜSZ Fővaľosi Kéményseprőipaľi Kft.
előíľĺísai a|apjántörténhet. Kötelesek - a nyilvántartási tö,rtĺlhetőségľe . a r.orÉľÜsz
Fővĺírosi Kéményseprőipari Kft. nyi|atkozatát beszęrezni a kéménycsopoľtok
megszĺintetésének megfelelő s é gér ĺ5I,

g, jelen tulajdonosi hoztájaĺu|ás csak az engedélyező szervek, sza|ďlatőságok
előírásainak maradéktďan betaľtásával, a döntés napjátóI szźlmított 1 évig érvényes.

h. az 5 db kéménycsopoľt ĺáltď érintett lakásoknak biztosítani kell 1-1 db alternatív,
szilĺírd fatiizelést lehetővé tevő égéstermék elvezető berendezést.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2015. októbeľ 19.

Soós Gyiirry
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 1 tartózkodćs szavazattal a Bizottság az a|ábbihatáĺozatot
elfogadta:
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1069/2015. (x.19.) sz. váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen, 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pérrziigyi Bizottság úgy đont, hogy tulajdonosi hozzáj źtnlJástń adja a

Budapest VIII. kerület, Víg utca 30. szrám alatti (hľsz.: 34944) <inkormányzati tulajdonú épület
r.orÉľÜsZFóvátosiKéményseprćĺipari Kft' jegyzőkönyvi váz.latrďjz,źrn 6ĺ3 - 7ĺ1 - 8/3 - 9l3 -

I0l1 szaĺnrlal jelölt kéménytestek megszüntetéséhez, az a]ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a benńázőt (építtetőt) nem mentesíti a munkalatok
elvégzéséhez sztikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

b' a ľoldszint 5-6. sztľĺľú lakásban a szobu frítést korszenĺ elektľomos hőtarolós
kďyhával, éj szakď, méľőkáľtyás mérővel kötelesek megoldani,

c. a ftjldszint 8. számú lakásban a szobal fiitést korszeríí elektromos hőtárolós kalyhával,
éjszakai, mérőkártyas mérővel kötelesek megoldani,

d. az I. ęmelet |4. számú lakásban a szobai fiĺtést korszení elektromos hőtaľolós
kalyhával, éj szakai, m&őkáĺtyéls méľővel kötelesek megoldani,

e. az utcai lejźratű vendéglátó helyiség jelenleg ciľkótizemíĺ gźvkésaLlék
kéményhaszná|atu égéstermék elvezetését - amennyibenahozzÁjárulásunkban je|zett

kéménycsoportok valamelyikét hasrná|ja- továbbra is biĺosÍtaní kötelesek,

f. kémények megsztintetése kizfuóIag a ľ.orÉľÜSZ Főváľosi Kéményseprgip?n 
'ffi..

előírásu a|apjántörténhet. Kötelesek - a nyilvantaľtási törölhetőségre - a FOKETUSZ
Fővrárosi Kéménysepľőipari Kft. ĺyi|atkozatźft beszerezni a kéménycsoportok
megsziintetésének megfelelőségéről,

g. jelen tulajdonosi hozz-ajźxvLźs csak az engedélyező szeľvek, szakhatóságok
előírásainak maĺadéktďan betaľtásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

h. az 5 db kéménycsoport ĺáltal érintett lakásoknak biztosítani kelt 1-1 db altematív,
snlráĺđ fatiizelést lehetővé tevő égéstermék elvezető berendezést.

Felelős: polgáľmester
Hatźndő: 201 5. októbeľ 19.

Napĺrend 4.6. pontja: Javaslat tulajdonosihoz.zájátulás mĺódosítása táľgyában

Soós Gyiĺľgy
A napirend vitájät megnyitja. Kéľdés, hozzászőIźs hianyában IezźĄa. Szavazásta bocsátja a

hatfu ozats j av as latsort.

A VarosgazdáIkođ.ísi és PénzĹigyi Bizottság úgy dc;nt, hogy a 155/2015. (II.23.) számil
hatfuozatában kiadott fulajdonosi hozz'źtjua|ást nem módosítją és a kivite|ező ha|asńő
kéľelmét elutasítva kötelezi a kivitelezőt, hogy a Szentkiľĺálý utca gźlnezeték építéssel
érintett, Budapest VIII' keľület Józsefuarosi onkormanyzat trrlajdonában lévő - Ülloĺ út felőli
torkolati - szakaszźn az iftpálrya teljes széiességú kopóréteg cseréjét 2015. november 15-ig,
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' vagy a tavaszí burkolatbontási tilalom feloldása (2016' március 15.) utani 30 napon beliil
' végezzee|.

i Felelős: polgármesteľ
i Határidő: 2015. október 19.

Soós Gyiiľgy
Megallapítja, hogy 14 igen,0 nem, 0 tatózkodással a hatźrozatot a BizottsrĘ elfogađta.

|'070/2015. (X.19.) sz. VáľosgazdálkodásÍ és Pénzügyi Bizottság hatźtozata
(14 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)

A Varosgazđálkodasi és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy a |55/20Í5. (II.23.) szamú
hatáĺozatźtban kiadott tulajdonosi hozzájźr:uläst nem módosítja, és a kivite|ezó ha|asztő
kérelmét eltrtasítva kötelezi a kivitelezőt, hogy a Szentkirályi utca gámezeték építéssel
érintett, Budapest VIII. kerĺilet Józsefuaľosi onkormanyzattu|ajdonźban lévő - Üľoĺ út felőli
torkolati - szakasziín aztúpáiya teljes szélességú kopóréteg cseréjét 20L5. november 15-ig,
vagy a tavaszi buľkolatbontasi tilalom feloldasa Q0I6. március 15.) utáni 30 napon belüi
végezze eI.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. október 19.

Napiľend 4.7. pontja: Tulajdonosihozzájálľulás a Budapest VIII. kerÍilet, Bókay János
utcában vízvezeték kiváItásĺ és vízbektitésĺ munkákhoz

Soĺís Gyiirgy
A napiľenđ vitáját megnyitja. Megadja aszótJakabs Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Kérđez| hogy ezt a munkát a teljes buľkolat felújításra hangolva fogiak-e végrehajtani, vagy
azIesz, hogy megcsnáIják' és utána újra elbontj átr< az egészrot?

Soós Gyiirgy
Y źůaszadźsamegadja a szót dr. Hencz Adriern Ĺigyosztályvezető asszonynak.

Dr.Iĺencz Adľienn
A burkolat ideiglenes helyrcátl'lítása szerepel a hatfuozati javaslat c) pontjában, ugyanis a
Corvin Sétany befejezéséľe a Corvin Zrt.ve| kötött megállapodás szęrint iinkormĺányzati
feladat lesz aközterĹilet építés, aminek hatĺárideje jelenleg 2016. december 31.

Soós Gyöľgy
Megadj a a szőt Jakabfr Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Véleménye szerint ezt Ĺtgy kellene megcsináIniuk, hogy nem kérik a köznrĺbenftazőtőL aZ
iđeiglenes helyreállítást sem, hanem azt kéĺjék tőle, hogy a teljes burkolat fetújífuísukba
valamilyen módon kapcsolódjon be.
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Soós György
Valaszadásra megadj a a szőt Aljegyző Asszonynak.

Dr. Mészár Erika
Ha nem az Önkormźnyzat és a partner k<jzötti megállapodásról lenne szó, akkor abszolút
logikus a Képviselő Ur felvetése, viszont itt a Képviselő-testiilet elfogadta, hogy olyan
műszaki tartalmat fog megvalósítaní az onkormányzaÍ, ami a Sétany jetlegéhez illeszkeđik,
tehát itt nem tudnak bevonni mast, hanem az Önkormtnyzatnak lesz kötelezettsége. Ezt el is
fogadtak 2016. đęcember 3l-ig, a partnerre| egyeztetve. Kozbeszerzési eljárás keretében fog
majđ az egész kivitelezés lebonyolódni, amit a Bizottság látni fog.

Soĺós Gytirgy
Megađja a szőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Nem azt mondta, hogy fizesse ki a közműtáľsaság ań a pénzt, arĺit az onkormányzat
felújítrásra fordít, hanem azért csęrébe, hogy nem kéľik a burkolat ideiglenes helyľeállítasát,
fedezzék a költségek egy részét. Lehetséges, hogy ezLa k<jvetkező egy hétben megvizsgálják?

Soĺós Gyiĺrgy
Ręndben. Az e|őte1esńést az előterjesztő visszavontą és a k<jvetkező bizottsźąi ülésen kerĹil

meglźrgyalásta.

Napĺrend 4.8. pontja: Tulajdonosi hozzárjáľulás a Budapest VIII. keriilet' Milłszáth
Kálmán téľľe ttĺ rténő b ehaj tás fo ľgalomtechnĺkaĺ szab áily ozás áh oz

Soós Gyiirry
N apiľend vltaj át megnyitj a. Megadj a a szőt Jakabfy Tamásnak.

Jakabfy Tamás
Hianyolja' hogy nem kaptak egy térképvźzlatot sem, hogy pontosan hol lenne az a teri|ď,
ahova behajthatnanak a gépjaffiűvek. A Mikszáth Kátmán tér egyik oldďĺán végig be tudnak

hajtani minđen egyéb ťrton-módon. De, hogy ott hogyan kanyarodnak) az a lehetetlen
kategőnźha tartozik. Kéri, pontosan mondják meg, hogy hol van ęz a szakasz, ahova
behajthatnak? A másik, hogy azt javasolják, hogy délutan 17-21 óra közĺjtt legyen, egy

ľeggeli időpont pedig 6-9. Dé|után 17-2| óra ez a legnagyobb forgalmú időszaka a

vendéglátĺásnak. Ezt nagyon-nagyon meg kell gondolni, hogy beengedjék az altokat. Iľĺ4ég ań.

is inkább lehetségesnek tartja, hogy reggel 6-tőI akáÍ déIig, vagy 2 őrŕig is behajthassanak, de

azt,hogy a vendégláüás legnagyobb forgalmi időszakában is odaengednek autókat, ezt nem

taĺtja jć: ötletnek.

Soós Gyiirgy
Ennek a helyszíne egészen pontosan a StomatológiuIntézet és a tér ktiz<jtti szakasz,tehé./-

magát a teľet' ahol a vendéglátó teraszok vannak, aztnem éľinti. Eggyel e|őző veľziőban Iátott

egy he|yszínrajzot. Megadja a szőt dr. Hencz Adľiennek.
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Dľ. Hencz Adľienn
A tényleges helyszínľajz az a forgalomtechnikai terv elkészültét követően fog a Tisztelt
Bizottság elé kerülni. A đöntést követően kezđeményezik a BKK-nát a forgalomtechnikát,
akik meg fogiák rajzolrni, hogy hogyan fog kinézni ott a közlekedés, és azt iljbőI be fogják
hozni a TisńeIt Bizottság részéte elfogadásra. A Reviczky utca felőli oldalon toľténne a
behajtás., ahol a Bubi sziget van, ezért szükséges 45 fokkal elfordítani a Bubi szígetet. Ahogy
Elnök Ur is mondta, a vendéglátó-ipań egységeket nem fogia érinteni a foľgalom, tehát a
Kĺúdy utcában nincsen forgalom.

Soós Gyiĺľgy
Megáltapítja, hogy további kéľđés, hozzésző|ts nincs, a napirend vitajátlezćĄa, és szavazásra
b o csátj a a határ o zati j avaslatot.

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Mikszáth Kálman tér (hľsz.: 36732) közlekedésének foľgalomtechnikai szabźiyozásfua
kéľelmet nyújt be a Budapesti Közlekeđési Központ Zrt. részére az aIábbi taľtalommal:
- Mikszáth Kálmán témek (hľsz.: 36?32) a Reviczky utca felőli szakasza gyalogos

övezetként keľiiljön kiďakításľą ahol a gépjáľmiĺveltörténő behajtás délelőtt 6-9 fua
és délutan L7-21 ôra között legyen biĺosított.

Felelős: polgármester
Határidő: 201 5. októbeľ 19.

2. felkéri a polgármesteľt a hatćĺozat 1. pontjában meghatározottak szerinti kérelem
benyijtásaľa a Budapest Közlekedési Központ Zrt. részérę.

Felelős : polgĺírmester
Hatrĺľidő: 201 5. októb er 22.

3. felkéri a polgrĺnľrestert, hogy a Budapesti Közlekedési Kö4ont Zt. őJta| elkészített
forgalomtechnikđ tęrvet teľjessze a Bizottság elé.

Felelős: polgáľmester
Hatlĺńdő: forgalomtechnikai terv megéľkezését ktivető VPB tilés

Soós Gyöľgy
Megáltapítj a,hogy 12 igen,O nem, 2 tartôzkodĺássď a Bizottság elfogadta.

L071ĺ2015. (x.19.) sz Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatátozata
(12 igen' 0 nem, 2 tartózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi BizottsĘ úgy dönt, hogy

1. a Mikszáth Kálman tér (ľľsz.: 36732) k<izlekedésének foľgďomtechnikai szabé/ryoz,źsćlta
kérelmet nýjt be a Budapesti Ktjzlekedési Központ Zrt.részére azalábbi tartalommď:
- Miksáth Kálman térnek (ľľsz.: 36732) a Reviczky utca felőli szakasza gyďogos

övezetként keľĺiljön kiďakításrą ahol a gépjármiiveltörténő behajtás délelőtt 6-9 &a
és délutlán 17-2Í &aközött legyen biztosított.



Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. október 19.

2. felkéri a polgármestert a hatéltozat 1. pontjában meghattĺozottak szerinti kérelem
benyújtásara a Budapest Közlekedésí Központ Zrt. részére.

Felelős: polgármester
Hataľiđő: 2015. o]ĺĺJlőber ff .

3. felkéri a polgármestert, hogy a Budapesti Kĺjzlekedési Kozpont Zrt. á|tal elkészített
forgalomtechnikai teľvet teľjessze a Bizottság elé.

Felelős: polgármester
Határidő: forgalomtechnikai terv megéľkezését követő VPB ülés

Napiľend 4.9. pontja: Tulajđonosihozzájáralás a Budapest VIII. keľtilet, Győľffy István
utca 4. számű ĺngatlan kapubehajtó létesítéséhez

Soós Gyöľgy
A napirend vitźtjtĺ megnyitja. Megađj a a szőtJakabÔ' Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
A Győrffy Istvan utcában az újépítésu tźrsashánnak van a kapubehajtója. A kivitelező a

forgalomcsillapító sziget athe|yezését véilaĺrta, ami be fog férni a helyére, ez rendben van.

Kivágjfü a gesztenyefat és cseľébe 11 fávď fogiak pótolni. Felajánlottak plusz egy fźLt, aÍrli
nagyobb, többéves fa, azért, mert az építési engedé|yezésnél nem megfelelően nyilatkozott,
magyarul hazudott atervezó, mégpedig azt,hogy a kapubehajtő azlgyarĺott maľad, miközben
ođébb heLyezte a terveken. Múlt héten beszélt többekkel a Hivatďban ez iigyben, és Főépítész
Úr véIeménye azvo|t,hogy mas szankciót azért,hogy hazuđott azeĺge'đé|yezésnél atervező,
nem lehet kiszabni, csak azt, hogy az építési engeđélyét visszavonják. Ez azért eľős lenne és

ti;ĺzÁs, de azt lehetne, hogy átépíti, đe az nagyon költséges lenne. Azt ke|I mérlegelni, hogy
az, hogy kivágja ezt a gesztenyefat - és hazudott a tervező a nyilatkozatźtban - annýt ér.e,

hogy plusz egy nagyobb f;ĺt elultet a rendeleti kötelezőn feliil. Neki ez kevésnek tíĺnik, és azt

szeĺetné, hogy egyéb közérdelní felajanlást adjon azétt, mert ez egy súlyos szalĺnai hiba volt
részéróI.

Soĺís Gyiiľgy
Úey fudją hogy jelen van valaki u iigy képviseletében, de a|lhoz, hogy szót kaphasson,

felszólalasi jogról kell szavaznia a Bizottsagnak, ezt az ügyrendi javaslatot szavaztsra
bocsátja.

Megallapítja, hogy 1"4 igen,O nem, 0 taľtózkodással a Bizottság hozzászőIźsi jogot biztosít
Kiľner Zsuzsanrn tészére.
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t:

1072ĺ2015. (x.19.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Vaĺosgazdálkođási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja So.ós Gyorgy ügyrendi
indítvanyát' mely szeńnt felszólalási jogot ad IGmer Zsuzsannźnak, az Eco System I.Iungaľy
I(ft. hivatalos képviselőjének, a berulrazás felelős rrrűszaki vezetĺ5jéllek.

A Bizottsóg létszóma _ Dudds Isnón Józsefué tóvozásával _ 1j főre változott.

I(irner Zsuzsanna
En. a beruhazást tervekkel egyĺitt a cégĹik megvásaľolta 20l2-ben' iiletve beszállt eľmek a
kivitelezésébe. ok nem akaľtak becsapni senkit. A jogeľős építési engedély szerint végeztékeI
a behajtónak akivitelezését és nem volt kérdés az,hogy ęz egy kozút csatlakozasi terwel fog
jáľni, illetve egy fakivágással. Mive| a jogszabźiy és a helyi építési szabéůyzat sem tiltja ennek
a fénak akivágásétt' így nem gondolták, hogy ebből probléma lesz. Teľmészetesen a l 1 daľab
fa pótlása meg fog töľténni, melyből 9 darab gesztenyefa a Győrffy Istvan utcában, és2 darab
fa az Elnök utcában lenne, azok p|atźľ,fźlk. Ezt. a felajĺánlást azért tefték, meľt a helyszíni
szemlén megéľtették, hogy itt a problémát az okozta, hogy nem szeľetnénęk foghíjat hagyni
abban a sorban, így tettek egy plusz felajanlast ezzel a nagyobb átmérĺőju fávď, ami 35 cm
átrnéróju. Ez abehajtó másik oldalára keľtilne, mint ahonnan kivágásra kerülne a fa. Szeretné
hangsúlyozni, hogy nem akartak senkit megÍéveszteni és szereftrének élni jogszabályi
lehetőségükkel, mely szerint eń anem védett féLt 12 új flával pótolhassák. Kéri a Bizottság
hozzajaru|ásźft e|.lhęz.

Jakabff Tamás
Itt az ígazi problémát a tervezó követte el. Akkor még ez a Kft. nem volt ebben a sztoľiban
szeľeplő. Ugy éľtette a felszólalásból, hogy ez a megoldási javaslat ezek szerint a Kft ľészéről.
Kér đezi, ho gy a teĺv ezőv eL kapcso latba léptek-e?

Soĺós Gyiirgy
Megadj a szót Kirner Zsuzsannlĺnak.

Kiľner Zsuzsanna
Amit ők felajánlottak, az p|usz egy fa, illetvę egy foľgďomcsillapítónak a teljes szintii
feIújítĺásą hiszen ehhez a behajtóhoz ebben a foľmában eľĺe sziikség van. Ennek a jelenlegi
áI|apotátláitak a helyszíľľe érkező kollegak is. A tervęzővel felvették a kapcsolatot, ő nem
fudott errő| a nýlatkozatľól, de úgy gondolja, hogy a tervezó Ínbőjátő| fiiggetlenül a fa sorsa
el kell, hogy dőljiĺn. Atervezői hibának megvarĺrak amaga szankciói, de nem hiszi,hogy ez
bizottsági kérdés lenne.

SoĺĎs Gytiľgy
További kéľdés, hozzászőIés hiĺányában a vitźt |ezćĄa. Szavazásta bocsátja a hatfuozati
javaslatsort.

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy fulajdonosi hozzáj tru|ásät ađja a
Budapest VIII. kertĺlet, GyőrĘ Istvĺín utca (bľsz.: 3652f) 4. szám alatti ingatlan kapubehajtó
útcsatlakozás kiépítésének közterĹileti munkáihozaz alábbi feltételekkel és kíktjtésekkel:

ĺl
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a. jelen tulajđonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a bęrvházónak (építtetőnek) a koztltkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájźmlást a vonatkozó ręnđelet. (I9l1994. (V'31') KHVM rendelet) szerinti
melIékiętek csatolásával a Budapest Fővaros VIII. kertitet Polgĺíľmesteri Hivatal
Hatósági Ügyosĺáty Építésiigyi irodájatól előzetesen meg kell kérni, és az abban
foglaltakat maľađéktalanul be kell taľtani,

c. kötelezi a kivitelezőt a Győrffy Istvan utcai jarda- és útszakasz bontási helyek teľv
szerinti rétegrendben, megfelelő minőségben tĺjľténő helyreállításaĺa, melyre a
beruhazó és kivitelező köz<ĺsen 5 év garanciáLtvźLlla|,

d. a zöldsávban megfeielő szintĺĺ és talajminőségĺí felt<iltést, n<ivényzet telepítést kell
végezn| melynek tésze a - jogszabźiyi előírások szerinti 11 db fapótláson tul -
felajánlott, a kivágott fától néhany méterĺel távolabb, a szomszédos fától kb. 6,5 m-re,
a meglévő utcai fasorhoz illeszkedően, négyszer iskol:ízott (kb. 35 cm keľületű, kb.
I I.I2 cm törzsátmérojiĺ) gesztenyefa ültetése,

e. a forgalomcsillapító sziget. bontása, illetve az ttj forgalomcsillapító kiisztjb építése a
BI<KZrt.forgalomtechnikaikezelőiLlozzźtjáruIźtsávalvégezhető,

f. az engedé|yes köteles a mrmkák (helyľeállítás) elkészĹiltéről a koztertilet tulajdonosát
írásban értesíteni,

g. jelen tuIajdonosi hozzäjźruLźts csak az eĺgedéIyező szeľvek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betaľtasával, a đöntés napjától szźlmított l évig érvényes.

Felelős: polgĺíľmesteľ
Hataľidő: 2015. október 19.

Soós Gyłirry
Meglállapítj ąhogy 9 igen, 0 nem, 4 taĺtőzkodassď a Bizottság elfogadta ahatźrozatot.

1073l20t5. (X.t9.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 4 tartőzkodäs szavazatta|)

A Vĺírosgazdrílkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy trrlajdonosi hozzájérulását adja a
Budapest VIII. keľrilet, GyőrĘ Istvan utca (ľsz.: 36522) 4. szźm alatti ingatlan kapubehajtó
útcsatlakozás kiépítésének közterĹileti munkáihoz az alálbbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájáľulás a beruhazót (építtetoQ nem mentesíti az építéshez
sztikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a benshźzőnak (építtetőnek) a köziúkęzelőí és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzźtjttĺu|źlst a vonatkozó ľendęlet (Í9/1994. (V.31.) KrryM rendelet) szerinti
mellékletek csatolasával a Budapest Fővĺáros VIII. kenĺlet Polgĺírmesteri Hivatď
Hatósági Ügyosztály Épftéstigyi IrodájátóI eIőzetesen meg kell kéľni, és az abban
foglaltakat maľadéktalanul be kell tartiani,



c' kcĺtelezi a kivitelezőt a Győrfff István utcai jáľđa- és útszakasz bontási helyek terv
szerinti rétegrendben, megfelelő minőségben történő helyľeállítására" melyre a
bęruházó és kivitelező közösen 5 év garanciátYźLl|al,

d. a zöldsávban megfelelő szintrí és talajminőségíĺ feltöltést, nĺivényzet telepitést kell
végezni, melynek része a - jogszabĺĺlyi előírasok szerinti 11 db fapótláson tlil -
felajźnlott, a kivágott fátólnéhany méterľel távoĺabb, a szomszédos fától kb. 6,5 m-ľe,
a meglévő utcai fasorhoz illęszkeđőeĺ, négyszeľ iskolázott (kb. 35 cm kerĺiletíĺ, kb.
I 1 -I2 cm torzsátmérojiĺ) gesáenyefa {iltetése,

e. a forgalomcsillapító sziget bontása, illetve az i$ forgalomcsillapító kĺiszöb építése a
BKKZľt.foľgďomtechnikaikezelóihozzájtru|źlsávalvégezhető,

f. az engedélyes köteles a munkak (relyreállítás) elkészĺ.ĺltérőI a közterĹilet tulajdonosát
írásban éľtesíteni,

g. jelen tulajdonosi hozzajaĺulás csak aZ eĺgeđé|yező szervek, szakÍlatóságok
előírásainak maradéktalan betaľüísával, a döntés napjé./LőI szímított 1 évig éľvényes.

Felelős : polgĺĺľmester
Határidő: 2015. októbęr 19.

5. Józsefvárosi Gazdálkodásĺ Központ Zrt.
EI őt erj e s zt ő : Kov dc s o ttó - v a gy o ngaz dólĺco dós i i gaz gat ó
(ír dsbel i előterj e szté s)

SoĺĎs Gytiľgy
Külön tárgya|á*a tesz javaslatot az 5.4. napiľendi pont tekintetében. Egyéb kiilön tźrgyďásra
javaslat nincs, a blokkban maĺadt napiľendi pontok egyĹittes vitźlját megnyitja, IezőĄa.
Szavazásrabocsátjaaza|álbbihatarczati javaslatokat:

Napirend 5.1. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételtát és eladásÍ ajánlat
jóváharyása (2 db)

AYárosgazdrálkođási és Pénziigyi Bizottság úgy d<ĺnt, hogy

1.) hozzźljźru| az iĺgatLan-ĺyilvlántaľtásbm affie|yajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Éudapest V[I., Jrízsef 

'..t. 
Ez'źtm a\atĺi, 64m2

alapteľiilehí lakasľa hatérozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő tészéte
töľténő eladási ajanlat kikiildéséhez, a33/20|3. (VII. 15.) szamú önkormányzati rendelet
19. $ (1) bekezdésében, a komfortos lakás éľtékesítésére meghatározottak szerĺnt, az
elkészĹilt forgďmi éľtékbecslésben megállapított forgďmi érték 50 %o-ź.ľal megegyező
tisszegiĺ, 7.580.000,- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodasi Központ Zrt. vagyongazdźůkođási igazgatőja
Hataľidő: 2015. október 19.
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2.) hozzźĺjáru| az ingatlarl-nyilvántaľtásban aJŰbelyrajzi szárnon nyilvántartott,

természetben a ĺudapest VIil., József kľt. 

- 

szám a\aĺti, 66 m2

ďapterĹiletĺi lakasľa hat.źnozat|arl idejtĺ bérleti jogviszornyal renđelkező bér|ő részére

tońénő eladási ajérúatkikĹildéséhez, a33lfO1'3. (VIL 15.) számú onkormányzatírcnđelet
19. $ (1) bekezdésébęn, a komfoľtos lakás értékesítésére meghatarozottak szennt, az

elkésztilt forgalmi éÍékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 Yo-ával megegyező

összegtĺ, 8.745.000,- Ft vételaÍ közlése mellett.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodĺásíígazgatőja
Hatáľidő: 2015. októbeľ 1 9.

3.) felkéri a Józsefuarosi Gazdátkodási K<izpoú Zrt-t ahatározat 1 .)-2') pontja szerinti eladási

ajźnlatkikĺilđésére,valamintazaďásvétę|iszqzodésmegkötésére.

Felelős: Józsefuríľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hataĺídő: 2015. november 30.

Napirend 5.2. pontja: A Budapest VIII. keľĺilet, Népszínház utca|ll! szám a|atti,

_helyŕajzĺszámrń,t02m2alapteľiiletűvegyestulajdonúlakásiires,
tinkormányzati tulajdonú ľészének elidegenítése

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l .) hoznj aĺln az ingatJarĺ-nyilvántartásb an aĺD hely r aj zi szźlmon nyiIvántartott,

természetbenaĚudapesivIil.,Népszínhá7ut"^iŰszźlmaLattí,102m2
alapteriiietri lakásból az Önkoľmányzat tulajdonában álló ĺires, teljes alapteľületbőI25/100

tutfuĺoni hanyaddal rendelkező, 26fiŕ ďapteľületű részének a33/201'3. CVII. 15.) számtl

önkormanyzati rendelet alapjan (rrrtulajdonostaľs részére t<jrténö

elidegenítéséhez. Avete|fuat 5.008.000,- Ft-ban hattrozza meg. A vételar megfizetésére

egyösszegben, illetve banki hitel felhaszrálástlva| van lehetősége a vevőnek'

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodásí Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiígazgatőja
Hatáľidő: 20t5. október ĺ9.

2.) felkéľi a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ ZÍt-t a tulajdonostiírs részére az e|adtsi

ajőnlatmegkiildésére.

Felelős: Józsefuĺárosi Gazdálkodasi Központ Zrt.vagyongazdźlkodźtsiigazgatója
HatánđíS: 20 1 5. november 30.

Napiľend 5.3. pontja: Javaslat gépkocsi.beálló bérbeadásáľa

A Városgazdálkođási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

i.) engedélyezi rll.tészére határozat|an idejű béľleti szerződés megkötését a

Budapest VIII., Bacsó 'B-éla u, L7. szźtm a|attí,34853 ľ*'"-ú telken kiďakított gépkocsĹ

beellőra,30 napos felmondási idővel 10.000,- Ft/hó + Afa bérleti díj mellett.

44



Felelős: Józsefuárosi Gazdalkodási Központ Zrt. vagyoĺgazdá|kodási igazgatója
Hataľidő: 2015. október 19.

2.) felkéri a Józsefuĺárosi GazdáIkodási Kozpont Zrt-t aZ 1.) pont szerinti bérleti szerzódés
megkötésére, amelynek feltétele az onkormĺínyzat tulajdonában á11ó üres telkek,
feiépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásanak feltételeiÍől
szőllő 59/2011. (XI.07.) szttmu önkormanyzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bruttó béľleti díjnak megÍblelő összegú óvadék megÍizetése.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźůkodási igazgatója
Hataľidő: 2015. november 15.

3.) az ĺ.) pont szerinti béľleti szerzóđés megk<}tése esetén az onkoľmĺányzat tulajdonában
álló iĺres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és dologbéľIetek
bérbeadasanak feltételeiről szóló 59120|1. CXI.07.) szttmű önkoľmányzati rendelet 15. $
(4) bekezđés a) pontja a|apjtn eltekint az egyo|daLú kötelezettség vállaló nyilatkozat
kozjegyzoi okiratba foglalasától, a béľleti đíj mértékére tekintettel.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdtůkodźtsiigazgatőja
Hataridő: 2015. október 19.

Napiľend 5.4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baľoss u. 112. szám alatti ĺires,
tinkormányzati tulajdonú nem lakás célrł helyiség nyilvános eryfordulós pályázat útján
tiĺľténő béľbeadásáľa

A napÍrend 5.4. pontját kÍi|ön tárgyalásľa kikéľték

Napirend5.5.pontja:łmagánszemélybéľbevételikérelmeaBudapest
vI[., Dankĺó u.20. és Dankó u.36. száma|attiiires, önkormányzaťl tulajdonr'i nem lakás
célú helyiségre

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság rigy đönt, hogy

I.) nem jdrul houd a Budapest VIII., 35314 he|yajz\ számon nýlvantaľtott, Budapest
vI[., Dankó u. 20. szám aLatt elhelyezkedő' 42 m' ďapteľiiletti, iires, önkonnányzati
tulajdonú, utcai bejáratű fijldszinti helýség béľbeadásához 

-

magánszemé|y részére.

Felelős: Józsefvarosi Gazdálkodrísi Központ Zrt.vagyongazđákodásiigazgatója
Hatáľidő: 2015. október 19.

2.) nem júrul houd a Budapest VIII.,35475/0lN2 helyraizi sziírnon nyilvĺĺntaľtott, Budapest
vnl., Dankó u. 36. szźtm a|att elhelyezkedő, 22 m" ďapteľtiletíĺ, tires, önkoľmányzati
tulajdonú, utcai bejaratű ftjldszinti helyiség bérbeadásához _
magánszemé|y rész&e.

Felelős: Józsefviárosi Gazdá]kodási Központ Zrt. vagyongazđźikođásiigazgatőja
Hattlridó: 2015. októbeľ 1 9.



Napirend 5.6. pontja: Lakatos Krisztina egyéni vállalkozó és a Haci-Pcyker Kft.
béľbevételi kéľelme a Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla u. 20. szám alatti üres,
tinkoľmányzati tu|ajdonú nem lakás céIú helyiségre

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) nem jđrul llozruź a Budapest VIII. keľület'36423l0|N1he|ytajzi szźlmonnyilvántartott,
Budapest VIII. kerĺile1, Somogyi Béla u. 2a. szźľr- alatt elhelyezkedő, 23 m2

ďapteniletű, üres, önkoľmanyzati ĺrlajdonú, utcai bejaratu, ťoldszinti helyiség
béľbeadásához Laka;tos Kľisztina egyéni vállalkozó tészére raktáľozás tevékenység
céIjźra.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkođási Központ Zrt. vagyongazdáJkodási igazgatója
Hataľidő: 20i5. októbęľ 19.

2.) nem júral houó a Buđapest VIII. keriĺlet,36423l0ĺN1helyĺajzi számonnyilvantartott,
Budápest wII. keľület, Somogyi Béta u. 20. szźtm a|att elhelyezkedó, 23 m2

alapterĹĺlettí, tires, önkoľmanyzati tulajdonú, utcai bejaľatu, ťoldszinti helyiség
béľbeadásahoz a Haci-Peyker Kft. részére 25.000,- Ft/hó + Áfa bérleti + köziizemi és

ktiiön szolgaltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdźllkodásíigazgatőja
Határidő: 2015. október 1 9.

3.) hozzáljárul a Budapest VIII. kerü|et, 3642310/A/1 helynjzi számon nyilvántaľtott,
Budapest VIII. kerĺilet, Somoryi Béla u. 20. szátm alatt elhelyezkedő, 23 m2

alapterĹiletíĺ, iires, önkormanyzati tulajdonú, utcai bejźltatű, ľoldszinti helyiség
béľbeadrísához hatátozatlan iđőre, 30 napos felmondással a HacĹPeykeľ Kft. ľészére,
ľaktározás tevékenység cé|jźra 38.667,- Ft/htó + Afa béľleti + köziizemi és kĹilön
szo|gźltatasi díj ak ö sszegen.

Felelős: J.ózsefuarosi Gazdálkodasi Kcĺzpont Zrt.vagyongazđalkodĺĺsi igazgatója
Haťáľidő: 2015. október 19.

4.) felkéri a Józsefuaľosi Gazđrálkodási KözpontZrt-t ahatźnozat 3.) pontja szerinti bérleti
szerződésmegkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormanyzat tulajdonában álló nem
lakas céljáľa szo|gáłJó helyiségek béľbeadásĺínak feltételeiľől szóló 35/2013, (VI. 20.)

számú önkoľmányzati rendelet 17. $ (4) bekezđése a|apjźn közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvďIalási nyilatkozat alźńräsźtt, valamint a renđelet 14. $ (2) bekezdése szerint
3 havi béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését vlíllďja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuiírosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdlílkodási igazgatőja
Hataridő: 2015. október 31.
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Napiľend 5.7. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Hoľánszky utca 16. számú
. épület gáz-csatlakozó vezeték részleges cseréjére

; A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

; 1.) a Budapest VIII. kerĹilet, Horiínszky u. 16. számri épiilet gaz-csatlakozó vezeték ľészleges
kiépítésének kivitelezéséľe vonatkoző, kozbeszerzési értéllúatźtrt el nem érő beszerzési
eljarásban a legďacsonyabb összegrĺ ellenszo1gáltatast tafial.mazó, érvényes ajrínlatot a
Csapvíz Kft. (székhely: 1081 Budapest, Kiss József u. 9. II. em. 5., aďószźlm:14358818-
2-42, sztlm|aszátma 11708001-20558952, cg.: 01-09-900401, képviseli: Zombori Lász|ó
tigyvezető) ajźn|attevo adta, ezért az e|jáĺás nyertes ajanlattevője. Elfogadott ajźn|ati ár:
1.159.737,- + Afa

Felelős: Józsefuarosi Gazd.ĺlkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkoďźlsiigazgatója
Hatríridő: 2015. október i9.

2.) ahatźrozat 1 .) pontja alapján felkéri a Jőzsefvtrosi Gazdálkodási Központ Zĺt-t" hogy az
onkoľmanyzat nevében a munkálatok elvégzésére a hattrozat mellékletét képező
vállalkozási szerzőđést ktjsse meg' a 201'5. évi költségvetésben a It602 címen a
|akóhźnak életveszély elhárításara biztosított keretből.

Felelős: Józsefuĺárosi Gazdálkodasi Központ Zrt. vagyongazdálkodlásiigazgatőja
Hataridő: 201'5. októbęr 25.

3.) ahatátozat 1.) pontja szeľinti munkálatok bonyolítoja és miĺszaki ellenőľe a Józsefuaľosi
Gazdálkođási Központ ZÍ1. A bonyolítási đija a nettó vállalkozási díj |O%-a + Áfa,
összesen 1|5.973'- Ft + Afą a miiszaki ellenőri đíja a vallďkozói nettó ajanlat 3%o-a+

Afa, 34.792,- Ft + Áfa a 2015. évi költségvetésben a 17602 címen a lakőházak
életveszély elhĺáľítas aľa előir źny zat terhére.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdĺálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kođźlsiigazgatója
Hataridő: 2015. október 19.

4.) a hatźtozat 3.) pontja alapjan felkéri a Józsefvźtosi Gazdálkodĺási Kozpont Zrt.
vagyoĺgazdĺílkodasi igazgatőjźń a megbízási szetződés előkészítéséľe és felkéľi a
po l gármestert annak aléit ásětr a.

Feletős: poIgármester, Józsefuaĺosi Gazdálkođási Központ Zrt. vagyoĺgazdálkodási
igazgatőja
Hatáľidő: 2015. októb er 25.

Soós Gyiirgy
Megrĺllapítją hogy |3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatÍa| a Bizottság az a|ábbi

hatźlr o zatokat elfo gadta:
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Napirend 5.1. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételáľ és elađási ajánlat
jĺĎváhagyása (2 db)

1074/2015. (x.19.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 ĺgen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematilcai blokkban toľtént a szavazás.)

A Váľosgazdálkodási és Pénziĺgyi Bizottság úgy dönt,liogy

I.)ÍlozzájźĺruIazingatIarĺ-nyilvantaľtásbana@szárnonnyilvántaľtott,
természetbenunudap"stvIil.,Józsefl..i.Čszźma!atti,64m2
alapteľĹilettí lakásra hatfuozat|al idejrĺ bérleti jogviszonnyď rendelkező bérÍo részére

torténő eladasi ajźn\at kikülđéséhez, a33/f0I3. (VII. 15.) számú önkormrínyzati ľendelet

19. $ (1) bekezdésében, a komfoľtos lakás értékesítésére meghatarozottak szerĺnt, az

elkészült forgaImi értékbecslésben megállapított foľgďmi érték 50 oÁ-tna| megegyező

clsszegú, 7.580.000,- Ft vételaľ közlése mellett.

Felelős: Józsefuaĺosi Gazďilkodlísi Központ Zrt.vagyongazdá|kodźlsiigazgatőja
Határidő: 201 5. október 19.

2.)hozzájźnilazingat|arl-nyiIvántaľtásbanailhetyrajziszĺímonnyilvántartott,
teľmészetben a Budapóst vI[., József krt. 

- 

szám alatti, 66 m2

alapteriiletiĺ lakasra hatźrozat|arl idejtĺ bérleti jogviszonnyď rendelkező bérló tészére

történő eladási ajźntat kíküldéséhez,a33/f0|3. (V[. 15.) szĺámú ĺinkoľmĺínyzati rendelęt

19. $ (1) bekezdésében, a komfoľtos lakás étékesítésére meghatarozottak szenĺt, az

elkészült forgalmi értékbecsIésben megállapított forgalmi érték 50 o/o-txaI megegyező

tisszegű, 8.745'000,- Ft vételar közlése mellett.

Felelős: Józsęfuarosi Gazdálkođĺĺsi Központ Zrt.vagyongazđálkodĺásiígazgatőja
Határidő: 2015' október 19.

3.) felkéri a ĺőzsefvźrosi Gazdĺálkodási Központ Zrt-t a határozat I.)-2.) pontja szerinti

eladásiajan|atkiktildésére,vďamintazadźsvételiszerződésmegkötésére.

Felelős: Józsefuaĺosi Gazdflkodasi Központ Zrt.vagyongazđźt|kodtlsiigazgatőja
Hatĺáľidő: 2015. november 30.

Napiľend5.2.pontja:ABudapestVIil.keľiiletoNépszínházutcaDzálmaIatti,
íLelyŕajziszámrł,Í02m2aIapteľiiletííveryestulajdonúIalc{süres,
łinkormányzati tulajdonú ľészének elĺdegenítése

ĺ075ĺ2015. (X.19.) sz. Városgazdátkodási és Pénzĺigyi Bizottság batározata
(l3 Ígen, 0 nem,0 tartózkodáls szavazattal)
(ľematikai bĺoklrbąn ttjrtént a szavazás.)

A Varosgazdálkodasi és PénzĹigyi Bizottság úgy dcĺnt, hogy

1.) hozzájára| az ingat|arl-nyilvántaľtrísban a |-e|yrajzi szénlon nyilvántartott,

természetbenaBudape.tvIII.,NépszínházutcuÉszálma|atti,!02m2
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alapterĹiletií lakásból az onkormtnyzat tul3jđonában ál1ó üres, teljes alapteľületből
25/|00 tulaj doni hanyaddal rendelkező , 26 fiŕ ďapteriilettĺ részének a T DaB . oĄ I' 1 5 ')
szźmlla, önkormanyzati ĺende|et alapjan-tulajdonostáĺs tészéte történő
elidegenítéséltlez. A vételaľat 5.008.000,- Ft-ban hatźrozza meg. A vételar megfizetésére
egycisszegben, illetve banki hitel felhasználasávď van lehetősége a vevőnek'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkođási Központ Zrt.vagyongazdá|kođásiigazgatőja
Hataridö: 2015. októbeľ 19.

2') felkéri a lózseťvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a hrlajđonostáľs részére az eladźsi
ajźn|at megküldésére.

Felelős: Józsefváľosi Gazdalkodási Kö'zpont Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Hataľidő: 2015. november 30.

Napirend 5.3. pontja: Javaslat gépkocsi-beállĺí bérbeadásáľa

L076|2015. (x.19.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
(Tematikoi blokkbąn történt a szavazds.)

A Varosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) engedélyezi {|!f] tészére hatźrozatlaĺ iđejű béľleti szęrződés megkötését a
Buđapest VIII., Bacsó Béla u, 17. szźtm alatti,34853 hľsz-ú telken kialakított gépkocsĹ
beźů|óra,3O napos felmonđási idővel 10.000,- Ft/hó + Afa bérleti díj mellett.

Felelős: Józsefuĺĺĺosí Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdźlkođělsiigazgatőja
Hatlíridő: 2015. október 1 9.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazďĺlkodási Ktizpont Zrt-t az I.) pont szerinti bérleti szerződés
megkötésére, amelynek feltétele az onkonnźnyzat tulajdonában álló ĺĺĺes telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-berállók és dologbérletek béľbeadásrának feltételeiről
szoló 59/2011. CxI.07.) szźm,ű <inkormanyzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apján3 havi
bruttó bérletí díjnak megfelelő összegiĺ óvadék megÍizetése.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zĺt.vagyongazdálkodrásiigazgatőja
Hatríľiđő: 2015. november 15.

3) az 1.) pont szerinti bérIeti szerzódés megkötése esetén az onkormźnyzat tulajdonában
á|Lő tires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és dologbéľletek
bérbeadásĺának feltételeiről szóló 59/20Í1. CxI.07.) szĺímú önkormĺányzati renđelet 15. $

(4) bekezdés a) pontj a a|apján eltekint az egyo|daIli kötelezettség vállaló nyilatkozat
közjegyzői okiratba foglalásától, a béľleti díj méĺékére tekintęttel.

Felelős: Józsefuiáĺosi Gazdálkodási Kdzpont Zrt.vagyongazda|kodtlsíígazgatója
Határidő: 2015. október 19.
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Napiľend5.5.pontja:-magánszeméIybérbevételikérelmeaBudapest
v[I.' Dankó u.20. és Dankó u.36. szám alatti üres, iinkoľmányzati tulajdonú nem lakás
célú helyiségre

107 7 l 20t5. (X. 1 9.) sz. Y ár osgazdálko d ási és Pénzügyi Bizotts ág hatáłr ozata
(13 igen' 0 nem,0 taľtĺózkodás szavazatta|)
(ľematikni blokkban tt)rtént a szavazás.)

A Vĺárosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy

I,) nem jdrut hoaĺí a Budapest VIII., 35314 be|yrajzi számon nyilvántartott Budapest
VIIIL, Dankó u. 20. szám a|att elhelyezkedő, 42 ÍÍť alapteľületÍi, üres, önkormányzati
tulajdonú, utcai bejźratí fijldszinti helyiség béľbeadásahoz _
magánszemé|y tészére.

Felelős: Józsefvarosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdtúkodásiigazgatď1a
Hatáľidő: 20l 5. október 19.

2.) nem járul hozzĺź a Budapest VIII., 35475/0/N2 he|yrajzi szĺĺmon nyilvántartott,
Budapest vI[., Dankĺí u. 36. szźlm aLatt elhelyezkedo, 22 m2 alapterĹilettĺ, tiľes,
önkormányzati tulajdonú, utcď bejaľatú foldszinti helyiség bérbeadásahoz1-

GagánszeméIy részétę.

Felelős: Józsefuláĺosi Gazdálkodási Központ Zrt,vagyongazdźlkodásiigazgatoja
Határidő: 2015. október 1 9'

Napiľend 5.6. pontja: Lakatos Kľisztina egyéni vállalkozĺí és a Haci.Peyker Kft.
béľbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet Somoryi Béla u. 20. szálm alatti üľes,
łĺnkormányzati tulajdonrÍ nem lakás célú helyiségre

t078ĺ20t5. (x.19.) sz. Y árosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyĺ Bizottság határozata
(l.3 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tortént a szavazós.)

A Varosgazdalkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

I,) nem jórul hozztź a Budapest VIII. keriilet,36423|0lV1he|yajzí számonnyilvántaľtott,
Budapest VIII. keľĺĺlet, Somogyi BéIa u. 20. szźtm a|att elhelyezkedő, 23 m,
ďapterĹiletií, tiÍes, önkormányzati tulajdonú, utcai bejĺíratu, ftilđszinti helyiség
bérbęadásahoz Lakatos Krisztina egyénÍ vállalkozó tészére ruktźtrozÁs tevékenység
cé|jaĺa.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźndő: 20 1 5. októbęr 1 9.

2.) nem jórul hoaó a Budapest VIII. kerůilet'36423ĺ0lil1he|yrajzi számonnyilvántartott,- 
Budapest vlil. kerület, Somogyi Béla u. 20. szźlm alatt elhelyezkedő, 23 m2

alapterületií, tĺÍes, önkoľmányzati trrlajdonú, utcai bejfuau, fiilđszinti helyiség
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bérbeadasahoz a Haci-Peykeľ KÍt. részére 25.000,- Ftihó + Afa bérleti + köztizemi és
külön szolgáltaLísi díj ak összegen.

Felelős: Józsefurárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatója
Határidő: 2015. október 19.

3.) bozzájáru| a Budapest VIII. keľület, 364f3ĺ0ĺN1 helyrajzi számon nyilvántartott,
Budapest VIII. keriilet, Somogyi Béla u. 20. szélm alatt elhelyezkedő, 23 m'
ďapterületű, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai bejaľatu, ftildszinti helyiség
bérbeadásához határozatlan időľe, 30 napos felmondással a HacĹPeykeľ KÍt. részére,
raktá,rozás tevékenység céIjéra 38.667,- Ft/hó + Áfa bérletÍ ł közüzemi és külön
szolgďtatiási díj ak összegen.

Felelős: Józsefulárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdźtlkodásiigazgatőja
Határidő: 2015. október 19.

4.) felkéri a Józsefuaľosi Gazdálkodási Közpofi Zrt4 ahatáĺozat 3.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormanyzat tulajdonában álIó nem
lakás céljáľa szolgáló helyiségek bérbeadásĺának feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.)
számú önkoľmanyzati ľendelet 17. s (4) bekezđése alapján közjegyző előtt egyoldalú
kötelezęttségvállďási nyL|atkozat a|áírtsźń, valamint a rendelet 14. $ (2) bekezdése szerint
3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megÍizetését vźilLa|jaa leendő bérlő.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdćtkodásiigazgatőja
Hataridő: 2015. október 3l.

Napirend 5.7. pontja: Javaslat a Budapest vI[. keľĺĺlet, Hoľánszlqy utca 16. számú
épĺilet gáz.csatlako ző v ezeték részleges cseréjére

107912015. (x.19') sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi BÍzottság határozata
(l3 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
(Tematikai bloklłban tĺjrtént a szavazds.)

A Vaľosgazdĺĺlkođasi és Pénzĺĺgý Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. keriilet, Honánszky u. 16. szźlmtĺ épület gźlz-csat|akozó vezeték részleges
kiépítésének kivitelezésére vonatkoző, közbeszerzési értékhatĺt el nem &í3 beszerzési
eljarasban a legalacsonyabb összegĺi ellenszolgĺíltatast tartďmaző, éwényes ajánlatot a
CsapvizKft. (széklrely: 1081 Budapest, Kiss József u. 9. II. em. 5., adószłm: 14358818-
2-42, szćtm]asztmla:11708001-20558952, cg.: 01-09-900401, képviseli: ZomboiLász|ő
iigyvezető) ajánlattevő adt4 ezért az e|jfuás nyertes ajĺínlattevője. Elfogadott ajén7ati ár:
l-159.737,- + Afa

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodrási Központ Zrt.vagyoĺgazdá|kodasiigazgatőja
Határidő: 20l 5. október 19.

2.) ahatźtrozat 1') pontja alapjan felkéľi a Józsefuarosi Gazdálkodasi Központ Zrt-t,bogy az
onkormrĺnyzat nevében a munkálatok elvégzésére a hatźrozat mellékletét képező
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vállalkozási szerződést kösse meg' a f0I5. évi koltségvetésben a 11602 címen a
Iakőházak életveszély elháľításáľa biztosított keretből.

Felelős: Józsefvarosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdtůkodási igazgatőja
Hataridő: 20l5. október 25.

3.) ahatározat 1.) pontja szerinti munkĺĺlatok bonyolítója és mríszaki ellenőľę a Józsefvarosi
Gazđálkĺlctási KözponĹ Zr,L. A bollyulítási díja a ľcĺ.tó vállalkuzási ,Jíj |09,o-a + Áĺą
<ĺsszęsen 115.973,- Ft + Afa" a műszaki ellenőri đĺ1a a vállalkozói neÍtő ajtlntat 3%o-a +

Afa, 34.792,- Ft + Áa a 2O|5. évi költségvetésben a 1'1602 címen a |akőhźzak
életveszéiy elhĺĺrításara előir ány zat terhére.

Felelős: Józsefilarosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiígazgatőja
Hataridő: 201 5. október 19.

4.) a határozat 3.) pontja alapjan
vagyon gazdrálkodási igazgatőj at
p o l gármestert annak aláír äsáĺa.

Felelős: polgármesteĺ, Józsefuárosi
igazgatőja
Haüíľidő: 2015. október 25.

felkéri a Józsefuaĺosi Gazdálkodási Központ Zrt.
a megbízási szerződés előkészítésére és felkéri a

Gazdalkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási

Az ĺ079ĺ2015. (x.19.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkiónyv 1. sz. melléklete
tartalmazza.

Napirend 5.4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľĺileto Baľoss u.112. szám alatti iires,
łinkoľmányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség nyilvános egyfoľdulós páňyázat útján
tiiľténő béľbeadására

Soós György
A vitát megnyitja Jelzi, hogy ahatáĺozatíjavasIat ,,A,, verziőjáú'Íźtmogat1a - mely a magasabb

bérletí ďíjathrralmazĺn, -, aztis fogja elsőként szavazźsrabocsátani. Kéľdések, hozzźszőIások
tĺényébana vitát |ezĄa. Szavaz,źsrabocsátja ahatfuozatijavaslat ,,N, veruiójźú:

A Városgazdálkođísi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I .) visszavonja a 483ĺ201 5 . (V. 1 3.) számú hatźltozat 1 9. pontját'

Felelős: Józsefuaĺosi Gazdalkodási Központ Zĺt.vagyongazdźlkodźlsiigazgatőja
Hatríriđő: 2015. október 19.

2.) felkéľi a Józsefuaľosi Gazdĺálkodĺísi Közpoĺt ZIt-t aBudapest VIII., Baross u. 112. szám
ďatt elhelyezkeđó, 3549I/0/N3ó hrsz-ri, 208 m, alapteľiiletiĺ, iires önkormányzati
tulajdoni, utcai bejĺĺĺatu, ftildszinti nem lakás célú helyiség újbóli bérbeadasáľa nyilvános
egyfordutós pźiyázat kííĺásálta 2II,467 ,- Ft/hó + Afa bérleti díj összegen. A KiÍľó kiköti'
hogy a helyiségľe nem adható be olyan aján7at, amely a Képviselő-testíilet
248l20B.(rt.19.) számú hatfuozatźnak 8. pontja szeľinti 25 %o-os bérleti díj kategóľiába
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tartoző, ílletve nyilvános internet szolgáltatás (internet kávéző, call centeľ' stb.)
tevékenység végzéséľe vonatkozik.

Fele1ős: Józsęfvárosi Gazđálkodási Központ Zrt,vagyongazdźikođásiigazgatója
Hat:áridő: 2015. október 19.

3.) felkéri a lózsefrłźrosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a pá|yázatnak a Versenyeztetésí
szabá|yzattól szóló 47120Í5. Gr. 09.) sziímú képviselő-testtiIetí hatátozatban foglďtak
szerinti lebonyolításaľa.

Felelős: J.ózsefuĺáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kođźlsiigąz$atőja
Hataĺidő: 2015. október l9.

4.) a páIyazati felhívást a Versenyeztętési Szabźiyzat 11. pontjában foglďtaknak megfeielően
a Buđapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi Polgármesteri Hivatď hirdetőtábláján, a
Lebonyolító tigyfélfogadźsra szolgźió helyiségében (Józsefuarosi Gazdálkodási Központ
Zrt. k|ephelyein), a Józsefuaros címíi helyi lapban, az onkorményzat és a Lebonyolító
honlapján, továbbá az onkormźnyzat és a Lebonyo|itő számźra elérhętő kđltségmentes
hirdetési feliileteken, egyéb rendelkezésľe álló intemetes hirdetési poľtálokon kell
kozzétęrľri.

Felelős: Józsefvĺáĺosi Gazđálkodási Központ Zrt.vagyongazđzlkodásiigaz}atőja
Hatráridő: 20\6. januar 3I.

Soĺós Gyiiľgy
Megďlapítja, hogy |2 igen,0 nem, 1 tartőzkodés szavazattal a Bizottság az a|ábbihatfuozatot
elfogadta:

1080/2015. (x.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziiryĺ Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, ! tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdá]kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

t.) visszavonja a 483/2015. CV. 13.) szĺmri hatttrozat 19. pontját.

Felelős: Józsefvarosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyoĺgazdálkodasi igazgatőja
Hatĺáĺidő: 2015. október 19.

2.) felkéń a Józsefuĺárosi Gazđrálkodási KözpontZrt-t a Budapest VIII., Baross u' 112. szám
alatt elhelyezkedó, 3549|/0/N36 hĺsz-ú', 208 m" alapteľĹiletiĺ, üres önkoľmányzati
tulajdonú, utcai bejĺáratri, fijldszinti nem lakĺĺs célú helýség újbóli béľbeadásrĺra nyilvános
egyfordulós pźl|yazatkiírásríra 2|1.467,- Ft/hó + Áfa uerteti díj összegen. A Kiíró kiköti,
hogy a helyiségre nem adhatő be olyan ajánlat, amely a Képviselő-testÍilet
248/2013.(vI.19.) szamthatározatának 8. pontja szerinti 25 %o-os bérleti díj kategóriába
tartoző, illetve nyilvános internet szolgĺíltaĺís (internet kénéző, call center, stb.)
tevékenysé g v égzés&e vonatkozik.

Felelős: Józsefvĺĺrosi GazdáLkodási Központ Zrt. vagyongazdáikodźtsi igazgatőja
Hataridő: 2015. október 19.
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3.) felkéri a Józsefiĺarosi Gazdálkodási KözpoÍrt Zrt-t a pá|yźzatnak a Versenyeztetési
szabáIyzatról szóló 4712015. (II. 09.) szźtmu képviselő-testĹileti hatfuozatban foglďtak
szerinti lebonyolításáĺa.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Kozpont Zrt.vagyongazđálkodásiígazgatőja
Hatariđő: 2015. október 19.

4.) apá|yázati felhívást a Versenyeztetési Szabalyzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Fővaľos VIII' kerület Józsefilarosi Polgármesteri Hivatal hiľdetőtáb|ájtn, a

Lebonyolító ĺigyfélfogadásľa szolgáló helyiségében (Józsefuarosi Gazdálkodási Központ
Zrt. te|ephelyein), a Jőzsefvźlros címii helyi lapban, az onkormányzat és a Lebonyolító
honlapjan, továbbá az onkormáĺyzat és a LebonyoLítő szánźra elérhető költségmentes
hiľđetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló inteľnetes hirdetési por&álokon kell
kozzétenni.

Felelős: Józsefuarosi Gazdlátkodasi Központ Ztt. vagyongazđtllkodźtsiigazgatőja
Hataridő: 2016. januaľ 31.

6. Egyebek
(írásbeli előterj esztés)

Napirend 6.ĺ.. pontja: Javaslat a volt Ganz-MÁVAG terůiletén kłizriti kiszolgálásľa
vonatkozĺó megáIlapodás megkiitésével kapcsolatos dłĺntés meghozataláľa
ElőteĘesztő: Fernezelyi Gergely DLA - a Yóroýjlesztési és Főépítészi [Iglosztály vezetője

Soós Gyiirry
A vitát megnyitja. Kérdések, hozzźlsző|źsok hianyában avítát|ezźrja. Szavaztsra bocsátja az

ďábbi hatźr ozatt j avaslatot :

A Vĺírosgazdalkodĺási és Péĺnigyí Bizottság úgy dönt, hogy a Ganz-Mávag teľiileten
(Kőbanyai út _ Könyves KáImán körut - Vajđa Péter utca _ Bláthy ottó utca _ orczy ilt _

orcza tét ő|tal hataľolt teriileten) a27/201'4. (vI.26.) önkormányzati rendeletével elrenđelt
vá|toztatási tilalom hatályban léte időtartama a|att nem köt közúti kiszolgálásra vonatkozó

megĺíllapodást a Grandiózus Tér Kft-vel.

Felelős : polglĺmlester
Hatĺĺľidő: 201 5. október 19.

Soós Gyłirgy
Megállapítją hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a BizottsĘ az aIábbihatźrozatot
elfogadta:

1081 ĺ20 Ĺ5. (x. 1 9. ) sz. Vá ľo s gazdá|ko dá s i és Pénzii gy i Blzottság határ ozata
(13 ĺgen,0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság rigy dönt hogy a Ganz-Mávag tertileten

(Kőbanyai út - Kĺĺnyves Kálmĺín köľút _ Vajda Péter utca _ Bláthy ottó utca - orczy ílt _
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orczy tér túÍal határolt terĹileten) af7/2014. (VI. 26.) önkormanyzati ľendeletével ęlĺęndelt
válltonatźsi tilďom hatályban léte időtartarna alatt nem köt közúti kiszolgálásra vonatkozó
megáliapodást a Gľandiózus Téľ Kft-vel.

Felelős : polgiáľmester
Hataĺidő: 2015. októbęr 19.

Soós Gyiiľgy
Az ülés végén lehetőség van kérđések feltételére. Ezek hiányábaĺl a bizottsági iilést 13 &a 42
peľckor bezźxja, megköszöni a részsłéte|t.

K. m. f.

I

l1^_
ásJ

Az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Varosgazdalkodási és Pénzügyi
Bizottság 2015. október 19-ei Ĺilésén elhangzottakat hitelesen

ť',ol,"ĺ-
Bodnaľ Gabriella

Szeľvezési és Képviselői Iľoda

A j egyzőkönyvet készítette :

ľ-
Ta

Ĺ.'.É-.'

:F

Szervezési és Képviseĺői Iľoda ügyintézője

tl
('^ . / ĺ. I\Ĺ{ÁĄ'

vid|ákné Csébi.Tímea
Szeľvezési és Képviselői lľoda tigyintézője

oós Gyiirgy VłĺrŤs Tam

##ffi.fuaeüú---
Szervezési és Képviselői Iroda ugyintézője

A ieevzőkönw mellékletei:

. |'. sz. melléklet / az I 07 9/20 ] 5. (X. I 9.) sz. VPB hatdrozat melléklete

- jelenlétĺ ív

- meghívó

- előteľjesztések
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l.. sz. melléklet
az ]079/20]5. (X.I9.) sz. VPB határozątmelléklete

Vállalkozási szerződés

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi Onkoľmányzat (1082 Budapest, Baross utca
63-67 ., ađőszźtm: 15735715-2-42, torzsszám: 735715, statisztikai szźm: 15735715-84II-321-
01, baĺkszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403387-a00f8570-00000000) képviseletében eljaľó
Józsefvarosi Gazdálkodási Kĺizpont ZÍt, (1082 Budapest, Baross u. 63-67., adószám:
25f92499-2-42,cégegyzékszźtm:01-l0-048457,bankszámIaszźĺn: SBERBANK:14100309-
92trc549.01000008, képviseli: Kovács ottó vagyongazdálkodási igazgató), mint
Megľendelő, másrészről a

CsAPvÍZ Kft. (székhely: l08l Budapes! Kiss József u. 9. II. em. 5., adószám: 14358818-2-
42, szőmlaszásla: 11708001-20558952, cégjegyzékszám:01-09-900401, képviseli: Zomboĺi
Lász|ó ťlgyvezető, mint Vállalkozó között, Megrendelő által lefolýatott közbeszerzési
érté|ďlattlrtelneméróbesz-erzésieljáráseredményeként,azďábbifeltételekkel:

Aszerződéstárwa: Budapest VIII. kerület Hoľánszlry u. 16. számrĺ łinkoľmányzati
épület gáz-csatlakozó vezeték ľészleges cseľe' mely taľtďmazza a
gáńerv elkészítését, jóváhagyatźsźlt, az új gaz-mérőhelyek és
csatlakozóvezeték kiépítését, a gźumťi munkákat, gtnőra le-
felszerelését, MEo ćúadźst.

1.) A megjelölt munka szabadźnas.
Vállalkozas díja:

. elfogadott ajtnlatalapjan: I.I59.737,-FI.
27Yo AFA: 313.129.-Ft
Osszesen: 1.ąlz.we,-ptuu
E gl millilź -n é głs zdzh etv en k étezer-ny o lcs zdzh atvanh at fo ľ inĹ

. 2.) A kivitelezés teľvezett kezdési időpontja: 2015. oktőber26.
Munkateľülęttervęzętttńadása: 2075. október26.

(minden kiilön értesítés nétkül)
3.) A kivitelezés befejezési hatáľideje: Munkateriilet átadastól szźlmitotÍ' 45 nap
4) A végszámla összegének átutalasát Megľendelő az ígazolt teljesítést kĺjvetően a

szárriakézhezvéte|étőlszámított30naponbeltilvrĺllďja.
5.) A Megľendelő képviselőjének neve: Kántor Imĺe Bp. VIII. Német u,77-I9.

TeI:2 997-000/137
YáI|a|koző képviselőjének nevę: ZombonLászló Bp. VIil. Kiss József u. 9.

Tel: 06 202 537 668
6.) Vállďkozó a végteljesítésről íľasbaĺr éľtesíti a Megľendelőt, és kitűzik - 10 napon beltii

- az ěńadás-átvétel időpontját.
7 .) K<izteľiilet hasmál|ati hozzájaruLás beszetzése Vállalkozó feladata.
8.) Az építési napló vezetése a vonatkoző jogszabályi előíľĺísoknak megfelelően töľténik,

és azt a Vállalkozó köteles rĺllandóan a munkahelyen tartani.
9.) A balesetvédelmi és tíinĺéde|mi előírások betaľtasáľói YáúIal'koző köteles

gondoskodni.
10.) A számla benyujtásanak feltétele a hiánymentes feladate|látásät igazolő miĺszaki

étadts- étv ételi j egyzőkönyv.



1 1.) Fizetés módja: átutalás, a szám\akézhezvétęlétő| számított 30 napon belül.
Megrendeiő neve, címe: Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuaľosi onkormanyzat
1082 Bp. Baross u.63-67.
Szám|ćzási cím: JózsefilérosiGazďálkodási Központ ht.1084 Bp. oľ u. 8.

l2.) Vállalkozó késeđelmi kötbér Íizetéséľe kötelęs, ha olyan okbóI, amelyért felelős,
megszegi a szeruődést. A k<jtbér méľtéke:
végszámlánál: napi 10.000'- Ft.

13.) IeLen szerződést felek ktztlĺő|ag írásban móđosíthatjak.
14.) A munkavégzés során okozott karokért Vallďkozó teljes könĺ felelősséget vállal.
i5.) Vállďkozó a ,,Beszá'llítói Adatlapban'' felttintetett adatokban bealló változásróI

haladéktalanul tájékoĺatni köteles a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
Polgáľmesteri Hivatďt, mely a számlakiÍizetés feltétele.

16.) A Vállďkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. $

(1) bekezdés 1. pont b) alpontja a|apjan źľ:llźtható szęrvezętnek minősül. Ezt atényt a
Megľenđelőnek átadott cégkivonattatigazolja. Vállalja, hogy a szeruódés tartama alatt
a trrlajdonosi szerkezetén nem vźltoztat olyan módon, amely alapjźtn maľ nem minőstil
źt|átható szervezetnek. Tudomásul veszi, amennyiben a tulajdonosi szerkezetében
történt változás miatt, vagy egyéb okból már nem minősül átlrźrthatő szervezetnek, a

Me grenđelő a j elen szeruo đést azorľlaLi hatállyď felmondhatj a.

17) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés báľmely pontja kógens
jogszabályba ütközne, vagy a beszerzési eljĺárĺás kötelező éľvéný dokumentumának
tartalmával ellentétes lenne, akkor a szerzőđés fentieket sértő rendelkezése helyébe -
minden további jogcselekmény, így kül<jnösen a szerzódés módosítása nélkiil _ a

megséľtett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy beszerzési dokumęntumi
rendelkezés kerĺil. Fentieket kell megfelelően ďkalmazni akkoľ is, ha valamely kógens
jogszabá|y akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szeruőďés része (vagy a

szerződésben szövegszerĺíen szerepelnie kell) és azt sz<ivegszeruen a szerződés nem
tarta|mazza (az adottręndelkezés a szerződés részét képezi).

18.) A Felek megállapodnak, amennýben a szerződésseI kapcsolatos vitás kérdések
tlsztźuźsanem jaľ eľedméĺľryel, úgy apertfugy szerint illetékes bitősźqhoz foľdulnak.

19.) A szętződésben nem szabéiyozott kérđésekĺe a Polgari TörvénykönywtĺI szőlő 20t3.
évi V. törvény rendelkezéseĺt,anemzeti vagyonról sző|ő20|1. évi CXCVI. törvény és

a _ beszerzés táĺgya szeľint _ vonatkozó jogszabá|yok rendelkez ései az iľanyadók.
20.) Iellenszerződés az aláíľásĺínak napjĺín lép hatályba.
Ję|ęn szerződést a Felek, mint akaratukkalmindenben megegyezőt, közös elolvasás és közös
értelmezést követően 4 eređeti példlínyban jóvahagyót ag a|źńrták.

Budapest, 2015. októbeľ 19.

Yá||akozćl

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Daĺrada Rimĺán Edina jegyző

nevében és megbízásából

Megľendelő

dr. Mészĺír Erika
a|jegyző
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Fedezet: . dátum: Buđapest,2015.
Pénzügyileg ellenj egyzem:

P:ĺris Gyulané
p énzngyi ü gyo sztál yvezetŕi

Mellúkletek:
1. Ajaĺrlattételi felhívás
2. Vallalkozó aiián]ata
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