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Soós György

Dudás István Józsefné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi Ida Anna
Kocsis Attila
Hélisz György
Major Z'o|tán
Pálovics Lźszlćl
OsziEva
Borsos Gáboľ

Vörös Tamás
Komássy Zsolt Ákos
Jakabfu Tamás
Pintér Attila

Jelenlévő meghívottak: dľ. M:észá,ľ Eľĺka aljegłző, dľ. Balla Katalin a Jeglzői Kabinet
vezetője, dr. Dabasi Anita önlarmónyzati Jőtanócsadó, Páľĺs Gyuláné a Péraügłi
Üglosztály vezetője, dľ. Kecskeméti Lászlő a Gazdáltadási Ugtosztdly vezető-helyettese,

dľ. Bojsza Kľisztina a Humdnszolgáltatasi Ugłosztdly vezetője, Bajusz Eeľenc ą
Köztert)let-feltigłeleti Üg,losztály vezetője, dľ. Galambos Eszter a Jogi lľoda vezetője,

Bodnár Gabriella a Szervezési és Képviselői lroda vezetője,Iványi Gyiingrvér a Főépítészi
Iroda vezetője, dľ. Visnyay Noémi ą Csąládtámogatósi lrođa vezetője, Kĺncses lbolya a
Humónkapcsolati lroda vezetője, Szép Péteľ a Polgórmesteri Kabinet referense, dr. Juhaľos
Róbeľt tanócsadó, dr. Kőszegi János tanácsadó, Csete Zoltźn a Réi? Zrt, mb. cégvezetője,

Álft'ldi Gyiiľgy a Révľ Zrt. igazgatósógi tagja, Kovács Barbaľa a Józsefváľos

Kozosségeiért Nonprofit Zrt' igazgatósógónak elnÓke, Takács Gábor a Józsefvdrosi Szociólis
Szolgáltató és GyermeljóIéti Kdzpont intézményvezető-helyettese, Bonyhádi Elek a BKIK
Wil. ker. Tagcsoport elnölre, Kovács ottő a Józsefvárosi Gazůźlkodósi Központ Zrt.

vagłongazdáIkodasi igazgatója, Pénzes Attila a Józsefvórosi GązdáIkoddsi KÓzpont Zrt.

parkolási igazgató-helyettese, Nováczki Eleonĺíľa a Józsefvórosi Gazdállrndási Központ Zrt.

divízióvezetője, dr. Horuáth Tamás a Józsefvárosi Gazdálĺrodási Rozpont Zrt.

divízióvezetője, Czuppon Zso[t a Józseflárosi Gazdĺźlkodási Központ Zrt. irodavezetője,

Markó Tímea a Józsefvárosí Gazdálkodási KÓzpont Zrt. irodavezetője, Jakab Andrea a
Józsefvárosi Gazdáĺko dlźsi Kozpont Zrt. irodavezetőj e



Soĺós Gyiĺľgy
K<jszĺjnti a megjelenteket a Bizottság 25. rendes ülésén. Megállapítja, hogy a Bizottság 10

fiővel hatarozatképes. Ismerteti a napirendet, majd szavazásta bocsátja az alź.ůbt napirendi
javaslatot:

Napiľend:

1. Képviselő-testiilet
(ír ásb elt el őterj e s zt é s)

1. Javaslat a Józsefvarosi onkoľmźnyzat201'5. éví költségvetéséľ.ől szóló 6/2015.(II.20.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - poĺgźrmester

2. Javaslat nyilvános pä|yźnat \<iítására a Buđapest VIII' keľiilet, Tömő utca 16. szám
alatti tarsashaz onkorrn źnyzati tulajdonú albetéteinek értékesítésére
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Javaslat a Magdolna Negyed Progľam III. megvalósításlához kapcsolódó đ<jntések

meglozatalźĺra
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mdté _ polgdrmester

Egry Attila _ alpolgóľmester
Kaiser József _ kepviselő
Balogh István - kepviselő

Javaslat a Társasházaknak adható önkormányzati üámogatásokľól szóló
23 / 20 1 5 .(v. 2 1 . ) önkoľm ány zati rendel et módo sításĺáĺa
ElőteĘesztő: Dr. Kocsis Máté -polgármester
Javaslat aBźrkaJózsefuaĺosi Szíĺtházi-és Kulturális Nonprofit Kft. jogutóddď történő
megszĹintetésére
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgdrmester
Javaslat a Józsefuaľosi Gazđálkodási Kö4pont Zrt-veI kötendő szeruődések
elfogadasara
Előteľjesztő: Dr. Kocsts Móté - poĺgdrmesteľ
Javaslat a Budapest VIII., Üllői út 58. szětm a|atti önkormányzati fi:lajdonú épületrész
elidegenítésére vonatko ző pá|yazat eredményének megál|apítźsfua
ElőteĘesztő: Dr. Pesti Ivett _ Józsefvórosi GazddĺIrnddsi Kôzpont Zrt., igazgatósóg
elnoke
Javaslat a versenyeztetési szabalyokról szóló 47ĺ2015. GI. 19.) szźľĺĺ'a Kt. hatfuozat
módosíüásaľa
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgdrmester
Javaslat a Józsefuiíroskozigazgatásí teľiiletén a jĺírművel történő váttakozáskiegészito,
helyi szabályozźsańLszőIó26/2010. (W. 18.) önkonĺlźnyzati rendelet módosításaľa
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - poĺgźrmester

10. Javaslat közteľtilet-hasméůati hozzajaĺuLásrő| szoló döntések elleni fellebbezés
eIbíráIásttra
Előte1jesztő: Soós Györgt _ a Vdrosgazdállrodási és Pénzügłi Bizottsóg elnÓIce

11. Javaslat döntések meghozata|fua a Geoľosco Kft-vel kötött előszeľződés
megszĹĺntetéséľől és a Trefoľt 3-5. szám ďatti ingatlan értékesítéséről
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgórmester

12.Javas|atközszolgá7aticélúlakasokkijelölésére
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgármester

4.

5.

6.

7.

9.



13.Javaslat az Integrált Teleptilésfejlesztési Stratégiával kapcsolatos döntések
meghozatalfua
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila _ alpoIgármester
14. Javaslat a Hclyi Ertóktáľ |étrehozásáta

Előĺerjeszĺő: Dr. Kocsis Múté - polgárľnester
1 5 . Javas lat a rcrÉsz mó đo sításával kap c solato s dö ntés ek meghozata|fu a

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgĺźrmester
16. Javaslat a Bursa Hungaĺica Felsőoktatási onkormányzati Ösztöndíjpá|yázathoz

történő csatlakozásľa
Előt erj e sztő : Sdntha P éterné - alpolgórmester

17.Javas|atá|IaÍnháúartĺásonkívüliszervezetektámogatásara
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgórmester

Dr. Sdra Botond - alpolgórmester
18. Javaslat a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Miĺködési Szabĺĺlyzatttrő| szőIő

36/2014. CxI.06.) önkormanyzati rendelet, illetőleg a Polgáľmesteri Hivatď Alapító
okiratanak, vďamint Szervezeti és Működési Szabtilyzatának módositására
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgźrmester

19. Tájékoztatas a2015. évi költségvetés teljesítéséľől
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgármester

2. Gazdáilko dás i Üryo sztá./ry

Előterjesztő: Dr. Hencz Adrienn _ ügyosztáIyvezető
(ír ás b eli előterj eszté s)

1. Könerĺilet-has nźůatikérelmek ę|bírá|ása
2. Tulajdonosihozzőjara|ás Budapest VIII. keľĹilet Corvin projekt [V. ütemében létesiilő

K4 jelű irodaház villamos energia e|Iátását biztosító 10 kV-os kábęlek létesítéséhez
3. Javaslat hasznźt|ati megĺállapodás keľetében történő téľfigyelő kamera ľendszer

elhelyezésére
4. Javaslat a Józsefuáľos Kĺizösségeiéĺ NonproÍit Zrt. Szervezeti és Műkc'dési

szabźůyzatának, Igazgatósági iĺgyrendjének vďamint a FelügyelőbizottsĘ
ügyrendj ének j óv thagy ésźr a
Előterjesztő: Kovács Bąrbara _ Józsefvóros Közösségeiért NonpľoJit Zrt., igazgatóság
elntike

3. Józsefváľosĺ Gazdálkodási KözpoŃ Zrt.
El őteĘ esztő : Kov ács ottó _ vaglongazdálko dás i igazgató
(ír ós b e l i e l ő terj e s zt é s)

1. Javaslat gépkocsĹbeálló bérbeadásaľa
2. PEKARA HUNGARY Kft. bérlő bérleti díj felĺilvizsgrálati és béľleti szetződés

módosítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Kaľácsony S. u. 6. szsm a|ath helýség
vonatkozásában

3. TECHNO-PRIM Kft. új berleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest
VIII. Nagy Fuvaros u. 2lB. szérĺ a|atti önkormłínyzati fulajdonú helýségek
vonatkozásában



é.JEérbevételikérelmeaBuđapestViII.keľület,Népszínhazu.49.szźnt
alatti iires önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában

5. A GEoPoP FINE ART Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Práter u. 65. szám
alatĹi ĺires, ĺĺnkormányzati fulajdonú nem lakiás céIri helyiségľe

6. MIEGYMÁsÉRľ SZoClALIs SZÖVETKEZET bérbevételi kéľelme a Budapest
VIII. kerület, Somogyi B. u. 10. szźm'a|atti ĺires, onkormźnyzati fulajdonú nem lakás
célú helyiségekľe

4. Egyebek
(ír ós b e l i el ő t erj e s zt é s)

1 . Javaslat e gyházi p źly źnatok elbír áIásér a (P óTKÉZB B sÍľÉ s)
EI őterj eszt ő : Sóntha P éterné - alpolgdrmester

Soós Gyłiľry
Megállapítja, hogy 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodés szavazattal a Bizottság az a|tlbbi napiľendet
elfogađta:

9151201'5. (Ix.14.) sz. VáľosgazdáIkođási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l0 igen' 0 nem, 0 tartĺózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság aza|thbinapiľendet fogadja el:

Napiľend

1. Képvĺselő-testület
(írásb eli előterj e sztés)

1. Javaslat a Józsefuaľosi onkormanyzat}Oll. évi költségvetéséről szőLő 6/2075.(II.20.)
önkormlányzati rendelet módosítiására
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgármester

2. Javaslat nyilvános pá|yazat kiírasara a Budapest VIII. kerĹilet, T<ĺmő atca |6. sztlm
alatti társashźz önkormanyzati tulajdonú ďbetéteinek értékesítésére
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgźrmesteľ

3. Javaslat a Magdolna Negyed Program III. megvalősításźhoz kapcsolódó döntések
meghorata|źlra
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté _polgarmester

Egry Attila _ alpolgórmester
Katser József - képviselő
Balogh István - kepviselő

4. Javaslat a Tlíľsashrízaknak ađható önkormányzatí támogatásokĺól szóló
23 /20I 5.(r.2 1.) önkorm źnyzati renđelet módosításĺíra
Előteľjesztő: Dr' Kocsis Mlźté _poĺgármester

5. Javaslat a Barka Józsefiláľosi Színhazi-és Kulturális Nonprofit Kft. jogutóddal töľténő
megsziintetésére
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mdté - polgármester



6. Javaslat a Józsefuáĺosi Gazdálkodási Központ Zrt-vel kĺĺtendő szerződések
elfogadásara
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

7. Javaslat a Buđapest VIiI., Ütlői út 58. szám alatti önkoľmányzati tulajđonú épületrész
eliđegenítésére vonatko ző pá|y ázat eľeđményének megállapításźra
Előterjesztő: Dr. Pesti lvett _ Józsefvárosi Gązdálladási Kt)zpont Zrt., ígazgatóság
elnölre

8. Javaslat a versenyeztetési szabályokľól szől.ő 47/2015. (II. I9.) szaĺníKt.I7atźlrozat
módosítására
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgĺźrmester

9. Javaslat a Józsefuiároskozigazgatási terĺ.iletén a jáľmiĺvel töÍténő vźrakozáskiegészítő,
he|yí szabźt|yoztsáĺć:l szőIő 26/2010. (vI. 1 8.) ĺinkormanyzati rendelet móđosításĺáľa
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgdrmester

10. Javaslat közteľiilet-hasznźt|ati hozzź$t:ĺulásrő| szóló đöntések elleni fellebbezés
eLbírźůźstra
Előterjesztő: Soós Gyorgy - a Városgazddlkodási és Pénzügli Bizottság elnolte

l1. Javaslat döntések meghozatalźra a Georosco Kft-vel kötött ęloszerződés
megsztintetéséľőI és a Trefort 3-5. szám ďatti ingatlan értékesítéséről
Előterjesztő: Dr- Kocsis Máté - polgármester

L2.Javas|atközszo|gá|aticélúlakásokkijelölésére
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgármester

13. Javaslat az lntegľlált Településfejlesztési Stratégiával kapcsolatos döntések
meghozataIára
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté -polgórmester

Egry Attila _ alpolgórmester
14. Javaslat a Helyi EľtéktáÍ létľehozásĺíra

Eĺőterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
15. Javaslat a ĺóxÉsz móđosítasávď kapcsolatos döntések megllozatz\áĺa

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgźrmester
16. Javaslat a Buľsa Hungarica Felsőoktatási onkormanyzati osztöndíjpá|yáaathoz

történő csatlakozásra
EI őterj e s ztő : Sántha P éterné - alpol gárme s ter

1 7. Javaslat á||aÍnháztartas on kíviili szerv ezet tźlmo gatźsát a
Előterjesztő: Dr. Kocsts Máté - polgdrmester

Dr. Sára Botond - alpolgórmester
18. Javaslat a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Miĺködési Szabźlyzattxó| sző|ő

36/2014. CXI'06.) önkoľmanyzati rendelet, illetőleg a Polglíľmesteľi Hivatď Alapító
okiľatanak, vďamint Szsrvezeti és Működé si Szabáiyzatanak módosításiíra
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgórmester

1 9 . T áj ékoztatts a 20 | 5 . évi költségvetés telj esítés érő I

Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgármester

2. Gazdá./lkod ási Ügyosztáty
EI őterj es ztő : Dr. Hencz Ádrienn _ ügło s ztáIyvezető
(írdsbelt előterj esztés)

1 . KözterĹilet-h asznáiati kérelmek elbíľálasa
2. Tulajdonosihozzźtjźlrulĺís Budapest VIII. kerület Coľvin projekt IV. iitemében létesĺĺlő

K4 jelű irođahźnvillamos energia e|Látźtstltbiztositő 10 kV-os kábelek létesítéséhez



Javaslat hasznźůati megállapodás keretében történo térfigyelő kamera rendszer
elhelyezéséľe
Javaslat a Józsefuaros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Szervezeti és Műkĺjdési
szabźlyzatźnak, Igazgatősági Ĺigyrendjének valamint a Feltigyelőbizottság
ügyrendj ének j őv źhagy ástr a
Előterjcsztő: Kovács Barbara _ Jizsefvdros Kozösségeiért Nonprofit Zrt., igazgatósóg
elnoke

3. J őzsefv áł'rosi Gazdálko d ás i K:özp ont Zrt.
El ő t erj e s zt ő : Kov óc s o t t ó - v agl ongaz ddlĺrn dds i i gaz gat ó
(ír ás b elí e I őt erj e s zt é s )

1. Javaslat gépkocsi-beálló béľbeadasaĺa
2. PEKARA HUNGARY Kft. bérlő bérleti díj feltĺlvizsgálati és bérleti sz-erzódés

módosítási kéľelme a Buđapest VIII. keriilet, Karácsony S. u. 6. szźln' alatti helyiség
vonatkozasában

3. TECHNO-PRIM Kft. új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest
vilI. Nagy Fuvaľos u. 2/B. szám aLattĺ önkormrányzati tulajđonú helyiségek
vonatkozasában

4, 

-) 

bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keľtilet, Népszínház u.49. sz'źm
alatti tires önkoľmányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában

5. A GEoPoP FINE ART Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VI[., Práter u. 65. szám
ďatti tiľes, önkormłányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségľe

6. MIEGYMÁsÉRľ SZoCIALIS SZoVETKEZET bérbevételi kérelme a Budapest
VIII. kerület, Somogyi B. u. 10. szźlmalatts tiĺes, önkormźmyzati tulajdonú nem lakás
célú helyiségekľe

4. Egyebek
(írdsb eli előterj esztés)

1 . Javaslat egyhazi p á7y ázatok e|bír atásaru (P óTKÉZBE S ÍTÉ S )
Előterjesztő : Sántha P éterné - alpolgármester

1. Képviselő-testĺilet
(ír ásb eli előteľj esztés)

Soĺós Gyiĺrry
Külön tÁĺgyalásrajavaslat nincs, az 1. blokk napirendi pontjainak egyiittes vitétjéĺ megnyitją
Ieztqa.Szavazźstabocsátjaaza|thbihatfu ozatl javaslatokat:

J-

4.

i.
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Napiľend 1.1. pontja: Javaslat a Jőzsefválrosi onkoľmányzat 2015. évi kiiltségvetéséľőt
szó|ő 6ĺf015. GI. 20.) tĺnkormányzati ľendelet módosítására
Előterjesztő: Dr' Kocsis Máté - polgórmester

A Vaľosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képvisel(1-ĹesĹtileĹIlek az elő|.erjesztés
megtĺírgyď áłsát, a rendelet-teľv ezęt és a hatźlrozat elfogadását.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: a Képviselő-testület f01'5. szeptember 17-i ĺĺlése

Napirend 1.2. pontja: Javaslat nyilvános pá.J'yáĺzat kiírásáľa a Budapest v[il. keľület,
Ttimő utca 16. szám alatti táľsasház tĺnkoľmányzati tulajdonú albetéteinek
értékesítéséľe
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgórmester

A Váĺosgazdálkodĺási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő.testĺiletnek az előterjesztés
meglárgya|ésát.

Felelős: polgiírmesteľ
Hataridő: a Képviselő-testiilet 20|5. szeptember 17-i ülése

Napiľend 1.3. pontja: Javaslat a Magdolna Negyed Pľogram III. megvalósításához
kapcsolódó dtintések meghozatalára
ElőteĘesztő: Dr. Kocsis Mátě *polgármester

Egry Attila _ alpolgdrmesteľ
Kaiser József _ hźpviselő
Balogh István - kepviselő

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az előteqesztés
meglargyalrásáú.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: a Képviselő-testĺilet 2015. szeptembeľ 17-i iilése

Napiľend I.4. pontja: Javaslat a Társasházaknak adható önkormányzati
támogatásokľĺĎI szĺólĺĎ BntÉ.(Y.21.) tinkoľmányzatirendelet módosításáľa
ElőteĘesztő: Dľ. Kocsis Máté _polgarmester

AYćttosgazdálkodási és Pénzĺigyí Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés
megtárgyďasát.

Felelős : polgiíľmester
Hatźndő: a Képviselő-testĺilet 2015. szeptember 17-i ülése



Napirend 1.5. pontja: Javaslat a Bárka Józsefváľosi SzÍnházi-és KulturáIis Nonpľofit
I(ft. jogutóddal tiirténő megszíĺntetéséľe
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgórmester

A Városgazdáikodási és PénzügyiBizottsźąjavasolja a Képviselő-testtiletnek az előteqesztés
megftrgya|ását'

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: a Képviselő-testiilet 2015. szeptember 17-i ülése

Napiľend 1.6. pontja: Javaslat a Jőzsefváľosĺ Gazdálkodási Kiizpont Zrt-ve| kiitendő
szerződések elfogadására
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgórmester

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
megtargyalását.

Felelős: polgármester
Hatźriđő: a Képviselő-testiilet 2075. szeptember 17-i tilése

Napiľend 1.7. pontja: Javaslat a Budapest vlil., Üll0ĺ ĺt 58. szám alatti önkormányzaí
tulajdonú épĺiletľész elidegenítéséľe vonatkoző páiyánat eredményének megállapításáľa
Előterjesztő: Dr. Pesti Ivett _ Józsefvárost Gązdólkodósi Központ Zrt', igazgatósóg elnt)ke

A Vaľosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottsag javasolja a Képviselő-testiiletnek az elótetjesztés
megftrgyalźstú.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: a Képviselő-testĹilet 2015. szeptember 17-i ĺilése

Napiľend l..8. pontja: Javaslat a versenyeztetési szabályokróI szől.ó 47|2015. GI. 19.)

szämű Kt. határ ozat m ó d os íĹás á ľa
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgármester

AYaĺosgazdalkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az előteľjesztés
meglárgya|ását.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a Képviselő-testiilet 2015. szeptember 17-i ĺilése
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Napirend 1.9. pontja: Javaslat a Jőzsetváros közigazgatási teľĺiletén a jármíĺvel történő
várakozás kiegészítő, helyi szabályozásátől szóló 26ĺ20L0. (vI. 18.) iinkormányzati
ľendelet mĺóđosítására
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mdté - polgármester

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés
megÍargyalását.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: a Képviselő-testület 2015. szeptember 17-i ĺilése

NapÍrend 1.10. pontja: Javaslat kłizteľĺilet-hasznáiatl hor'zájára|ásľóI szĺílĺí döntések
elleni fellebbezés elbírálásáľa
Előterjesztő: Soós Gyorgy - a Vórosgazdalkodósi és Pénzügłi Bizottság elnÓkB

A Városgazdrílkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-tęstületnek az előterjesztés
meg1árgya|ásźt.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a Képviselő-testület 2015. szeptember 17-i ülése

Napĺľend 1.1ĺ.. pontja: Javaslat diintések meghozata|ára a Geoľosco Kft-vel ki'tłitt
előszerződés megsziintetéséľől és a Trefoľt 3-5. szám alatti ingatlan értékesítéséľől
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

AYarosgaz,dálkodási és Pénzĺigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előteťesztés
meglźrgyalasát.

Felelő s : polgiármesteľ
Határidő: a Képviselő-testiilet 20|5. sz-eptember 17-i iilése

Napiľend 1.12. pontja: Javaslat kiizszolgálatĺ célú lakások kĺjeltiléséľe
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mdté - polgźrmester

A Vaľosgazdĺĺlkodási és Pénzĺigyi Bimttság javasolja a Képviselő-testiiletrek az előteľjesztés
meglérgyalrásźú.

Fęlelős: polgáĺĺlesteľ
Határldő: a Képviselő-testiilet 2015. szeptember 17-i tilése
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Napirend 1.13. pontja: Javaslat azIntegráit Településfejlesztési Stľatégiával kapcsolatos
dti ntés ek meghozata|ár a
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté -poĺgármester

Egry Auila _ alpolgármester

A Vĺárosgazdálkodási és Pénzügyí Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesĺés
meg1źrgya|ástú.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: a Képviselő-testĺilet 2015. szeptęmber 17-i ĺilésę

Napĺrend 1.14. pontja: Javaslat a Helyi Eľtottĺľ |étrehozására
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mdté -polgármester

A Vĺírosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az e|őteĄesnés
meglfugyalźsź"ŕ-.

Felelős : polgárrnester
Hatźxĺđo: a Képviselő-testĺilet 2015. szeptember 17.i ülése

Napiľend 1.15. pontja: Javaslat a ĺóffisz mĺódosításával kapcsolatos dłĺntések
meghozatalára
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mdté - polgármester

A Viáľosgazdálkodási és Pénzligyi Bizottság javasoIja a Képviselő-testĺiletnek az előterjesáés
meglfugyďását.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a Képviselő-testĹilet 2015. szeptembeľ 17-i ülése

Napirend 1.16. pontja: Javaslat a Bursa Hungaľica Felsőoktatási Onkormányzati
o sztö n díj p á./ry áaathoz tőrténő cs atlakozás ra
Előterjesztő : Sánthą Péterné - aĺpolgórmester

AYárosgazdálkodasi és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az előterjesztés
meglárgya|ástt.

Felelős: polgánnesteľ
Hatźndő: a Képviselő-testĹilet 2015' szeptember 17-i iilése
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Napirend 1.17. pontja: Javaslat á.Jlramháztaľtáson kívüIi szervezettámogatására
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgármester

Dľ. Sóra Botond - alpolgórmester

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előteľjesztés
megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Hatariđő: a Képviselő-testület 2015. szeptembeľ 17-i ülése

Napirend l.18. pontja: Javaslat a Képviselő-testĺilet és Szeľvei Szervezeti és Műkiidési
Szabályzatárő| szől'ő 36l20L4. (xI.06.) önkoľmányzatĺ rendelet, illetőleg a Polgármesteľi
Hivatal Alapító okiľatának, valamint Szeľvezeti és Műkiidési Szabáiyzatának
módosításáľa
Előterjesztő: Dr. Kocsis Młźté - polgármester

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesztés
meglźtrgyalrásá./'.

Felelős: polgármester
Hataridő: a Képviselő-testĺilet 2015. szeptember 17-i ülése

Napiľend 1.19. pontja: Tájékoztatás a 2015. évi költségvetés teljesítéséľől
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgórmester

A VarosgazdáIkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e{őte1esztés
megtfugyalLásźń.

Felelős: polgármester
Hatráriđő: a Képviselő-testĺilet 2015. sze'ptember 17-i ülése

Soós Gytiľgy
Megállapítja, hogy 10 igen, 0 nem, 0 taľtózkodtts szavazattal a BizottsáĘ M alábbi
hatÁrozatokateifogadta:

Napiľend 1.1. pontja: Javaslat a trőzsefvárosi Onkoľmńnyzat 2015. évi kiiltségvetéséľőI
szőI.ő 6 l20 15. Gr. 20.) tinko ľmány zati ľendelet mĺí do sításáľa
ElőteĘesztő: Dr. Kocsis Mlźté - polgźrmester

916ĺ2015. Gx.14.) sz. Y árosgazdálkodási és Pénzĺiryĺ Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem,0 tartrízkodás szavazatta|)
(ľematilrni blokŁúan ttjrtént a szavazás.)

A Varosgazdálkođasi és Pénzĺigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az el(5terjesztés
megtaľgyďásáú, a rendelet-tervezet és a hatźrozat elfogadrísát.

Felęlős: polgáľmester
Hatando: a Képviselő-testület 20|5. szeptembeľ 17-i ülése

11



Napirend 1.2. pontja: Javaslat nyilvános páiyánat kiíľásáľa a Budapest VIII. keľĺilet,
Tiimő utca 16. szám alatti társasbáz łinkoľmányzati fuIajdonú albetéteinek
értékesítéséľe
ElőteĘesztő: Dr. Kocsis Móté. polgórmester

9I7l2|]I5. (rx.14.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyĺ Bĺzottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtrizkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tortént a szavazós.)

A VaľosgazdáIkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előteĄesztés
meglfugyaltsź,/-.

Felelős: polgiármester
Hataĺidő: a Képviselő-testÍilet 2015. szeptembeľ 17-i ülése

Napiľend 1.3. pontja: Javaslat a Magdolna Negyed Pľogľam III. megvalĺísításához
kapcsolĺídó diĺntések meghozatalára
ElőteĘesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Egry Attila _ alpolgóľmester
Kaiser József _ képviselő
Balogh István - kepviselő

91812015. (x.14.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénzüryi Bżottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazttta|)
(ľemati|rai blolĺJrban történt a szavazós,)

A Varosgazdalkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testÍĺletnek az előterjesztés
meglélĺgyaltsát.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a Képviseiő-testĹilet 2015. szeptember 17-i iilése

Napirend t.4. pontja: Javaslat a Táľsashĺ{zaknak adhatĺí tĺnkormányzati
támogatásokľĺĺl szóló 23ĺ201s.N.21.) iinkoľmányzati ľendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mdté _polgármester

9t9l20t5. Gx.14.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
(ľematilcai bĺokkban történt a szavazds,)

A Varosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnęk az előteľjesztés
meg!árgyaJásźi-

Felelős: poIgármester
Határidő: a Képviselő-testĺilet 2015. szeptember 17-i iilése
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Napirend 1.5. pontja: Javaslat a Bárka Jőzsefvźrosi Színházi-és Kulturális Nonpľofit
Kft. j ogutóddal tiĺrténő megszüntetéséľe
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

920ĺ20t5.(x.14.)*.IÍäĘ:ľt"*ľff 
:ä;ffiäfl 'ľ:":::#"Iatározata

(ľematiĺrni blokkban tortént a szavazós.)

A Varosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesztés
meglźngya|ását.

Felęlős: polgármester
Hataridő: a Képviselő-testĺilet 2015. szeptember 17-i tilése

Napiľend ĺ..6. pontja: Javaslat a Jőzsefválľosi Gazdálkodásĺ Központ Zrt-ve| kiĺtendő
szerz ő dések elfogadás ára
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgórmester

9Ąĺ2a1'5. (x.14.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi BÍzottság határozata
(10 igen, 0 nem, 0 tańózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkbąn tortént a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|otĄesztés
megfźrgya]lásáÍ.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testĹilet 2015. szeptember 17-i ĺilése

Napirend 1.7. pontja: Javaslat a Budapest VI[., tjuoĺ ĺt 58. szám alatti tinkormányzati
tulajdonű épületrész elidegenítésére vonatkoző pá|lyázat eľedményének megállapítására
Előterjesztő: Dr. Pesti lvett _ Józsefvłźrosi Gazdólkaddsi Központ Zľt., igazgatósóg elnöIre

92212015. (Ix.14.) sz. Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatärozata
(10 ĺgen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazttta|)
(ľematilrni blokkbąn tĺirtént a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés

megláĺgya|asźú,

Felelős: polgármester
Hatráľidő: a Képviselő-testiilet 2015. szeptember 17-i tilése
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Napirend 1.8. pontja: Javaslat a veľsenyeztetési szabáIyokľól sző|ó 4712015. (il. 19.)
számú Kt. határozat mĺídosítására
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mdté - polgármester

92312015. Gx.14.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkbąn tortént a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előteľjesztés
megtárgyalasát.

Felelős: polgármesteľ
Hataridĺí: a Képviselő-testĺilet 2015. szeptember 17-i ülése

Napirend 1.9. pontja: Javaslat a Józsefváros kiizigazgatási tertiletén a járművel tiirténő
várakozáłs kiegészítő, helyi szabáiyozásárőI szólrí 26ĺ2010. (vI. 18.) łinkormányzati
ľendelet módosításáľa
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgármester

92412015. (IX.14.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyĺ Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem,0 tartĺózkodás szavazatta|)
(ľematilcai blokkban tÓrtént a szavazds.)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az eIőteĺjesztés
meg!źngyaláséń.

Felelős: polgĺármester
Hatáľiđő: a Képviselő-testiilet 2015. szeptember 17-i tilése

Napirend 1.10. pontja: Javaslat kiizterület-használati hor.záĺjátulásľĺól szólĺó diintések
elleni fellebbezés elbÍľálásáľa
Előterjesztő: Soós Györgl _ a Városgazdállrodósi és Pénzügłi Bizottság elnĺjke

92512015. Gx.14.) sz. Yárosgazđálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás sravazatta|)
(ľemati|rai bloklcban tortént a szavazas.)

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őteqesnés
meg1ngyalasát.

Felelős : polgĺírmester
Hatandó: a Képviselő-testiilet 20t5. szeptembeľ 17-i iilése
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Napiľend 1.11. pontja: Javaslat dtintések meghozata|ára a Georosco Kft.vel ki'tiitt
e|őszerződés megszÍintetéséről és a Tľefoľt 3-5. szám a|attí ingatlan értékesítéséľől
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mdté -polgármester

926/20L5. (x.14.) sz. Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematilrni blokkbąn tortént a szavazás.)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előteľjesztés
meg!árgyalását.

Felelős: polgármesteľ
Hataľiđő: a Képviselő-testület 2015. szeptember 17-i ülése

Napirend ĺ.12. pontja: Javaslat kiizszolgálati célú lakások kijelöléséľe
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgórmester

927ĺ20L5. (Ix.ĺ4.) sz. VáľosgazdáIkodási és PénzügyÍ Bizottság határozatz
(10 ĺgen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattz|)
(IematiItai blokkbąn történt a szavazás.)

A Vaľosgazdálkodĺísi és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előte4esztés
meglźrgyalásźú.

Felelős: polgármester
Hatéľĺdő: a Képviselő-testÍilet 2015. szeptember 17-i tilése

Napirend 1.13. pontja: Javaslat azIntegrá'Jrt Telepiĺlésfejlesztési Stľatégiával kapcsolatos
d ii n tés ek m eghozatalár a
ElőteĘesztő: Dr, Kocsis Móté _polgármesteľ

Egry Attila _ alpolgármester

928ĺ20L5. (x.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)
(Tematilai blokkban tĺjrtént a szovazds.)

A Vĺíľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az e|őte4esnés
megÍěrgyalźsźú.

Fe1elős: polgármester
Hatfuiđő: a Képviselő-testiilet 2015. szeptember 17.i iilése
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Napiľend 1.14. pontja: Javaslat a Helyi Éľtolłtĺr |étrehozísára
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - poĺgórmester

9f9l2015. (x.14.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)
(ľematikai bĺokkban történt a szavazás.)

A Városgazdálkođási és Pérztigyi Bizottság javasoIja a Képviselő-testÍiletnek az előterjesĺés
megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a Képviselő-testtilet f015. szeptembeľ 17-i ülése

Napirend 1.15. pontja: Javaslat a ĺoxÉsz módosításával kapcsolatos döntések
meghozata|ára
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgármester

93012015. (tx.14.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzüryi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematikni blokkban történt a szavazás')

A Vaĺosgazdalkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előteľjesztés
megtargyďását.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő : a Képviselő-testiilet 201 5 . szeptembeľ 1 7.i iilése

i,,i

Napiľend 1.l.6. pontja: Javaslat a Buľsa Hungarica Felsőoktatási Ônkoľmányzati
osztiindíjp áiy ánathoz tiiľténő csatlakozásľa
EI őterj esztő : Sóntha P éterné - alpol gármester

g3|'t20I5.(IX.14.) sz. Váľosgazdátkodási és Pénzůiryi Bizottság h,atározata
(1.0 igen' 0 nem, 0 taľtĺízkodás szavazatta|)
(Tematiĺwi b lo kkban t tjrtént a szavazós')

A Varosgazdĺálkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testÍiletnek az e|óterjesńés
meglźrgyaIźsát.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺáridő: a Képviselő-testület 2015. szeptember 17-i tilése
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Napirend l.17. pontja: Javaslat áÄ|amháztaľtáson kíviili szervezettámogatására
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Sára Botond - alpolgármester

93212015. (x.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematilrai blokkban történt a szavazós.)

A Váľosgazdálkodasi és Pérrzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesztés
megtírgyďását'

Felelős: polgármester
Hatáľiđő: a Képviselő-testÍilet 2015. szeptembeľ 17-i tilése

Napiľend 1.18. pontja: Javaslat a Képviselő.testiilet és Szeľveĺ Szervezeti és Mííködésĺ
Szabá|yzatáľóI szóló 3612014. (xI.06.) iinkormányzati ľendelet, illetőleg a Polgáľmesteľi
Hivatal Alapítĺó Okiľatának, valamint Szewezeti és MiÍkłĺđési Szabáł|yzatának
mĺĎdosításáľa
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

93312015. Gx.t4.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtĺózkođás szzvazattal)
(Tematikai blokkban tÓrtént a szavazós.)

A Városgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|óterjesztés
megtráľgyalását.

Felelős: polgármester
Hataridő: a Képviselő-testtilet 2015. szeptember 17-i tilése

Napirend 1.19. pontjazTájékoztatás a20L5. évi kiiltségvetés teljesítéséről
ElőteĘesztő: Dr. Kocsis Móté - polgármester

934ĺ201'5. (IX.14.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyĺ Bĺzottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtĺózkodás szavazatta|)
(Tematiĺrai blokkban tĺjrtént a szavazós')

A Városgazdálkodási ésPénaigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előteýesztés
meglngyalasát.

Felelős : polgiĺrmesteľ
Hatĺáĺidő: a Képviselő-testiĺIet 2015. szeptember 17-i iilése
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2. G azdáI.ko dási Ugyo sztáĺ|y
Előterjesztő: Dr. Hencz Ádrienn _ ügyosztályvezető
(íľósb eli előteĘ esztés)

Soós Gyiiľry
Külön tátgyalásrajavaslat nincs, a 2. blokk napirendi pontjainak egytĺttes vitttját megnyitja,
Iezáqa.Szavazásrabocsátjaaza|ábbihatźttozati javaslatokat:

Napirend 2.1. pontja: Kiizteriilet-hasznáIati kérelmek elbíráIása

A YarcsgazđáIkodási és Pénangyi BizottsĘ úgy dönt, hogy közteľület-hasznźůati
hozzźljtru|ást ad - teljes díjmentességgel - az alábbiak szeĺint:

Köztertilet-haszslá|ő,kére|mező.. Budapest VIII. keľiilet Bľĺódy Sánđor u. 32.
szám alatti Táľsasház
(1088 Budapest, Bródy Srándor u.32,)

A köztertilet használat ideje: 2015. szeptember 16. - 2015. novembeľ 16.
Köáeriilet-hasnĺá|at céĺja: építési munkatertilet, homlokzat felujítĺás
KÓzterĹilet-hasznáiathelye: Budapest VIII. keriilet, Bródy S. u 32. és Vas u.

felőli homlokzat
Közteľii1et-haszná|atnagysága: I20 nł

Felelő s : polgĺírmester
Hatáľidő: 2015. szeptember 14.

A Yátosgazđétlkođasi és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹileĹhaszná|ati
hozzźĄáru|źst ad - teljes díjmentességge| - az ďábbiak szerint:

Közteľti1et-haszrráló, kéľelmező: Weiseľ Károly e.v.
(If25 Budapest, Tiinđénózsa u. 3.)

A közteľiilet-használat iđeje: 20|5 . szeptember 14. - 2015. október 1 1 .

KözterĹi]et-hasznáIat céLja: építési munkatertilet homlokzat fehijítás
Közterület-hasnláIatnagysĘa: 50 m2
KözteľĹilet-hasrulźlat helye: Budapest VIII. keľÍilet, Magdolnau. 55.

(épület homlokzatrín)

Fęlelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 14.

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dö'nt, hogy köáerĹilet-haszniálati
hozzájětru|ást ad - teljes díjmentességgel - aza|ábbiak szeńnt:

Közterület-hasz'ĺáIő,kétę|męző: Budapest VIII. keľüIetLajza u,26. szám alatti
Táľsashĺĺz
(l 086 Budapest, Lujza u 26.)

A közterĹi1et-hasnä|atiďeje: 20|5. szeptember 15. - 2015. december 31.
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KöaerĹilet-hasznźiat cé|ja: építési munkatertilet, homlokzat felújítás
KözterĹilet-hasznáIatnagysága: 40 m,
Kclaerulet-haszná]at helye: Budapest VIII. keriilet,Lujzau' 26.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. szeptembet 14.

A Ytrosgazdźikođĺási és Pénzugyi Bizottság úgy dont, hogy k<izteľtilet-haszná|ati
hozztĘźtru|ást ad - teljes díjmentességgel - aza|ábbiak szeľint:

Közterület-hasnńIó,kérelmező: Artopolis Míívészetĺ és Kulturális Kiizhasznú
Egyesület
(i088 Budapest, Kĺidy Gyula u. 2.)

A közterület-használat ideje: 20|5. szeptembęľ 16. _f0I5. szeptember 20.
Közteriilet-használat cé|ja: egyéĘ rcndemény, egyéb elkerített terĹilet
Közterület-|nsmźiatnagysága: 15 m,

(300 m hosszti 5 cm széles
t ap e ragasztócsík j aľdfuý

Kö,zteľĹilet-haszná|at helye: Budapest VIII. kertilet, Baross u. 8.
kiinduló pont - otpacsirta utca - Múzeum utca -
Pollack Mihály tér - Bródy Sandor u. útvonalon

Közterület-hasznáhatnagysága: 2 m2
(talapzattale||átottajtó)

Közterület-hasznźiat helye: Budapest VIII. kerĹilet, Baľoss u. 8.

Felelős: polgármester
Hatánđo : 20I 5, szeptember 14.

1. A Varosgazđálkodasi és Pénzĺĺgyi Bizottság úgy dönt, hogy köáerĺilet-hasznźilati
hozzźĺjźrulőst ad - teljes díjmentességgel - aza|áhbiakszerint:

KözterĹilet-hasmáló, kérelmező: Budapest VIII. keľüleú Német u. 8. szám alaíti
Táľsasház
(1084 Budapest, Német u. 8.)

AközterĹilet.használatideje: 2015.szeptembeľ 16.-2018.szeptembet26.
Köztęrtilet-haszntiat célja: egyéb elkerített terĺilet

(biztonsági elkerítés a tetőn v égzett
munkálatok miatt)

Kĺjzterĺilet-hasznźůatnagysága: 66 m2 (iardan és 3 db parkolóhelyen,
1 db paľkolóhel5l0 m,)

KözterĹilet-hasznźlathelye: Buđapest VIII. kerĺilet Német u. 8.

Felelős : polgiírmester
Hatźnđó : 20I 5. szeptember 1 4.
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2. A kieső paĺkolási đíj áfa Íaĺta|mát (2015. szeptembeľ 16. - 2018. szeptember 26., azaz 8

munkanap) 13 521',- Ft-ot a Budapest VIII. keľiilet Német u. 8. szám aLatti Tźrsasház
köteles megf,lzetni a köĺerület-hasznďatról szóló határozatban megjelölt
bankszámlaszźlmĺa.

Feleĺős: polgármesteľ
Hatáľidő: f0l5. szeptember 14.

1. A Varosgazdálkodasi és Pénzĺigyi Bizottsag úgy dönt, hogy köztertilet-használati
hozzáján;/rást ađ - teljes díjmentességgel - az aIźtbbiak szeľint:

KÓzteľĹilet-haszráló, kéľelmező: Budapest VIII. keľület VÍg u.32. szám a|atti
Táľsasház

Aköztertilethasználatideje:'i,'ľľ":ĺľätŁ'"ji"_',3ł'.október04.
KözterĹilet-hasznáIat cé|ja: egyéb elkerített teriilet

(biĺonsági elkerítés a tetőn végzett
mrľrkálatok miatt)

Köztertilet-hasznáiathelye: Budapest VIII. keľĺilet, Víg u. 32.

Közteľület-használatnagysága: 94 m, (iáÍdán és 3 db parkolóhelyen,
1 db parkolóhel5l0 m,)

Fęlelős: polgármester
Hatáľidő: 2075. szeptember 14.

2. A kięső parkolási đíj tfa taĺta|mét Q01,5. szeptember 21. - 2015. októbeľ 04, azaz 9
munkanap) 15 2I2,- Ft-ot a Buđapest VIII. keľiilet Víg u. 32. szám ďatti Tarsashaz kĺĺteles
megfizeĺri a közteľiilet-hasanźiatről szótó hatźrozatbanmegjelölt bankszĺĺmlaszźrnra.

Felelős: polgáľmester
Hatéríďő: 207 5 . szeptembeľ 1 4.

1. A Yćtosgazdźlkodasi és Pénztĺgyi Bizottság ligy đönt, hogy közteľület-haszrrálati
hozztljara|ast ad - teljes díjmentességgęl - azalábbiakszeĺint:

Közterĺilet-hasnŕiő,kérelmező: Budapest VIfI. kerĺilet, Gutenbergtér 4. szám
alattlTársasház
(1088 Buđapest, Gutenberg tér 4.)

A kdzteľtilet hasznrílat ideje: 2015. szeptember 15. _ 2015. szeptember 25.

Közteriilet-hnnlźiatcéIja: homlokzat felújítás - tÄIvźnyorÁs
Közteľiilet-hasanálat helye: Budapest VIII', Gutenberyt& 4.

Közterület-hasnltiatnagysága: 22m, + 3 db paľkolóhely

Felęlős: polgánnester
TJatźľ:'dő: 20 1 5. szeptembeľ 1 4.
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2. a kieső paľkolási díj ÁFA taľtalmát (2015. szeptembeľ 15. _2015. szeptember 25., azaz9
munkanap) _ 38 49I,- Ft -ot a Gutenbeľg tér 4. szálm alafti Társasház köteles megfizetni
a köaerrilet-használatról szóló határozatban megielölt bankszámlaszźtmra.

Felelős: polgeľmester
Határidő: 2015. szeptember 14.

1. A Yźtrosgazdálkodási és Péĺ:r;ilgyi Bizottság úgy dcint, hogy köZteľület-használati
hozzájäru|ást ad - teljes díjmentességgel - aza|ábbíak szeľint:

KöĺerÍilet-haszrráló, kérelmező: Z,enobia Hungary Kťt.
(2730 Albertirsa, Danosi trt34.)

A közterÍilet használat ideje: f0I5. szeptembeľ 14. _20I6.január 15.
KöztęrĹilet-hasznźiat célja: homIokzat felújítás
Közterület-hasnŕůathelye: Budapest VIII., Hoľváth Mihĺĺly tér |7.
KöZtertilet-haszntůat nagysága: 3 db parkolóhely

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2015' szeptember 14.

2. a kieső paľkolási díj ÁFA tutalmtú' (2oI5. szeptember 0I. _ 20|6. januar I5., azaz 96
munkanap) - I6f 255,- Ft-ot a Zenobia Hungary Kft. köteles megÍizetni a közterüIet-
haszněiattőlszólóhatźtrozatbarlmeg jelöltbankszámlaszálmĺa.

Felelős : polgiírmesteľ
Hataridő: 2015. szeptember 14.

3. tuđomásul veszi a Zenobia Hungary Kľt. fenti köĺerĹiletľe vonatkozó közteriilet-
hasnláúatźú20|5. szeptembeľ 01. -2015. szeptember 13. közötti időtaľtamľa.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2015. szeptembet 14.

A Yźrosgazdátlkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľiilet-hasnláLati
hozzájárulást ad - teljes díjfizetéssel - az alábbiak szerint:

Közterĺilet-hasznáIő, kérelmező: Metal.Art NemesfémipariZrt.
(1089 Budapest, Ülloi rĺt toz.;

A közteriilęt hasznrálat ideje: 20|5. szeptember |4. _20|5. szeptembet25.
KözteľĹilet-hasnńIat céIja: szőtő|aposztěts
Kcjzteľiilet-haszná|athelye: Budapest VIIL keľiilet Utlői út _ Könyves

Kalmĺn kĺ. sarok (1 fő)
Budapest VIII. kerület Gaĺál Mózes u. (1 fő)
Budapest VIII. keľiilet Btáthy ottó u. (1 fő)

Közteriilęt-hasz-rÉiatnagysága 3 fő
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Felelős: polgáľmesteľ
Hataĺidő: 2015. szeptembet 14.

^ 
Váľosgazđálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĺilet-haszná|atí

hozzájźtulást ad - teljes díjfĺzetéssel - az a|ábbíď< szerint:

A Yźnosgazdźtlkodási és Péĺungyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĺilet-haszĺáIatí
hozzájaĺa|ást ad - teljes díjfizetéssel - aza|źhbiak szerint:

Köztertilet-használ ó, kér ę|mez(j :

K<jzteľtilet-használat idej e :

Köĺeriilet-hasznźiat cé|j a:

Közterület-haszntůathelye:
Közterület-hasznźůat nagy sága:

Felelős: polgáľmester
Hatlĺridő: 2015. szeptember 14.

Közteriil et-haszntůő, kérelmező :

Köáeľület-hasznáIat idej e :

Koztertilet-hasnńůat cé|ja:
Közterület-hasznĺílat helve :

KözterĹil et-h asznźůat nagy sága:

Felelős : polgĺírmesteľ
Hataľidő: 2015. szeptember 14.

A Vĺíľosgazđálkodási és Pénziigyi Bizottság
sztĺrŃ hatźtr ozatźú ďábbiak szeľint :

Bedák Pál egyéni vállalkozĺó
(1086 Buđapest, Dobozi u.27.I. em. 3.)
2015. októbet f3. - 2015. november 02.
idény j ellegíí asztali árusítás (Minđenszentek)
Nép.színhaz u.7-9.
211ŕ

Concoľde Events Kft.
(1213 Budapest, Pálma u. 4.)
2015. szeptember f3. -2015. szeptember 28.
Rendezvény -,,Serfőző Szezoĺlzźttő Sörfesztivál''
Corvin sétany _ Futó u. - Nagytemplom u.
közötti szakasz
250 mz

úgy dönt, hogy módosítja a 47|/2015. (V.13')

Közterület-haszntůő, k& e|mező :

KözterÍilet-has zĺ;lźiat iđej e :

Közteľiilet-hasnáůat cé|j a:

Kö ztertilet-használat helye :

Kĺjzteľtilet-hasnńIat nagys ága :

Díjfizetés titemezése:

Felelős: polgármesteľ
Hatĺíriđő: 2015. szeptember 14.

Puka Eđuáľd e.v.
(1082 Budapest Baross u. 81.)
2015. junius 01. -2018. május 31.
vendéglátó tetasz
Tavaszmezó u.I9-2|-
)m-
féléves bontásban
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A Yźtrosgazdttl.kodási és Pénzĺigyi BizotÍság úgy. d<int, hogy k<jĺeľtilet-haszná|ati
hozzźĄaruIást ad - teljes díjmentességgel - azaLźhbiakszerint:

Kö aerĺil et-haszná|ő, kéľelmezo :

Köĺeruleĺhasznlílat ideje :

Közteriilet-használat célj a:

KcjzteľĹilet-hasznĺílat helye :

Kö ĺertil et-haszná|at nagy sága:

Feielős: polgármesteĺ
Hataridő: 2015. szeptember 14.

Közteľül et-h asznáIő, kér elmező :

A közteľiilet hasznďat iđeje:
KozteľĹilet-használat célj a:

Kö zterül et-ha szná|at helye :

Közteľtilet-hasznźlat nagy sága:

Felelős: polgármester
Hatźnđő: 2075. szeptember 1 4.

2015. szeptember 15. -2015. november 01.
építési konténeľ
Reguly Antal u. 53. _ saját gaúzsbeálló előtt
(hľsz.:38532)
10 m'

Józsefr áľosi Gazdálkodási Kiĺzp ont Zrt.
(1084 Budapest, Német u. 17-19.)
2015. szeptembeľ 18'
egyéb rcĺdezvény (MNP III. SZRP lakossági
fórum zfuő és közösségi sportnap)
Budapest VIII. Mátyás tér l5.
400m'

A Yźtosgazdétlkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy koztertilet-hasznźiati
hozzajara|ást ad - teljes díjmentességgel - aza|ábbiak szerint:

Napirend 2.2. pontja: Tulajdonosiboz'zájátrulás Budapest VilI. keľĺilet Coľvin pľojekt
IV. ütemében létesĺilő K4 jelíÍ irodahá.z villamos eneľgia ellátását bĺztosító 10 kV-os
lcĺbelek létesítés éhez

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. tulajdonosi hozzźljaru|ását adja _ azELMÚ Hźlőzatl K-ft. megbízása a|apján _ a GTF
Elektromos Tewező FővráIlalkozó Kft. álta] tervezett, a Budapest VIII' kęrtilet Coľvin
Séüány Pľogram IV. ütem keretében, a 125<js tömbben épiilő K4 fuodaház villamos
energia el|atásttt - 2. csatlakozási ponton _ biztosító 10 kV-os ft'ldkábel létesítéséhez. A
hozzőjőrulésazalétbbiközteriiletekút-és jĺíľdaszakaszairatĄeđkjz



Erintett közterüIet He|yrajzi szám Kęzę|ő
432l201f . (xII.29.) Korm. rendelet alapján

Bp. VIII. Vajda Péteľ utca
3859 1

38602
388r I

Főváľosi onkormányzat
(orczry út - Könyves Kálmán kĺ.)

Bp. VIII. Bláthy ottó utca 38598

Bp.VIIL Delej utca 38715

Bp. VIII. Kőris utca
3s961
36076

Fővárosi onkormányzat
íDiószesi Sámuel utca - orczv út)

Bp. VIII' Diószegi Sámue|
utca

3s903
Fővárosi onkormanyzat
(Csobánc utca - Kőris utca)

Bp. VIII' Illés utca 3s866

Bp. VIII. Pľáteľ utca 36100/2

Bp. VIII. Bókay utca 36Żtl

Felęlős: poigármester
Hataľidő: f0|5. szeptember i4.

2. A közterĹileti muĺkak elvégzésére azalábbífeltételek és kikotések vonatkoznak:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a bęnshánót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
sziikséges egyéb szakhatosági és hatósági engedélyek beszeľzése ďól,

b. a benthźnônak (építtetőnek) a közittkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
Ilozzájéra|źlst a vonatkozó rendelet (l9ll994. (V.31.) K]TVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgĺírmesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kémi, és az abban
foglďtakat maľadéktalanul be kell taľtani,

c. kötelezí a kivitelezőt az &inÍet7 út- és jaĺdaszakasz bontási heIyek rétegĺenđjének _
tervben előíľt mértékben és megfelelő minőségben t<ĺľténő _ helyľeállításźtra, melyre
aberuhtyő és kivitelező közösen 5 év gaĺanciát vĺállď. A l25-ös tömb melletti Bókay
János utcai jáľdaszakaszoi az ideiglenesen kiépített aszfa|t buľkolatok biĺonságos
közlekeđésre ďkalmas á||apotát a Berĺlhźlző álta| tervezett végleges helyľeállítĺásig
fenn kell tartani,

d. az engedéIyes köteles a munkĺĺk (helyreállítas) elkészĹiltéľől a közterulet tulajdonosát
írásban éľtesíteni,

e. jelen fulajđonosi hozzáljara|ás csak az engeÄé|yező szervek, szakhatóságok
előíľásainak maľadéktďan betaľtasávď, a döntés napjától sziímított l évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: 2015. szeptember 14.
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Napirend 2.3. pontja: Javaslat használati megállapodás keretében ttĺrténő térfigye|ő
kamera ľendszer elhelyezésére

A Vaľosgazdalkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadjaahatźtĺozat męllékletét
képező, Metľopolitan EnĹerpľises Tanácsadó és Ingatlanforgalmazrí KfÚ-vel (székhely:
1027 Budapest, Csalogány utca 23., cégsegyzékszám: 01 09 666945, adőszám: 12336616-2-
41) kötenđő, hatźrozatIan idejű haszrŕiati megállapodást, és fe|hata|maz:ĺa a polgáľmesteľt
aĺurak aLźirásźra.

Felelős: polgármester
Hatáńdő: 2015' szeptember 25.

Napĺrend 2.4. pontja: Javaslat a JőzseÍváros Kiizösségeiéľt NonproÍit Zrt. Szervezeti és
Működési szabáÄyzatának, |gazgatősági iigyľendjének valamint a Feliigyelőbizottság
iigyľendj ének j óváhagy źłsár a
Előterjesztő: Kovács Barbara _ Józsefváros KÓzÓsségetért Nonprofit Zrĺ, igazgatósdg elnoĺre

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság átn;ĺĺlázott hatáskörében eljáľva, mint a
Józsefuiáľos Közösségeiéľt Nonprofit Zrt. egyszemélyes hrlajdonosa úgy dönt' hogy

1. jővź)ŕnagýaahatározat 1. mellékletét képező, Felügyelő Bizottság ügyľendjét.

Felelős: polgármester
Hatándó 2015. szeptember 1 4.

2. elfogađja a hatttrozat 2. mellékletét képező, Józsefviíros Közösségeiéľt Nonprofit Zrt.
Igazgatőság ügyrendjét, valamint ahatfuozat 3. szĺĺmú mellékletét képező Szervezeti és
Műkti dési szab á'Iy zattĺt..

Felelős: polgármester
Hatándő: 201 5. szeptember 1 4.

Soós Györry
Megállapítją hogy 10 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta| a Bizottsáą az alábbi
hatarczatokat elfo gadta :

Napiľend 2.1. pontja: Ktizteľiilet-haszná|atl kéľe|mek elbírálása

935l201s. (D(.14.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzĺĺryi BizotÚság batározata
(|.0 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematiĺrai bloklĺiban történt a szavazds.)

A Vrírosgazdálkodasi és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönĹ hogy köĺeriĺlet-hasznźiati
hozzájarulźst ad - teljes díjmentességgel. az alábbiak szerint:

Budapest VIII. kerĺilet Brĺóđy Sándoľ u. 32.
szám alatti Táľsashĺíz
(1088 Budapest, Bródy Sándor u.32.)

Közterĺilet-használó. kérelmező :
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936120|5. GX.14.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtĺízkodás szavazatta|)
(Temątikai blokkban tortént a szavazás.)

A Varosgazdálkodĺísi és PénzĹigyi Bizottság rigy dönt, hogy közterĺilet-haszntiati
bozzźtjfuuIást ad - teljes díjmentességgel - aza|tbbiak szeńnt:

A közterĹilet használat ideje:
KöZterĹil et-haszná|at c é|j a:

Köaerul et-ha sznáIat helve :

Kdztertilet-haszná|at nagy s ága:

Felelős: polgármester
Határido: 20 l 5. szeptembęr 14.

Közterület-hasnńLó, kérelmező :

A közterĹilet-használat idej e :

Kdzterület-haszná|atcé|ja:
KözterĹilet-hasznáJat nagy sága:'

Köáerület-hasznátrat helve :

Felelős: polgármester
Hatáĺĺdó: 20 i 5. szeptemb er L 4.

Közterĺilet-hasznźůő, kérelmező :

A közteriilet-használat idej e :

Kö zteriilet-h asznźtlat céIj a:

KözterĹilet-ha snŕiat nagy sága:
Közteľület-hasnlěůat helve :

Felelős: polgáľmester
Határídő: 2015. szeptember t4.

2015. szeptember 16. - 2015. november 16.

építési munkatertilet, homlokzat felúj ítas
Budapest VIII. kerület, Bľódy S. u 32. és Vas u.

felőlí homlokzat
If} fiŕ

Weiseľ Károly e.v.
(I2f5 Buđapest, TĹindérrózsa u. 3.)
2015. szeptember 14. -2015. október 11.

építési munkaterĹilet, homlokzat felújítas
50 m'
Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 55.
(épület homlokzatan)

Budapest YIII. keľÍiletLujza u.26. szám alatti
Társasház
(1086 Budapest, Lujza u26.)
2015. szeptember 1,5. - 2015. december 31.
építési munkaterĹilet, homlokzat felújítas
40 ÍIť
Budapest VIII. kerĹilet, Lujza u. 26.

937ĺ2015. (Ix.14.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 ĺgen, 0 nem, 0 taľtĺízkodás szavazatta|)
(ľematikai blołdrbąn tĺjrtént a szavazós.)

A Varosgazdálkodási és Pénńigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-hasznźůati
hoz-zÁjaralrást ad - teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szeľint:
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938/2015. (IX.14.) sz. városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
(ľemątikni bĺokkban ttjrtént a szavazás')

A Yárosgazdálkodási és Péĺuugyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-haszná]'atí
hozzźljalulást ad - teljes díjmentességgel - azalábbiak szerint:

Kozterület-hasznáIó,kérelmező: Aľtopolis MÍÍvészeti és KutturáIis Kiizhasznrli
Egyesület
(1088 Budapest, Knidy Gyula u. 2.)

A köztertilet-használat iđeje: 2015. szeptember 16. _f0I5. szeptember 20.

Közteriilet-használat céLja: egyé\rendezvény, egyéb elkerített terĺĺlet
Közterület-hasznźůatnagystrya: 15 m.

(300 m hosszú 5 cm széles
t ap e Í agasztócsík j áľdĺán/

Közterület-használat helye: Budapest VIII. keriilet, Baross u. 8.

kiinduló pont - oęacsirta utca - Múzeum utca -
Pollack Mihály tér - Bródy Srándor u. útvonďon

Közterti1et-haszná|atnagysága: 2 fił
(taÍapzatta|'el|ätottĄtő)

Köztenilet-hasznźllathelye: Budapest VIII. keľület, Baĺoss u. 8.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. szeptember 14.

93912015. Gx.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
(Tematilwi blokAŮan történt a szavazás.)

1. A Yétosgazđá|kođási és PénzĹĺgyi Bizottság úgy dönt, hogy köĺeľĹilet-használati
hozzajtru|ast ad - teljes díjmentességgel - aza|ćtbbiakszerint:

Kĺjztertilet-hasznźúő,kérelmező: Budapest VIII. keľület Német u. 8. szám alattĺ
TáľsashĺŁ
(1084 Buđapest, Német u. 8.)

A közterĹiloĹhasználat ideje: 2075. szeptember 16. _ 2018. szeptember 26.
KözteľĹilet-hasmálat célja: egyéb elkerített terĹilet

(biztonsĺĘi elkerítés a tetőn végzett
munkálatok miatt)

Közteriilet-hasnńiatnagysága: 66 m2 Űárdán és 3 db parkolóhelyen,
1 db parkolóhel5lO m,)

KözterĹilet-hasznélathelye: Budapest VIII. keľÍilet, Német u. 8.

Felelős: polgáľmester
HaĹłľidő: 2015. szeptember 14.

2. A kieső paľkolási díj elfa taľtďmát Q0t5. szeptember 16. _ 20|8. szeptember 26., azaz 8

munkanap) 1'3 521,- Ft-ot a Budapest VIII. kerület Német u. 8. szĺĺm a|atti Tfusasház
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köteles megťlzetni a köĺerület-használatról szóló hatźltozatbarl megjel<ĺlt

bankszámlaszámľa.

Felelős : polgiírmester
Határidő: 2015. szeptember 14.

940ĺf0L5. (IX.14.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(10 igen, 0 nem,0 tartózkodás szzvazatta|)
(ľematikai blokkban történt a szavazós.)

1. A YárosgazđáIkodási és Péĺlaigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati
lnozztljénulást ad - teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

Közterĺilet-haszntió,kérelmező: Budapest VIII. keriilet Víg u. 32. szálru a|atti
Társasház
(1084 Budapest, Víg u. 32.)

AkĺjzterĹilethasználatideje: 20l5.szeptembetfI._2015.október04.
Kĺjzteľtilet-hasznttrat cé|ja: egyéb elkeľített terĹilet

(biztonsági elkerítés a tetőn v égzett
munkálatok miatt)

Köáerĺilet-haszná|at helye: Budapest VIII. kęriilet,Yígu,3f .

Közteľĺilet-haszná|atnagysága: 94 Ít caÍdffiLés 3 db parkolóhelyen,
1 db paĺkolóheI5l0 m,)

Felelős: polglĺrmester
Hatĺáĺiđő: 2015. szeptember 14.

2. A kieső parkolĺĺsi díj áfa Íartalméú (2Ot5. szeptember 21. _ 2015. októbeľ 04., azaz 9

munkanap) 15 2I2,- Ft-ot a Budapest VIII. keriilet Víg u. 32. szilm ďatti Tĺársashaz köteles
megfizetni a közterĺilet-hasanálatról szóló hatźnozatbarĺmegjel<ilt bankszáĺnlaszźtmra.

Felelős : polgiírmester
Hataľidő: 2015. szeptember 14.

94tl2015. Gx.t4.) sz. Városgazdálkodási és Pénziiryi Bizottság hatátozata
(10 igen,0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikai bĺokkban történt a szavazás.)

1. A Varosgazdálkodĺási és Pénzĺigyi BizottsĘ úgy dönt, hogy közterütet-haszrálati
hozzajaĺu|ást ad - teljes díjmentességgel - azalźhbiakszerint:
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Kozterület-haszná|ő'k&elmezo: Budapest VIII. kerület, Gutenbergtér 4. szám
alatti Társasház
(1088 Budapest, Gutenberg tér 4.)

A közerĺilet használat ideje: 2075. szeptember 15. _2015. szeptember 25.
KoaeľĹilet-hasznźiatcéIja: homlokzat felújítás - á|lványozás
Köáerület-hasznźúathelye: Bu<lapest VIII., Gulenbergtér 4.

Köaerü1ęt-hasznźllatnagysága:. f2m, + 3 db paĺkolóhely

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 14.

2. akieső paĺkolási dlj ÁFA :łrrtzlmát Q0I5. szeptember t5. _2OI5. szeptember 25', azaz9
munkanap) - 38 491,- Ft -ot a Gutenberg tér 4. szám alatti Táľsasház köteles megfizetni
aköáerület-haszná|atrőlszólóhatáĺozatbanmegielöltbankszámlaszámra.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2075. szeptembeľ 14.

942n0É. (Ix.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizoútság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodáłs szavazatta|)
(ľematilcai blok|rban tÖrtént a szavazás,)

1. A Varosgazdalkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy köĺerület-használati
hozzźljáĺu|źlst ad - teljes díjmentességgel - az alábbiak szerint:

KĺjzterĹilet-haszĺáló,kéľelmező: Zenobia Hungary Kft.
(2730 Albeľtirsa, Danosi tft34.)

A köZterület használat ideje: 2015. szeptembet 14. _2076.januaľ 15.

Kciztertilet-hasnźt|at cé|ja: homlokzat felújítas
Közteriilet-hasnláiat helye: Budapest VIII., Horváth Mihály tét 17.

KözterĹilet-hasznźiatnagysáęa: 3 db parkolóhely

Felęlős: polgármester
Határidő: 2015. szeptembeľ 14.

2. a kieső parkolási dii AFA tartalmát (2O|5. szeptembeľ 0|. _ 2016. januĺíľ !5., az-az 96
munkanap) _ 162 255,- Ft-ot a Zenobia Hungary KfĹ köteles megfizenri a köaeľület-
hasznźűaÍľőlszólóhatźrozatbarlmeg jelöItbankszĺĺmlaszámĺa.

Felelős : polgrĺrmester
Haténdó: 20l 5. szeptembeľ 1 4.

3. tudomásul veszi a Zenobia Hungary Kft. fenti köZteriilefoe vonatkozó közteľtilet-
hasnńtlatát20l5. szeptember 0|. -2015. szeptember 13. közötti időtaľtamľa.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. szeptember 14.
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943l20t5. (x.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(Tematilrat blokkban történt a szavazás.)

A Yérosgazđá'lkođasi és Pćnztĺgyi Bizottság ,ŕ,ey dönt, hogy koztertĺlet-hasznalati
hozztýaruItlst ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szeľint:

Kö zteľtilet-haszná|at nagy sága

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2075. szeptember 14.

Metal-Aľt Nemesfémipari Zrt.
(1089 Budapest, Üuoĺ ĺrt toz.;
201'5. szeptember 14. _2015. szeptembeľ 25.
szórólaposztás
Budapest VIil. kefiilet Üllői út _ Könyves
Klílmlán krt. sarok (1 fő)
Budapest VIII. kerületGaźL|' Mózes u. (t fr)
Budapest VIII. kerület Bláthy ottó u. (1 fő)
3fő

944|20L5. (tx.14.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem,0 taľtózkodáłs szavazatta|)
(Tematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Yźrosgazdźtlkodási és Pérnigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-hasznźiati
hozzájara|źlst ađ - teljes đíjfizetéssel - aza|ábbiak szerint:

K<j zterület-haszná|ó, kérelmező :

A közterület hasznalat ideje:
K<j ztenilet-haszná|at céIj a:

Közteľiilet-haszntůat helve :

Ktjzterület-h aszrtźtlő, kéľelmező :

Kö zteľiil et-hasněiat iđej e :

KöáerĹilet-hasnÉlat célj a:

Köztertilet-hasznáIat helye :

KĺizteľĹilet-hasznźiat nagy sźlga:

Felelős: polgáľmester
Hat.tndő: 20I 5. szeptember 1 4.

Bedák Pál egyéni vállalkozó
(1086 Budapest, Dobozi u.27.1. em. 3.)
2015. október 23. - 2015. novembęt 02.
idény jellegu asztali árusítas (Minđenszentek)
Népszínhaz u.7-9,
2m'

945ĺ2015. Gx.14.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzůiryi Bizottság batáror,ata
(10 ĺgen' 0 nem, 0 tartózkodás szavaz.atta|)
(ľematiĺrai blokkban tortént a szavazós.)

A Varosgazđrálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy köztęrĺilet-hasznáLati
hozzájarulast ad - teljes díjfizetéssel - az alźhblak szerint:
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946/2015. (Ix.14.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺiryi Bizottság hatńrozata
(10 ĺgen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
(ľemati|wi blolĺkban történt a szavazós.)

A Varosgazdálkodási és Péĺzĺigyi Bizottság ligy dönt, hogy módosítja a 47I/20I5. (V.13.)
szźtmu hatźtr o zatát alábbiak szeľint :

KöáerĹil et-használő, kérel mező :

KözterÍilet-hasznáĺat idej e :

Köztertilet-haszná|at célj a:

Közlerület-használaĹ helye :

Kö zterĹilet-h aszná|at nagysága:

Felelős: polgĺármester
Hatariđő: 2015. szeptember 14.

Közteľület-haszná|ő, kérelmező :

Kö zteľül et-h asznźiat iďej e :

Kö zterĹilet-haszná|at cé|j a:

Kö zteľtilet-hasnlá|at helye :

KözterĹil et-hasmá|at nagy sága:
Díjfizetés ütemezése:

Felelős: polgráľmester
Hatłáridő: 2075. szeptembeľ 14.

Köztertil et-hasnléiő, kér elmező :

Kcizteriilet-használat idej e :

KözteľĹilet-hasznźlat céllj a:

Közteriil et-hasnÉiat helye :

KözterĹilet- hasznźůat nagy sága:

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2075. szeptembeľ 14.

Concoľde Events Kft.
(If|3 Budapest, Pálma u. 4.)
2015. szeptembq 23. -2015. szeptember 28.
Rendezvény _,,Serfőző Szezorzźrő Söľfesztivál''
Corvill Sétany - Futó u. _ Nagýenrplonr u.
közötti szakasz
250 ft?

Puka Eduáľd e.v.
(1082 Budapest, Baľoss u. 81.)
2015. júníus 0l. _ 2018. május 31.
vendéglátó terasz
Tavaszmező u. 19-21-
5mz
féléves bontásban

2015. szcptember 15.-20t5. november 01.
építési konténer
Reguty Antal u. 53. _ sajźt garázsbeéi|ő e|őtt
(ľľsz.:38532)
10 m2

94712015. Gx.14.) sz. VárosgazdáIkodásĺ és Pénzĺĺgyi Bĺzottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtĺózkodás szavazattal)
(Tematilrni bloklcban tĺirtént a szavazás.)

A Yźtosgazdźlkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy ktiztertilet-hasnúůati
hozzájaruIást ad - teljes díjmentességgel - azalátbbiak szeľint:
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94812015. (IX.14.) sz. városgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban történt a szavazds.)

A Varosgazdálkodási és Pénzigyi Bizottság úgy dönt, hogy kdztenilet-haszná|ati
hozzt$áru|ást ad - teljes díjmentességgel - azalábbiak szerint:

Közterület.hasznáIó,kére|męzó: JózsefvárosiGazdálkodásiKiizpontZrt.
(1084 Budapest, Német u. 17-19.)

A közterĹilet használat ideje: f0I5. szeptember 18.

Köztertilęt-hasznźtlat c'eLja: egyéb ľendezvény (MNP III. SZRP lakossági
fórum záĺő és közösségi sportnap)

KözteľÍĺlet-haszĺá|at helye: Budapest VIII. Mátyás téľ 15.

Közterület-hasznźůat nagysága: 400 m"

Felelős: polgrĺrmester
Hatiíridő: 2015. szeptember l4.

Napiľend 2.2. pontja: Tulajdonosĺ hozzájáľulás Budapest VIil. keľület Coľvin pľojekt
IV. ütemében létesĺilő K4 jetű irodalĺáz villamos energia ellátását biztosító ĺ.0 kV-os
kábelek létesítéséhez

949l20L5. (Ix.14.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénziigyĺ Bizottság hatärozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkbąn tortént a szavazás.)

A Viĺľosgazdalkodrási és Pénziigyi Bizottság úgy d<ĺnt, hogy

1. trrlajdonosi hozzájára\ását adja _ az ELMU Hő]őzati Kft. megbízása a|apjtn _ a GTF
Elekhomos Tervező Fővállďkozó Kft. aItal tervezett, a Buđapest VIII. kerület Corvin
Sétĺány Program IV. ütem keretében, a t25-ös tömbben épülő K4 jrodahźa villamos
eneľgia e||átását _ 2, csat|akozási ponton _ biztosító 10 kV-os fř'Idkábel létesítéséhez. A
hozzájétrulás az alábbi közterületek út- és jardaszakaszakaterjed kí:

Erintett közteľtilet Helyrajzi szám Keze|ó
43U2012. (XII.29.) Korm. rendelet alapjan

Bp. VIII' Vajda Péter utca
38s91
38602
3881 I

Fővarosi onkormányzat
(orczy út - Könyves Kálman krt.)

Bp. VIII. Bláthy ottó utca 38s98

Bp.VIII. Delej utca 387rs

Bp. VIil. Kóris utca
3596r
36076

Főváľosi onkormányzat
(Diószegi Sámuel utca- oľczry út)

Bp. VIII. Diószegi Sámuel
utca

3s903 Fővárosi onkormanyzat
(Csobĺánc utca - Kőris utca)

Bp. VIII. Illés utca 35866

Bp. VIII. Práter utca 36100ĺ2

Bp. VIII. Bókay utca 36271



Felelős : polgĺírmester
Határidő: 2015. szeptembęľ 1 4'

2. A köZteriileti munkĺák elvégzésére azalábbifeltéteiek és kikötések vonatkoznak:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszetzése alól,

b. a bensháľ;őnak (építtetőnek) a kozűtkezaloi és munkakezdési (buľkolatbontási)
hozzajźlru|ást a vonatkozó rendęlet (1'9lI994. (v.31.) KI{VM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővaros VIII. kerület Polgármesteľi Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésügyi lrođájától előzetesen meg kell kémi, és az abban
foglaltakď maĺadéktďanul be kell tafiaĺi,

c. kötelezi a kivitelezőt az érintett út- ésjaľdaszakasz bontási helyek rétegrendjének _
tervben előíľt méľtékben és megfelelő minőségben töľténő - helyreállíttĺsáľa, melyre
aberuházó és kivitelęző közö'sen 5 év gaľanciát vállal. A 125-ös tiĺmb męlletti Bókay
János utcai jardaszakaszon az ideiglenesen kiépített aszfalt buľkolatok biaonságos
kdzlekedésľe alkalmas áI|apotát a Beruhazó áLtal tervezett végleges helyrelíllítasig
fenn kell tartani,

d. az engedé|yes köteles a muĺkĺák (helyreállítás) elkészüItéről a közteľtilet trrlajdonosát
Írásban éľtesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzajaru|äs csak az engeđélyező szervet szakhatóságok
előíľásainak maradéktalarlbetartÁsźtval, a ddntés napjától szímított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hatrĺľidő: 2015. szeptember 14.

Napiľend 2.3. pontja: Javaslat hasznáIati megállapodás keľetében ttirténő téľfiryelő
kamera ľendszer elhelyezéséľe

950ĺ20Í5. (x.14.) sz Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás sravazattal)
(Tematilrni blokkbąn történt a szavazás.)

A Vĺárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja ahatáĺozat mellékletét
képező, Metľopolĺtan Enteľprises Tanácsadó és Ingatlanforgalmazĺó Kft-vel (székhely:
1027 Buđapest, Csalogány utca 23., cégtregyzékszźłn:01 09 666945, adőszőłn: |2336616-2-
41) kötenđő, hatfuozatlan iđejií hasznźiatl megallapodiást, és fe|hataJmazza a polgármesteľt
annak a|źúrásfua.

Fęlelős : polgĺírmester
Hatĺíridő: 2015. szeptember 25.

^ 
950l20L5. (x.14.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkiinyv 1. sz. melléklete

tartalmazza.
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Napirend 2.4. pontja: Javaslat a Jőzsefváros Kiiztĺsségeiért NonpľoÍit Zrt. Szervezetl és

Működési szabá|yzatának, |gazgatósági ügyľendjének valamint a FelÍiryelőbizottság
ii gyľendj én ek j óváhagy ásár a
Előterjesztő: Kovács Barbara-Józsefváros Kozosségeiért Nonprofit Zrt., igazgatóság eĺnoke

95|l2|J|5. (Ix.14.) sz. Városgazđálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen,0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban ttjrtént a szavazás.)

A Váľosgazdalkodási és Pénzügyi Bizottság átruhazott hatásktjľében eljźtrva, mint a

Józsefvaros Közösségeiért NonprofitZrt. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy

1 . jővahagyja ahatźrozat 1. mellékletét képező, Felügyelo Bizottság ügyrendjét.

Felelős: polgáľmester
Határiđő: 2015. szeptember 14.

2. elfogadja a hatźrozat 2. mellékletét képező, Józsefvaľos Közösségeiéľt Nonprofit Zrt'
T,gazgatőság tigyrendjét, valamint ahaÍtrozat 3. szamú mellékletét képező Szervezeti és

Működési szab źiy zatźt.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. szeptembeľ 14.

A 95tt20l5. (IX.14.) sz. VPB batározat |.,2. és 3. sz. mellékletét a jegyzőkönyv 2. sz.
m elléklete tarta|mazza.

A Bizottság létszóma _ Borsos Gábor megérkezésével _ l I főre váItozott.

3. Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt.
El ő t erj e s zt ő : Kov óc s o ttó _ v agł o ngazdállw dá s i i gaz gat ó
(í,r ós b e li e l ő t erj e s zt é s)

Soós Gytirry
Külön tźrgya|ástatesz javaslatot a3.6. napiľendi pont tekintetében. Egyéb külön tfugyalźsra
javaslat nincs, a blolĺkban maľadt napirendi pontok együttes vltaját megnyitją |ezttrja.

Szavazásrabocsátjaaza|ábbihatfu oz-ati javaslatokat:

Napirend 3.1. pontja: Javaslat gépkocsĹbeálló béľbeadásáľa

A Vĺárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. eneedélyezi Alpáľ Péterné egyéni vállalkozó (székhelye: 1084 Budapest, Déri Miksa u.

6.; adőszárna L0745|90-2.42; statisztikai számjele: 4074590-2-42) részére hatźttozatlarĺ

iđejű bérleti szetződés megkötését a Budapest VI[., Tolnai Lajos u. 26. szźm a|atti,



3496I hľsz-ú telken kialakított gépkocsĹbeáIlőra,30 napos felmondási idővel 10.000,-
Ft/hó + l.fa bérleti díj mellett.

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási Közpon t Zrt. vagyongazdálkod źsi igazgatőja
Hatfuiđő: f01'5. szeptembeľ 14.

2. felkéri a Józsefuaľosi Gazdálkodasi Központ Zrt-t az I. pont szerinti béľleti szerzódés
megkcitéséľe, amelynek feltétele, az onkormfuryzat trĺajdonában álló üres telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek béľbeadásanak feltételeiľől
sző|ő 59lf01i. (XI.07.) szźmű önkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése ďapjan 3 havi
bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatója
Hatáĺidő: 2015. októbet |4.

3. u ottkormźnyzat tulajdonźban éů1rő tires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹ
beállók és dologbérletek bérbeadasanak feltételeiľől szóló 59/2011. 6I.07.) számú
önkormanyzati reĺde|et 15. $ (4) bekezdés a) pontja ďapján eltekint az egyo|da|il

kötelezettségválla|ő nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj méltékéľe
tekintettel.

Felelős: Józsefuĺáĺosi Gazdálkodási Központ Zrt..vagyongazdá|kodásiigazgatója
Hataľidő: f01'5. szeptember 14.

4. engedélyezi tészére hatánozat|an idęiű bérleti szeruodés
megkötését a Budapest VIII., Koszoru u. 23. szźmalatti, 35513 l?hrsz-ittelken kiďakított
gépkocsĹbe źilőru,30 

''upo, 
felmondási idővęl l0.0o0,- Ft/tró + Áfa bérleti díj mellett.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdźl|kodásiigazgatď1a
Hatáľiđő: 2015. szeptembeľ 14.

5. felkéri a Jőzsefvárosi Gazďálkodlási Kĺizpont Zrt-t az 1. pont szerinti bérleti szeruődés
megkötésére, amelynek feltétele, az oĺ.kormźnyzat fulajdonrĺban álló iiľes telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi.beáIlók és dologbérletek bérbeadásanak feltételeiről
szó|ő 59/2011. (XI.07.) sztĺrĺűönkoľmányzatircnde|et 13. $ Q)bekezdése alapjĺán 3 havi
bruttó bérleti díjnak megfelelő összegii óvadék megfizetése.

Felelős: Józsefraľosi Gazdálkodási Központ Ztt. vagyongazdálkodasi igezgatőja
Hatáĺidő: 20 1 5. októb er 14.

6. az onkornrényzat tulajdonában álló iires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-

beĺfllók és dologbéľletek bérbeadásĺának feltételeiről szőIő 59/2011. CxI.07.) szĺmú
önkormĺányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja alapján eltekint az egyolda|tl

kötelezettségva|Ia|ő nyi|atkozatkőzjegyzoi okiľatba foglalásától, a bérleti díj mértékére

tekintettel.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt.vagyongazdźůkođásiígazgatőja
Hat.áĺidő: 2015' szeptember 14.
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Napirend 3.2. pontja: PEKÁRÁ HUNGÁ.RY Kft. béľlő bérleti díj felĺilvizsgálati és

bérleti szerződés módosítási kéľelme a Budapest VIII. kerĺĺlet, Kaľácsony S. u. 6. szám
alatti h elyis ég vonatk ozásá'b an

A Vĺírosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) ltozzlźidrul a Budapest vnl. kerület, Karácsony S. u. 6. szám a|atli 35350 hĺsz-ú,
193 m2 ďapterüleĺi, utcai és udvaľi bejĺáratú ftildszinti önkormĺányzati tulajdonú nem

lakás célú helyiséget bérlő PEKARÁ HIJNGARY Kft. tészére a bérleti szerzőđés
módosítasához és a bérleti djjanak a szerződés módosítas a|áírását k<jvető hónap első

napjától, 187.639,- Ft/hó + Áfa + kĺĺzĹizemi és kiilön szolgďtatasi díj összegen töľténő

megállapításiához.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikođźlsi ígazgatója
Hataridő: f015. szeptęmber 14.

2.) felkéri a Józsefvtrosi Gazdálkodási Kozpont ZÍt-t ahatźĺozat 1.) pontja szerinti bérleti

szerződés módosítás megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormanyzat
tulajđonában álló nem takás céljáľaszolgá|ő helyiségek béľbeadásĺĺnak feltételeiľől szóló
35/2OI3. (vI. 20.) szźlmű Budapest Józsefvĺárosi onkoľmanyzati rendelet 19. $ (3) c)

pontja alapjrán a béľlő a bérleti szerződést kozjegyző előtt tett egyoldalú
kötelezettségvállalóny1|atkozattalkiegészítse.

Felelős: Józsefvlírosi Gazdálkodási KÓzpont Zrt, vagyongazdtikodásiigazgatőja
Hatfuidő: 201 5. október 3 1.

Napirend 3.3. pontja: TECHNO-PRIM Kft. új béľleti jogviszony létesítéséľe vonatkozĺi
kéľelme a Budapest VIII. Nagy Fuvaros u. 2[B. szám alatti iinkormányzati tulajdonú
hĄĺségek vonatkozásában

A Vrírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzlźjórul a Budapest VIII., 35057l0lM2 he|yrajzi szłmon nýlvántartott, a Budapest
vl|l., Nagy Fuvaros u. zt&. szźtn a]att talźihatő, 35 m" alapteriiletii, tĺreso

tinkormányzati bł|ajdonr1 utcai bejfuatÚ' Ířĺldszinti nem lakrás célú helyiség újbóii
bérbeadásához hatfuozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötésével a TECHNO.
PRIM KÍt. részére rzktározás tevékenýség céljaľa, 28.000,. Ft/hó' + AÍa béľleti +
köziszemi és kiilön szolgáltatási díjak ö,sszegen.

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdrálkodási Ktizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺáridő: 20|5. szeptember 14.

2.) hozzdjdrul a Budapest VIII., 35057ĺ0IN6 helyrajzi számon nyilv.ĺántaľtott, a Budapest
vtrI.; Nary Fuvaľos u. 2ĺB. szán ďatt tďálható, 13 m2 ďapteľiiletÍi, tires,

önkoľmányzati tulajdonú, utcai bejaľatu' fijldszinti nem lakís célú helyiség újbóli
bérbeadĺĺsához határozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötéséve| a TECHNO.
PRIM ľíÍt. rész&e rakt.ározńs tevékenýség cé|jára, ĺ2.667,. Ft/hó + Áfa bérleti +
közĹizemi és kiilön szolgaltatási díjak összegen

Felelős: Józsefuĺárosi GazdráIkodási Kö4pont Zrt.vagyoĺgazdálkodasiigazgatőja
Hatźridő: 2015. szeptember l 4.
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3.) a hatáĺozat 1.) és 2-) pontja szeľinti bérleti szerződés megkötésére abban az esetben
keľülhet sor, ha a TECHNO-PRIM Kft. a jelen határozatről szóló értesítés kézhezvéte|ét
követő 5 napon belül az Önkormányzatta| szemben fennáIló tartoztsátkiegyenlíti.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodźtsíigazgatőja
Határidő: 2015. szeptember 14.

4.) felkéri a lőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrtł ahatttrozat 1.) és 2') pontja szerinti
bérlęti szerződés megkĺĺtéséĺe, amelynek fęltétele, hogy az onkormanyzat tulajđonában
alló nem lakás céIjára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35/f}1,3.(vI.f0.) szźtmú Budapest Józsefvarosi onkoľmányzati rendelet 17. s (4)
bekezđése ďapjĺán kozjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvállďasi nyilatkozat aláirását,
valamint a rendelęt 14. $ (2) bekezdés szerint 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék
megÍizetését váltďja a leenđő bérlő.

Felelős: Józsefuarosi Gazđalkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodźlsiigazgatőja
Határidő: 2015. október 31.

Napirenđ3.4.pontja:{IDbéľbevételikéľelmeaBudapestvIII.keľĺiIet,
Népszínház a. 49. szám alattĺ iiľes iinkoľmányzatí tulajdonrli helyiség vonatkozásában

A Viáľosgazdálkodási és PénzĘý Bizottság úgy dönt, Ilogy nem jdrul llozzd a Budapest
VIII. keľület' 35ĺ'01/0lN7 he|yrajzi szźtmon nyilvántartott, a Budapest VIII. keľĺilet,
Népszínház a. 49 szőtm a|aÍti,S9 m2 ďapteľtiletű udvaľi bejáratű fijldszinti nem lakás célú
helyiség Dtaszéľe töľténő bérbeađásához.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodasi Központ Zrt'vagyongazdtikodásiigazgatőja
Hataĺidő: 20|5. szeptembęľ 14.

Napiľend 3.5. pontja: A GEoPoP FINE ÁRT Kft. béľbevételi kéľelme a Buđapest
VIu.' Práteľ u. 65. szám alatti üres, łinkormányzaťl tulajdonri nem Iakás célú helyiségre

A Vĺírosgazdĺílkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

t.) hozzájárul a Budapest vlil., 36128/3lN60 helyrajn számon nyilvántaľtoff, a Budapest
VIII., Pľáteľ u. 65. (bejárat a Lósy rmľe utca felőI) szrám a|att talá|lntó, 56 m'
alapteľĹiletií, utcai bejtltatű alagsori szinten elhelyezkedő nem lakás célú helýség
béľbeadásához 1 év hatźtrozott időre, a GEoPoP FINE ÁRT Kft. részere, alkotói
tevékenység-képzőmuvészet tevékenységek cé|jaru. A bérleti díj méľtéke 201'6. februźn
28-ig 24.976,. Ftĺhől + Áfa bérleti + konjzpmi és kiilön szolgáltatasi díjak összegen
azza|, hogy a közös költség megemelésével egyidejúleg a bérleti đij az akfuĺális közös
k<ĺltség összegéľe emelkedik. 2016. máľcius l-jétől (amennýben a közös
költség/célbefizetés összege nem haladja meg a 20.000,- Ft-ot) 20.000,. Ft + Áfa bérleti
+ köziizemi és ktilön szoIgá|tzttsi đíjak összegľe módosul.

Felelős: Józsefuláľosi GazdáJkodási Kö4ont Zt. vagyongazdá|kođási igazgatőja
Hatálĺĺđő : 207 5, szeptember 1 4.
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2.) kiköti, hogy az 1.) pont szeľinti bérleti szeruóđés megkötésének feltétele, hogy a
GEoPoP FINE ART Kft. vállalja, hogy a Budapest Józsefuarosi Önkormanyzatot, mint
támogatót, minden sajtómegjelenésen felttinteti.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodĺísi Központ Zrt' vagyongazđálkodási igazgatőja
Hatĺíĺidő: f015. szeptember 14.

3.) felkéri a Józsefuĺárosi Gazdálkodási K<ĺzpont Zrt-t a hattrozatban foglaltak szerint a

bérleti szerzodés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormanyzat tulajdonában
altó nem lakás céIjaru szo|gźiő helyiségek bérbeadásrínak feltételeiľől sző|ő
35/2o13.(vI.2O.) szÁmu Budapest Józsefuaĺosi onkormanyzati rendelet |4. $ (2)

bekezdése alapjan 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megťlzetését, valamint a
17. $ (4) bekezdése alapjan kozjegyző előtt egyoldďú k<itelezettségváIlalási nyilatkozat
a|tńrźsát vállalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazđźlkođásiigazgatőja
Hatríridő: 2015. október 31.

Napiľend 3.6. pontja: MIEGYMÁsÉRľ sZoCIÁLIs SZoVETKEZET béľbevételi
kérelme a Budapest vm. kerĺilet, Somogyĺ B. u. 10. szám a|atti üľes, łinkoľmányzati
tulajdonú nem lakás célű helyiségekre

A napiľend 3.6. pontját küliin táľgyalásľa kikérték.

Soĺós Gyöľgy
Megállapítją hogy 9 igen, 1 nem, l tartózkodés szavazattal a Bizottsźą az alábbi
hatttrozatokatelfogadta:

Napirend 3.1. pontja: Javaslat gépkocsĺ-beáIló béľbeadására

9521201,5. (x.14.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénzĺiryi Bizottság határozata
(9 igen, 1 nem, ttartőzkodás szavazatta|)
(Tematikni blokkban ttjrtént a szavazds.)

A Vĺíľosgazdálkodrási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi Alpár Péteľné egyéni vállalkozó (székhelye: 1084 Budapest, Déri Miksa u.

6,; adószźma: t07451'90-242; statisztikai szamjele: 4074590-2-42) tész&e hatźrozatJan,

idejiĺ bérleti szeruődés megkötését a Budapest VIII., Tolnď Lajos u. 26. szĺím ďatti,
34961 hľsz-ú telken kiďakított gépkocsĹbeál|őra,30 napos felmondási idővel 10.000,-

Ft/hó +Áfabérleti díj mellett.

Felelős: Józsefüárosi Gazđálkodási Központ Zrt. vagyongazdźl|kodátsíigazgatőja
Hatánidő: 20I 5. szeptember 1 4.

f. felkéri a Józsefvaľosi Gazdalkodlási Közpofi Zrt-t az 1. pont szerinti bérleti szerzódés
megkötéséĺe, amelynek fęltétele, az onkormźnyzat tulajdonában á1ló iiľes telket



felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek béľbeađásának feltételeiľől
szóIő 59/201 1 . CXI.07.) számú cinkormányzati rendelet 1 3. $ (2) bekezdése alapjrín 3 havi
bĺuttó bérleti đíjnak megfelelő összegri óvadék megfizetése.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Ztt.vagyongazdtilkodásiigazgatőja
Hatáľidő: f0L5. oktőbęr 14.

3. az onkorĺnźnyzaÍ. tulajdonában alló Ĺires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-
beailók és dologbéľletek béĺbeadásának feltételeiről szóló 59/20Il. CXI'07.) szźtmtl
önkormányzati ľenđelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a1apján eltekint az egyolda|,ű
kĺjtelezettség vríllaló nyLIatkozatkozjegyzői okiratba foglalrásátil, a bérleti díj méľtékéľe
tekintettel.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2015. szeptember 14.

4. engedélyezi részére hatźrozat|an idejiĺ bérleti szerződés
megkötését a Budapest VIII', Koszoľti u' f3. szttmalatti,35513/2l,tsz-tltelken kiďakított
gépkocsi-beá|Iőra,30 napos felmondási idővel 1o.0o0,- Ft/hó + Áfa béľleti díj mellett.

Felelős: Józsefuĺárosi Gazdĺílkodási Központ Zrt.vagyongazdtúkodásiigazgatőja
Határidő: 2015. szeptember 14.

5. felkéri a lőzsefvtĺosi Gazdálkodási KtizpoŃZrt-t az 1. pont szerinti bérlęti szerzőđés
megkötésére, amelynek feltétele, az onkoľmźnyzat tulajdonában álló tiľes telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és đologbérletek béľbeadásának feltételeiről
sző|ő 59/2011. (XI.07.) szám,ű önkoľmĺányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapjan3 havi
bruttó bérleti díjnak megfelelő összegú óvadék megfizetése.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Hataľidő: 2015. október 14.

6. az onkormányzat tulajdonábaĺr :ilIó iires telkek, felépífunényes ingatlarrok, gépkocsĹ
beállók és dologbérletek bérbeadlás:ĺnak feltételeirőI sm|ő 59/2011. CxI.07.) szamú
cinkormĺínyzati ręnde|et 15. $ (4) bekezđés a) pontja alapjan eltekint az egyo|da\tl
kötelezettségváilLa|ő ĺyi|atkozatközjegyzői okiratba foglalásátóI, a bérleti díj mértékéľe
tekintettel.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkod.ísi Központ Ztt. vagyongazdĺálkodási igazgaÍőja
HaĹíriđő: 20|5. szeptember 14.

Napiľend 3.2. pontja: PEKARÁ HI]NGARY Kft. bérlő béľIeti díj felüIvizsgáIati és

béľIetĺ szelződés mĺídosítási kéľelme a Budapest YIII. keľĺĺlet, Kaľácsony S. u. 6. szám
alatti helyiség vonatkozásában

9531201,5. (Ix.t4.) sz. VárosgazdáIkodásí és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' ĺ nem, 1taľtĺízkodásszavazatta|)
(ľematikai blokkban tôrtént a szavazós.)

A Y átosgazdĺílkodrísi és Pénzügyi Bizottságrigy dönt, hogy



1.) Itoruźilrul a Budapest VIIL kerĺĺlet, Kaľácsony S. u. 6. szám aLaÍti 35350 Łlĺsz-u,
I93 m' ďapterületiĺ, utcai és udvarí bejaratú ftildszinti onkormanyzati tulajdonťr nem
lakás célú helyiséget bérlo PEKARÁ HUNGARY Kft. részére a bérleti szeruodés
lnódosításiílroz és a béľleti d'íjanak a szerzódés módosítás a|źúrásź./' követő hónap első
napjától, 187.639,- Ft/hó + Afa + kĺjztizemi és ktilön szolgáltatási díj iisszegen töľténő
megá|lapitźlsához.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdáIkodtsiigazgatőja
Hataľidő: 2015. szepÍembeľ 14.

z.) felkéri a Jőzsefvźlrosí Gazdálkodási Központ Zrt-t ahatźnozat 1.) pontja szerinti béľleti
szerzódés módosítás megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy az Önkormanyzat
tulajdonában álló nem lakás céljara szolgaló helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló
35/2Ol3. (VI. 20.) számú Budapest Józsefvaľosi onkormanyzati rendelet 19. $ (:) c)
pontja alapjan a béľlő a béľleti szerzóđést kozjegyzó előtt tett egyoldalú
kcjtelezettségvállaló nyilatkozattal kiegészítse'

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdtůkodásiigazgatőja
Hataridő: 2015. október 31.

Napirend 3.3. pontja: TECHNO-PRIM Kft. új béľleti jogviszony létesítéséľe vonatkozó
kérelme a Budapest VIII. Nagy Fuvaľos u. 2ĺB. szźlm alatti iinkormányzati tulajdonú
helyiségek vonatkozásában

g 5 4 |20|5. (IX. 1 4.) sz. Vá ros gazdálko dás i és Pénzĺigyĺ Bizottság határ ozata
(9 igen, 1 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)
(Tematikai bĺoUrban tortént a szavazás.)

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) Itoudjdrul a Budapest VIII., 35057l0|N2 helyajzi számon nýlvĺántartott, a Budapest
vlu., Nagy Fuvaros u. 2ĺB. szźlm ďatt található, 35 m" ďapteľtiletíi, tires,

öĺ.lkormźnyzati tulajdonú, utcai bejératű, fijldszinti nem lakas célú helyiség újbóli
bérbeadasahoz hatáĺozatlan időre, 30 napos felmondási idő kik<'tésével a TEcHNo-
PRIM ľľÍt. részéte raktározás tevékenység céljárą 28.000,- Ft/hó + Áfa bérleti +
köztizemi és kiilön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodlísi igazgatőja
Határidő: 201 5. szeptember 14.

2.) hoalźjdrul a Budapest VIII., 3505710ĺÁ/6 he|yĺajzi számon nýlv.antaľtott, a Budapest
YIII.; Nary Fuvaľos u. 2ĺB. szźlm alatt talalható, 13 m2 alapteľiĺleti! tiľes,

onkotmźnyzati tulajđonú, utcď bejáratú, ftilđszinti nem lakas célú helyiség újbóli
bérbeadásrĺhoz hatźtozatlaĺr időre, 30 napos felmondási iđő kikotésévęl a TECHNO-
PRIM KÍt. tész&e raktározás tevékenýség cé|jára, 12.667,- Ft/hó + Áfa bérleti +
közijzemi és kiilön szolgĺíltatasi díjak összegen

Felelős: Józsefulírosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdáJkodási igazgatója
Hatfuidő: 20I 5 . szeptember 1 4.
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3') ahatźrozat 1.) és 2.) pontja szeľinti bérleti szeruődés megkötésére abban az esetben
kerülhet soľ, ha a TECHNO-PRIM Kft. a jelen határozatről szóló értesítés kézhemételét
követő 5 napon belĺil az onkormányzatta| szemben feĺnállő taĺtozásátkiegyenlíti.

Fele1ős: Józsefuáľosi GazđáIkodási Kózpont Zrt. vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Határidő: 2075. szeptember 14.

4.) felkéri a Jőzsefuátosi Gazdálkodási KözponÍ. ZrtĄ ahattrozat 1.) és 2.) pontja szerinti
béľleti szeruóđés megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkormanyzat tulajdonában
álló nem lakás céIjara szolgáló heIyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35ĺ2O13.NI.}0.) szźtmű, Budapest Józsefuárosi onkormanyzati rendelet 17. $ (4)

bekezdése a|apján közjegyző előtt egyoldďú kötelezettségváilalási nyilatkozat a|áÍrźsźú,
vďamint a ľendelet 14. s (2) bekezdés szerint 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetését vlíllďja a leendő béľlő.

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hataľidő: 2015. október 31.

Napirend3.4.pontja:T)béľbevételikéľelmeaBudapesÚvIII.kerület,
Népszínhá z u. 49. szám a latti iires ö nko r mány zati tulaj donú helyis ég vonatkozás áb an

9551201'5. (Ix.14.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(9 igen' 1 nem, I tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tĺjľtént a szavazas.)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jórul hoad a Budapest
VIII. keľület, 35101/0lN7 he|ytajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII. keľĺilet,
Népszínhĺĺz u. 49 szárn a|ata,59 m2 ďapteriiletrí udvari bejáratu fijldszinti nem lakas célú
helyiség łllEészére történ ó bérbeadásához.

Felelős: Józsefuarosi Gazdalkodasi Központ Zrt.vagyongazdálkodasiigazgatója
Határidő: 20|5. szeptember 14.

Napirend 3.5. pontja: A GEoPoP FINE ART Kft. bérbevételi kérelme a Budapest
VIII., Pľáter u. 65. szám a|attl ĺiľes, önkormányzati tulajdonri nem lakás célrú helyiségre

956ĺ20L5. (Ix.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság határozata
(9 igen' 1 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)
(Tematilwi blokkbąn történt a szavazas.)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy

1.) hor'záiáru| a Budapest VIII,36|2813/N60 helyrajn szĺłmon nýlvántartott, a Budapest
vIII.o Práúer u. 65. (bejáľat a Lósy Imre utca felől) szám alatt ta|álhatő, 56 m
ďapteľiiletű, utcai bejáľatú alagsoń szinten elhelyezkedő nem lakás célú helyiség
bérbeadásahoz I év határozott időre, a GEoPoP FINE ART Kft. részéte, alkotói
tevékenység-képzőművészet tevékenységek cé|jara. A bérleti díj mértéke 2016. február
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28-ig 24.976,- Ft/hó + Afa bérleti + koztizemi és ktilön szolgá|tatási díjak összegen

azza|, hogy a kozös költség megemelésével egyidejűIeg a bérleti dlj u aktuális közös
költség összegére emelkedik. 2016. március l-jétől (amennyiben , a közös
koltséýcétbefizetés összege nem haladja meg a 20.000,- Ft-ot) 20.000,- Ft + Afa béľleti
+ k<izüzemi és ktilön szolgáItatási díjak összegre módosul.

Felelős: Józsefuaĺosi Gazdátkođási Központ Zrt. vagyongazdéikođásiigazgatőja
Hataridó: 2U15. szeptembeľ 14.

2.) kiköti, hogy az 1.) pont szeľinti bérleti szeľződés megkötésének feltétele, hogy a

GEoPoP FINE ART Kft. vállďja, hogy a Budapest Józsefuarosi onkormanyzatot, mint
támogatót, mínden sajtómegjelenésen feltÍinteti.

Felelős: Józsefuĺáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺáľidő: 20L5. szeptember 14.

3.) felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Kdzpont Zrt-t a hatźtrozatban foglďtak szerint a

béľleti szerződés megkotésére, amelynek feltétele, hogy az onkoľmĺányzat tulajdonában
źiIő nem lakás céIjaĺa szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35l2oI3.(vI'2O,) számis' Budapest Józsefuaľosi onkoľmrányzati rcĺdelet |4. $ (2)

bekezdése ďapjrín 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a

17. $ (4) bekezdése alapjźnköz1egyző előtt egyoldalú kötelezettségvalIalási nyilatkozat
alźÁtástÍvźila|ja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodasi Központ Zrt. vagyongazÄákodtsi ígazgatőja
Hataridő: 2015. október 31.

Napirend 3.6. pontja: MIEGYMÁsÉRľ sZoCIALIs sZovETKEzET bérbevételi
kéľelme a Budapest VIII. kerület, Somogyi B. u. 10. szám a|atti üľes, łinkoľmányzati
tulajdonú nem lakás célt'i helyiségekre

Soós Gytir5ĺ
A vitát megnyitja. Kérdések, hozzőszćiások hi;ányában aviltáú|ezáąa. SzavazásrabocsźÍja az

ďábbí hatźr ozati javaslatot :

AYźłrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsrĺg úgy d<int, hogy

1'.) hozzajanil, a Budapest VIII., 36427/0/NI7 heIyrajzi számon nyilvrĺntartott; Budapest
VIII. kerület, Somogyi B. u. 10. szam ďatt elhelyezkędo, 43 fiť ďapteriiletií, Ĺires,

önkorľrányzati tulajdonú, utcai bejáľatu, földsánti helyiség bérbeadĺísIáhozbatttrozatlan
időre, 30 napos felmondrással, a Miegymasért Szocialis Szövetkezet részére,
bőrdíszmiíves műhely tevékenység cé1jfua,55.000,. Ft/hó + Áfa béľleti + kĺjzĹizemi és

kül<!n szolgaltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefviírosi Gazdrálkodási Központ Zrt. vagyongazdĺáJkodasi ígazgatőja
Hątáridő: 2015. szeptembeľ 14.
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2.) fetkéri a Jőzsefváĺosi Gazdálkodási Központ Zrt-Í. ahatźrozat 1.) pontja szerinti bérleti
szeľződésmegkötésére, amelynek feltétele, hogy azonkormányzat tulajdonában álló nem
lakás cétjaĺa szolgáló helyiségek bérbeadásaĺrak feltételeiről szóló 35l20l3' (VI. 20.)

számu Budapest Józsefrlíĺosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi
béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését' valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvĺíllalási nyilatkozat a\áírásźlt vállaĽ1a a leendő
bérlő.

Felelős: Józsefrarosi Gazdrĺlkodási KözpontZrt. vagyongazđalkodásiigazgatőja
Hatríridő: 20l 5. október 3 1.

Soós Gyiirgy
Megrillapítja, hogy 1 igen, 9 nem, 1 tartőzkodás szavazattal a Bizottság ahatźrozati javaslatot
elutasította.

957l20L5. (IX.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziiryi Bizottság batározata
(1 igen,9 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)

AYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az ďábbi hatźrozatijavaslatot
nem foeadja el:

1.) hozzájáľul a Budapest VIII., 36427/0/A/17 helyrajzi számonnytlvdntartott, Budapest VIII,

kerület, Somogli B. u, l0. szám alatt elhelyezkedő, 43 m, alaptert)letű, üres,

Ónkormányzati tulajdorui, utcat bejdratú, fi)Idszinti helyiség bérbeadósdhoz hatórozatlan
időre, 30 napos felmondóssąI, a Miegmasért Szociális Szövetkezet részére, bőrdíszműves
műhely tevékenység céljdľa, 55.000,- Ft/hó + AÍa bérleti + lrôzüzemi és kilan
szol gdltatas i díj ak o s sze gen,

2.) felkéri a Józsefvárosi Gązdálkodĺźsi Rozpont Zrt-t a határozat l.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkatésére, amelynekfeltétele, hogł az onkormónyzat tulajdonóban álló nem

Iakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóIó 35/2013. (VI 20.)

szómú Budapest Józsefvórosi onlmrmányzati rendelet 14. E O bekezděse alapjdn 3 hnvi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. f (4) bekezděse alapján
Ińzjegłző előtt egoldahi lq;telezettsěgvóllalósi nyilatlcozat aldírósdt vállalja a leendő
bérIő.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodĺási Központ Zrt.vagyoĺgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. szeptember 14.

4. Egyebek
(írósb eli el őterj e szté s)

Napiren d 4. 1. p ontj a : Java s lat egyházi p á|y áĺzatok elb íľá lásá ra
EI őterj es ztő : Sántha P éterné - alpo lgárme ster

Soĺis Gyłirgy
A vitít megnyitja KéľdéseŁ |tozzźszô|ások hianyában avitátLezĄa. Szavazésrabocsőúja az

aläbbihatfu ozati javas|atot:



AYárosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja a polgáľmestemek, hogy a f015. évi 2. egyházi páIyźnat keretében az a|ábbi
szervezeteket a következő célok megvalósítása érđekében az alábbi összegekkel
tĺímogassa:

Felelős: polgármester
Hataridő: 20l 5. szeptember 14.

2. felkéri a polgáľmesteľt a 2015. évi 2. egyhazi pźlyázatoĺ nyeľtes személyek és jogi
személyekvonatkozásétbanattlĺnogatásiszerzőđésa'rtľľ:tsára.

Felęlős: polgiármester
Hataridő: 20 1 5. szeptembeľ 30.

Pá|yáző neve, címe Pá|yźnat cé|ia
Támogatási

összeg
íFt)

t

Budapest Kütső-
Józsefvárosi
Refoľmátus
EgyháLzközség
1089 Budapest,
Kőris u. 13.

Idősek napja ľendezvényen
kĺjzös étkezés, ajándék, elóadók.
Gyermekek napja a reformáció hónapjában közös
étkezés, aj ándét előadók.
Káro|i Gáspár emlékút,
aquaparkos kirándulás.
Épület-karbantartási munkák:
felúj ítas, tető-, ajtó-ablakjavítás, gépészeti munkák.

300.000,-

ebből:
200.000,-

működesľe'
100.000,-

felrijításľa

2.

Budapest-
Tisztviselőtelepi
Magyaľok
Nagyasszonya
PlébánÍa
1089 Budapest,
Bláthy ottó u.22.

A templom főbejáľati kapujának öntĺitťvas

betétrácsainak restaurálása.
Rozetta legyáľtasa'
Zár, r etesz restaurál ása.

Márton Áron, Népek lgaza kiállításhoz és

rendezvénysorozathoz kapcsolódó nyomdai
munkák, rendezvényhelyszínen installáció építése,
beszerzések, catering'

200.000,-

ebbő|:
150.000,-

fe|rńjításľa'
50.000,-

műkiidésľe

a
J.

Magyaľoľszági
Baptista Egyház-Nap
utcai Baptĺsta
gyĺilekezet
1068 Budapest,
Benczúľ utca 3 1.

Gyülekezetihelyiségźúa|akítźlsa,felújítasa:
Falfelület bontása, új kialakítasa.
Ny ílásárók zománcozása.
Paľkettázás, járófelület kialakítĺása.
Radi átorok cseréj e, c sőháiőzat fel új ítas a.

Conceľto Armonico Budapest konceľtjei
btiféétkezés, fel lépési dij ak.

200.000,-

ebből:
150.000,-

felújításľa'
50.000,-

működésľe

4.
Szent Rita Plébánia
1081 Budapest
Kun utca 5.

Pécsi kirándulás autóbusszal:

Templomi szentéIy felújítása: bontás, kőmĺives
munka' hőszigetelő lapok lerakása" acélháló
eI h elyezése, mrárvrĺnyburko |at r agasztása.

200.000,-

ebből:
150.000,-

felújításľa'
50.000,-

működésre
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Soĺós Gytirgy
Megállapítja, hogy 10 igen, 0 nem, 1 tartóZkodás szavazattal a Bizottságaz a|ćtbbihatźrozatot
elfogadta:

958/2015. (IX.14.) sz. Váľĺlsgazdálkĺldási és Pénziigyi Bizĺlttság határoz:ata
(10 igen,0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Varosgazđálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja a polgáľmesternek, hogy a 2015. évi 2. egyhazi páIyázat keretében az alábbi
szervezeteket a következő célok megvalósítrísa érdekében az a|tlbbi ö'sszegekkel
támogassa:

Páilyáző neve, címe Páůyázat cé|ja
Támogatási

összeg
íFt)

I

Budapest Külső-
Józsefuáľosi
Református
Elgyhánkőzség
1089 Budapest,
Kőľis u. 13.

Idősek napj a rendezvényen
közos étkezés, ajándék, előadók.
Gyermekek napja a reformáció hónapjában köńs
étkezés, aj ándék, előadók.
Károli Gáspáľ emlékút,
aquaparkos kirándulás'
Epü let-karbantaľtási munkák :

felúj ítas, tető-, aj tó-ab I akj avítas, gépészeti munkák'

3o0.ooo,-

ebből:
200.000,-

működésľe'
100.000,-

felújításľa

z.

Budapest-
Tisztviselőtelepi
Magyaľok
Nagyasszonya
Plébánia
1089 Budapest,
Bláthv ottőu.ff.

A templom ťobejárati kapujának öntöttvas
betétrácsainak restaurálása.
Rozetta |egyźrtása.
Zár, r etesz re staurálása.

Márton Áron, Népek lgaza' kiállításhoz és

rendezvénysorozathoz kapcsolódó nyomdai
munkák, rendezvényhelyszínen installáció építése,
beszeľzések, catering.

200.000,-

ebből:
150.000,-

felújításľa'
50.000,-

mĺÍkiidésľe

nJ.

MagyaľorszĺgÍ
Baptĺsta Egyház-Nap
utcaĺ Baptista
gyülekezet
1068 Budapest,
Benczúr utca 31.

Gyĺilekezetihelyiségźia|akítź$ąfehijíüása:
Falfelület bontása, új kialakítasa.
Nyí l ászarók zománcozÁsa.
P arketÍźzźs, járófe|ü l et kialakítása.
Rad iátorok cseréj e, csőhá|őzat felúj ítísa.

Conceľto Armonico Budapest koncertjei
büféétkezés, fellépési dfi ak.

200.000,-

ebből:
150.000,-

felújításľa'
50.000,-

míikiidésľe

4.
Szent Rita Plébánĺa
1081 Budapest
Kun utca 5.

Pecsi kirándulás autóbusszal :

Templomi szentéIy felújítrása: bontás, kőműves
mtlnka, hőszigetelő lapok |eľakás a, acé|hźt|6

elheýezése, márványburk o|at r agasztása.

200.000,-

ebbőI:
150.000,-

felújításľa'
50.000,-

mĺĺktidésľe
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Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 201 5. szeptembeľ 14.

2. felkéľi a polgármcstcrt a fOIS. évi f. egyháni pá|yázaton nyertes személyek és jogi
személyek vonatkozás ttban atámogatási szerződés aláitź.sfua.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2015. szeptember 30.

Soós Gyiirgy
Az tĺlés végén lehetőség van kéľdések feltételére. Ezek|llźnyźban a bizottsági ülést 13 óľa 2

perckor bezźrja, a részvételt.

K. m. f.
(/] {lt^-Ľ-.ł--.l-_

/VuÍńńĘ|/wt'
Dudáś István Józsefné

Bizottság ďelnöke

Az Möw-ben foglďt rendelkezéseknek megfelel, és a Városgazđálkodási és Pénziigyi
Bizottság 2015. szeptember I -ęi ülésén elhangzottakat hitelesen tanisítja.

ś*Ĺt
Bođnrír Gdbľiella

Szeľvezési és Képviselői Irođa

A iesvzőkönwet kęszítette:

DÄIłr,"\ üov*t.Q
Deákné LónnczMárta
Szervezési és Képviselői Iroda tigýntézője

A ieeyzőkönw mellékletei:

- 1. sz. melléklet l a 950/20I5. (X,I4.) sz'

.2.sz. melléklet l a 95I/2015. (W.14.) sz.

- jelenléti ív

- meghívĺó

- előterjesztések

VPB határozat melléHete

VPB határozątl., 2. és 3. sz. melléklete
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Jegyzőktinyv 1. sz. mellólĺlcÍc
a 950/20]5. (]X,]4.) sz. VPB h'aĺđľ<tzĺł| mĺ:ĺlćkĺcĺe

HASZNÁLÁTI MEGÁLLAPODÁS

.amely léÍrejötÍ egyrésnő| a Metropolitan Entcľpriscs Tanácsadó ćs Ingntlnnfoľga|rnnzĺĺ
KfĹ (a továbbiakban: Tulajdonos )
székhely: 1027 Budapest, Csalogĺány utca23.
cś,gtre.gyzékszám: 01-09-666945
ađószam: 12336616-2-41
bankszámlaszím: 18203033-060102Í6-400ĺ0014
képviseli: Molnáĺ Kĺisztina tigyvezető

mrásrészről a Budapest F,őváľos VIII. kcrĺilet Józsefváľosi Önkoľmányzat (a
továbbiakban : Használó)
aďőszźml:
Íĺĺrzsszám:

15735715:2-42
735715

statisztikaiszám: 15735715-841I-321-01
képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmester

egyĺitteser1 mint Felek között alulÍrott helyen és napon azaLźlbbi feltételekkel:

I. Á meeáttapođás célia

Jelen használati megállapodas celja Józsefváľos közbiztonságának javí.tása, amelyet a Felek
jeten egyĹittműködés keretében, a térfr'gye|ő kameľa ĺendszeľ tr. fejezetben meghatározott
ingatlanľa történő felszerelésével, miĺködtetéséveI és iĺzemeltetésével biztosítanak.

II. A meeáIlauođás táľwa

1., Tulajdonos a jelen megátlapodásban foglalt feltétekkel houĄaru|ását adja a
tulajđonában lévő atábbí ingatlanon tétfigyelő kamera" es eg5łéb beľendezések
(átlétsző antenna' tź4'egység stb.) felhelyezéséhez és állandó iizemeltetéséhez:
o a természetben a 7087 Budapest, Kerepesi út 15. szźtm atarti irođahaz utcai

homtokzatÄra 1 db térfigyelő kamera a hozzźúartozó antennával és
kábetháúőz.aÍtal, a tetÍĺre kertĺlő adatátviteli antennĺák és taľtószerkezete
kábeleivel

2. Felek ľögzítik, hogy azadatátvttelazegyes kamera végpontot illetve megfigyelési
teľĹĺletek és a központ köztitt szabad frekvenciájri miÍľohullámri hőIóraton
keľeszt.ĺil valósul meg. A kommunikációs hálózat kiépítése céliából felszerelt
kamerák fu ame|LáÍása és várható ráranfogyasztása

o Í087 Budapest Kerepesi út 15. szám alatti kamera és átvitelí egységek
ráramellátĺás a a[m&ő kiépítésével vďósul meg, áĺamfo gyasztás max. 68W.

. A?' almérő szeľinti ráľamfogyasztástő| szóló szímlát a Tulajdonos ĺflIítja ki
HaszráIó részére, melyď az éves béľleti dfira vonatkoző szźm[őľval egfiitt
kĹildí meg Haszĺrĺáló résrśre. Áz összeget 8 napos frzc'tésí hatáľidővel
Hasarríló köteIes kiegyenlíteni.

IIr. Felek ioeai és kłitelezettséeei

Felek megállapođnďq hogy a terfĺgyelő kameľa és egyéb berendezések felhelyezésével,
tÍzemeltetésével kąlcsolatban felmerĹĺlő összes költség aHaszĺLźlőta jelen pontban rögzítettek
szerint terheli:



. Tulajdonos tudomásul veszi, |logy a je|eĺ megáIlapodásban nlcgje|őlĺ kanrerák és cgyĺĺb
beľendezések felszerelését Tulajdonos ingatlanára a Multi ÁIarm Zĺt, végzi, a lfasznál<ivrll
kijzb ęszeĺzési e$ arás eredményeképpen kötött száIańsi szerző dés aI apj án.

ł Az eszközök t.izemelésével kapcsolatos köItségeket (áramdíj) aIIaszná|ő fizetj.
. Az éptiletben a szerelés ideje ďatt csak a Tulajđonos által kijelölt személy jelenlétében,

előre Írásban egyeztetettmódon és iđőben történhet munkavégzés.
r Á II. pontban ĺogzitett épiiletekben bizonýtÍratóan a munkavégzés kr)vetkeztében a

HaszĺľáIó vagy az általa megbízoĺ harľnađik szeméLy felľóható magataľtásának
következtében keletkezett mindennemli káĺt aHaszráló kÓteles megtéríteni.

e Az elhelyezett berendezések esetlegesen bek<jvetkező źúhe|yezési, építési k<iltsége a
Haszrálót terheli.

o A hasanáIat ídőtaľtama alatt a felmeľĺilő kaĺbantartasi, esetIeges hiba elháĺítási költségek
teljes körÍĺen aHasznźůót teľbelik, Tulajdonos váJĺalja, hogy ezeknek a munkáknak az
eIvégzését eiőzetes egyeztetést követően hďadéktalanul lehďővé teszi' Használó köteles a
jelen szeĺződés alapjan aLkalmazott beľenđezéseket olyan móđon telepíteni, rögzíteni és
biĺosítani, hogy azokban hannadik szeméIyek által okozott kfuok ne következĺressenek
be. Tulajdonos a harĺrradik személyek károkozźľ.sábő| eređő felelősségét kizáĄa.

C Az ingatlan hasntlata soľán HaszrľáIó köteles atíiz-, környezetvédelmi és munkavédelmi
szabźly ok betaĺĺásĺáról gondo skođni.

o HasaáIó kiielenti, hogy ajelen szstződéstzłgyźftképező kameľa és egyéb megfigyelésre
alkďmas berendezés ďkalmazása - ktiltinös figyelemmel a képľiigzítésľe és - továbbításra
- szeméĘiségi, ađawédelmi és ęgyéb jogszabályokba nem iitkôzik.

o Felek meglállapodnak abban, hogy a jelen megállapodas elienértékét 30.0oo Ft + [3u16,
(az-az haľmincezer forint / év + !f41öśszegben hatź,toz-zźkmeg. Az ellenérték atźrgyév
végér5 legkésőbb tźrgyév december 3l' napjáig esedékes, és a Tulajdonos Ifltď kiallított
szfunLa el1enében, baxki átutatás útian teljesítendő. A2015. évre vonaÍkozó.30.000,-Ft +
Á'fa összegiĺ számla kiáltításának időponqja legkésőbb 2015. december 31. napją ľneý
összeget 8 napos ťaetési hatźnđovel HaszrĺáIó köteles kiegyenlíteni.

fV. KapcsolatćaľĹásľa kĺielłilt szeméIvek

1. Á Tuląidonos részéről kapcsoiattaľüísra klielölt személy:

Név: Bacsi Lasłf,ő m{ĺszaki igazgatő
Cím: 1027 Buđapest, Csaĺogany utca23.
Tel: +36 2A 437 9970
e-maíl: bacsi.laszlo@csalogany.hu

2. A HaszrÉúő részérő|kaposolattarhásra kijelölt személy:

Név: dĺ. HęnczAđľienn Gazdálkodási Ügyosĺáty vezctője
Cím: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
Tel:06-1-459-2294
e-mail : hencza@j ozsefvaľo s.hu
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V. Felelőssée

1. Felek rögntik, hogy a térfigyelő kamera felszeretéséhez, územbe he|yerśsé|lcz
szfüséges hatósági engedély, hozzÁjáru|ás beszeľzése a !1asznáIó k.öte|esséEa, aZ
ennek elmulasztásábóI eredő károkért aHaszná|6 teljes felelősséget vá|IaI.

2. A Hasznláĺó teljes köľiĺen helýáIl mindazon káľokéľt, amelyeket a Tulajdonos .nak,
vagy haľmadik személynek a téľfigyelő kamera kihelyezésével illetve leszeretésévet,
valamint a térfigyelő kameľa tizemeltetésével összefiiggésben okoz. Ezsn bel{ll a
kivítelezö, illetve üzemeltető biztosítją |logy az épület faJazat esztétikai kialakÍtása a
szerelési kiviteli munkálatok és az ijzcmeltetés soran nem séľÍil, az eredeti áltapot
maradéktďan helyreál lítrás äú v źllalj ak.

3. Tulajdonos jelen megiáIlapođís a|apján nem taľtozik klĺrtérítésí felelősséggel sem a
beľendezesekben esetlegesen keletkezo ká,łéĺÍ" sem a szeľelési illetve karbantaľÍási,
hibaelháríüísi munlcák során keletkező szeméIvi sériilésekéĺ'

Vr. A megállapodás hatáIva

Jelen megá.Ilapodĺás a Felek aláírásĺának ĺnpjátó| kezdődő hatállyď hatátozat|an időtaľtamra
jön iétre.

VIr. Á megállapodás megszűnése. a megállapodás megszeqésének iogkövetkezménvgi

1. A Felek jelen megáIlapodást kozĺs megegyezéssel írasban bármikor megszitntethetik.
Fe1ek bĺármelyike jogosult indokolás nélkiil, 30 napos rendes felmondasi idó
kikőtésével, súIyos szerzőđésszegés esetén 15 napos felmondas idővel írásban
felmonđani.

2. Amennyiben báľmelyik Íék a megállapođásban rögzÍtett kötelezettségének a. te{iesítesére vďó írásbeli felszóIítás kézhezvételétől számított 15 napon belĺil nem tesz
eleget, úEy a nĺásik féI jogosult a megállapodłást rendkíviiIi felmondrással 15 napľa
íĺasban felmondani.

3. A megállapođás báľmely okból ttiľténő megszűnése ęsetén a Felek ktĺtelesek
ęgymással elszámolni.

VIIr. Zĺíľó ľendelkezéset

l. Á jeten megĺáIlapodĺást módosítani, febnondani hzarćl|ag ínásban íehet. Felek rögzítik
továbbĄ hogy minđen erlesítés, egyéb közlés, amelyď jelen megállapodás aťapjn
jogosultak vagy kötelesek megtenni, kjzfu őIagírásban érvényes.

2. Felek megáIlapodnak abban, hogy a jelen megiíllapođíssal kapcsolatos esetleges
vitáikat megkísérlik peren kívĺil, trírgyalrásos úton rendeai. Ámennýbenezĺęmvezet
eređményrą az eljarő bíľóság meghatlározására a polgáĺi perendtartĺásril szóLćl 7952.
évi III' töľvény szabályaj az lrányadők.

3. A jelen megáIlapođłĺsban nem, szabźúyozott kérdésekben a Polgári Tiĺrvénykönyvľől
szôló 2013, évi V. törvény és a vonatk ozó mźs hatályos jogszabátyok rendelkezesęi az
iĺányadőak
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4. Felek rĺigzítik, hogy a Il.1. pontban meghatároz.ott ingutlan vol.latkozásábłlr uz
Onkormányzatot jelen negáIlapođásban fogIalt hasnlá|a|i rendĺĺĺI e1térí3, vagY ercn
fe1üIi egyéb módon torténő ingatlan haszná|at nem illeĺi nreg, tovább a II.]. potlĺban
meglattrozott ingatlan tekintetében a megállapodás szerinĺi hasznáIat nem kelet kezteĺ
az ingatlan nyi Ivaľltartásb a bej egy eztetheto j o gos ultságoĺ.

Jelen mególlapodás 4 credeti egymássď nregegyezĺí példányban kész{llĹ, arllelyeĹ a l..elek
képviselői, mint nyilatkozataild<a| és akaratr:kkal mindenben megegyezót. jlváhagyó|ag Íľĺák
aIá.

Budapest, 20L5. sznptember ....

Metropolitan Enterpľises Tanácsadó és
Ingatlanforgalmazó Kft .

Tulajdonos
képviseletében

Budapest Fövfuos VIII. keľĺilet Józsefuáľosi
onkormłĺnyzat
képviseletében
dr. Kocsis Máté
polgármester

Fedezet:

Dátum: Budapest, 20 1 5. szeptembeĺ

Pénzügyileg elleqi egyzem

Páľis Gyuláné
péĺlzligylugyosrtálÍyĺezctő

Jo gi szempontból elle4j egyzem
Danađa-Rimán Rtina

jesy,ő
nevében és megbíz;ásából

dľ. MészaľEľika
a|jegyző



Jegyzökönyv : 2. sz.melléklete
a 95]/20I5. QX-I4.) sz. VPB határozat ]. sz. melléklete

""xffiľ::#::f;fro

Á JóZstrrvÁRos rozo ssÉGEIÉRT N o NI)RoFIT ZÁIł'TI( Ö lt u llľĺ nĺ-i] l<Ö u Ő
nÉszvÉNyľÁlłsĺ.sÁc

FELUG YE LÓ BIZoT.rsÁc Án,ą.rĺ

Ücynnruoĺľ
A JózseÍvaros K<izösségeíért NonprofitzÍt. Feltigyelőbizottságaa Polgáľi Tĺirvénykönyvrő|
szőlóf0I3.éviV.törvény(atovábbiakbanPtk.) z:lzz.$(3)beT<ezdésełapjánu*(Jködé"é,"
r.onatkozó szabáIyokat az a|źhbjakszerint źilLapítjameg:

I. Á Felíigyetőbizottság jogáIlása

Á Felügyelőbizottság a Ptk., a Józsefuáľos Közösségeiéri Nonpro frt Zrt. (a továbbiakban
Íársaság) alapszabálya és a gazdasägt társaságbk miĺködts& szabáiyozo . hatályosjogszäbáIyot a jelen iigyrend előírásainali figyelembevételével, mint testĺjletí szerv ellenőlzi
a üáĺsaság ĺigyvezetéséĹ

.II. Á Fetĺiryelőblzottságlétszáma, megÉízatĺ,sának iđőtar tama, szeťvezete,a tagok
j o gai' kii telezetts égeÍ

. 1. A Felĺiryelőbizottság létszáma háľom fő.

2, Á felügyelőbízottságĺ 1agsági megbízrás. az alapító Képviselő-testÍiletének minđenkoľ
hatáIyos ľendeletben tör.ténő 

',iaayoł* szeľińti,- hatáskörre1 rende1kęő .szellł 
átta|i

ruegvźtlasztással.és az érintett személy által való eIfogađássaljön létľe. A Feliigyelőbizottság
tÄeJalt az a|apíto öt éves hatáĺozottiđőtaľtamĺa vá|aszto+áa.2015. auguszfus 0t. napjátćizo11.jtilius 31. napjáig.

3. Afelüryelőbizottsági tagságmegszííĺése:

MegszíinÍk amegbíz'ás: 
:

- .a 
megb ĺ,ł" iaĺax,o,,"^l,!ejźĺtźva7,

' visszahívi{ssal, aĺrit az alapítő brármíkor indokolás nélkíil megtehe!
tötvényĎen szabá7yozott lktzőrő ok bekövetkeztével,

- lemoĺđĺássď,
- elhďĺíIozfusal.

A tas tisztségéľőI bármikor lemondhat, azonban ha a táľsaság m{íköđőképessége ezt. mef,<iváa1a, a lemonđás csak annak bejelentésétőI számított hatvanadik napon vĺáJik
hatáÄyossĄ kivévą ha az a|apítő u flj tag megvźtLasztźBaÍóI máĺ. ert megelőzően
gonđoskođott. Á tagak a Iemondó nýlatkozatát a táľsaság Igazgatosägőnakelnökéhez.ke1t
címemie(Ptk. 3:26. $ (5) bekezdés).

4. ÁFelürye1őbizottságszervezete

A FeIügyeI öbizotts ág testťileti szerv.
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A tagok maguk kcĺzĺil valasztj ák_ a Felĺigyelőbizottság megbízatásának i<Jejéľe _ az clrr til<łiĺ.

Az elnök megvá\asztására egyszeíi szótöbbséggei kenil sor.

Az elnök feladatai:

tisszehívja és vezetr a Feliigyelőbizottság iileseit, gondoskodik az ijlés feltételeinok
. 
biztosításláról,

- képviseliaFelügyelőbizottságot
- gondoskođik a Felügyelőbízottság döntéseinęk végrehajtasáról,

az a|apítő tilésein sziikség szerint ismerteti és képviseli a Felügyelőbizottság

áĺláspontj át véleményét,

:Jťä:ye|őbizottság 
vtzsgti'atźnak eredményéről értesíti a táĺsaság Lgazgatósĺgs

amennyÍben a tag tagsága bármely okból megszíínik, kötetes értesíteni a társa-ság

Igazgatőságánakelnökét'éskezđeméĺyezilijtag(ok)megvźlasztásźĺt,
ellátja . minđazon feladatokat, amelyeket jogsr.abáĺ|y, ĺigyrenđ va9.y a

FelüryelőbizotĹság az elnök részére megĺíllapít.

Az elnök akadŕlyoztatása esetén az előbbi feladatainak elllátásź.ľa| időlegesen a

Felügyelőbizottsźĺę.egyiktagiátmegbízhatja'

. 5. A Felíigyetőbi zottsäg;ülések teebnikai feltételeinek bíztosítasa

A Fe]ügyeĺőbizottság az üléseit a taĺsaság széküelyén taĺtja. Inđokolt esetben az ülés rnás

heIyen is megtartható.

Aziilés technikaí feltételeít atź4saságtigyvezetése tiiztositja, ennek kapcsan gonđoskodik az

. ütések. napiĺendjéheż kapcsolóđó anyagok tagoknak vaIó kikiildéséről, az ĺilések

ieswőkőnwďnekvezetéséľőI,aziiatokíktatásáróléslraĹtÁrazásáĺóI.

6. Á tagokjogai és kötelezettségei

A tagok jogai és kötelezettségei, hogy a Felügy.eiőbizottstąmunkájában személyesen részt

veEyen. Á.tagok köteles ellátni a felügyelőbĺzottsőgs döntéssel rájuk bízott ellenőĺzési

fe|adatokaĹ köte|es iésá venní személyesen az iiléseken, kefviselebrek helye nincs (Ptk.

. 3:121.$).

A Feliĺgyelőbiz.ottsígtae]u atfusaságügyvezetésétől fiiggettenek, tevěkeĺységük során nem

utasíthatók. (Ptk. .3 :26. (3) bekezđés).

Bárĺnely tagjogosulÍ

az iilés napirendjére javaslatot tenĺi,
. az üĺés összehívasát kezđěméĺyer'nl az ok es cél megielöIésével,

- napirenden szereplő kérdésben véleményt nyilvánítani,

- 
. 

a hatá,ĺ ozatok megho zataláb au a sza.v azásban részt venqi,

- a mégho zotthatÁrozatta| kapcsoIatos ellenvéleményének az iilés jegyzőkönyvbe vaĺó.

ĺogzítését kérni,
- mjndazt megtenni, amiĺe jogszabály felj ogosítj a.

. A felügyetőbizottság tagiai a .tisztség eltátásáért az alapítő által megállapított đtjazásra

tarthatnak igéĺyt.
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7. Ti{oktartás

A felugyelőbizottság tagjai kötelesek a nrunkájuk során ĺudomtĺsukra juioĺt ndĺrltrt<nĺ,
intbnnációkatuzlęti titokként kezelni, és nregőrizni. Nenr je|entí a titokta'1ási köÍetezotĺsóg
sérelmét a munkavégzés során és annak kapcsán a je|zési és tájékoztatási kłjĺetezctĺség
teljesÍtése érdekében az ügyvezetésnek' az alapítć:nak és a törvényességi felĹigyeletet ellátó
szenmek adott tźtj ékoztatÁs.

8. Felelősség

A feIigyelőbizottsági tagok az ellenőľzési kĺitelezettségtik elmulasztásával vaw nem
ĺnegfelelő telíesítésévęI a tĺáľsaságnak okozott károkért a szerződésszegéssol okozott káÍéÍI
ĺiatoĺeiélosség.szabályaíszerintfelelnekatársaságga|szemben.

uI. AFelíigyelőbnottsá'gfelađatai és hatáskiĺľe

'tĺ táĺsaság ugyvezetésének ellenőrzése során:

- jelentést készít a számtvite|i törvény szerinti .besz:ĺmolóró| és az adózott eľeđrĺény
felbar;zněilásárót (Ptk. 3.I2O. $ (2) bekezdés);

- a tźltsaság ugyvezetésétőt felvilágosítást kéľhe! a táľsaság fuataíba, számviteli
nyilvantaľtrásaiba, könyveibe betekinthet, a tarsaság számláját, péĺtztárźłt, szerziíđéseit
megvizsgáůhatjao szakértőve7 megvizsgált athatja (PľJľ- 3:27 . $ (2) bekězdés),

- atagokáJta|végzettellenőľzés során tuđomásukrajutott szabálytalanságokrót készítętt
feljeg1ľzést megtĺárgyalja és állást foglď az ügyben,. Ha a felügyelőbizottság szerint az ugyvezetes tevékenysége jogszabalyba va1y az. alapszabályba iitközít ellentétes a társaság legfr'bb szeň'e határozatuva| vagy
egyébként séĺi a taľsaság érdekeit, a felügyelőbizottságĺisszehívja a táľsaság legftĺbb
szervének tilesét e kéľdęs megfźrgya|ásä és a szükséges hatÁrozatok meghozatala'
érdekében @tk. 3:1,20. $ (3) bekezdés).

Á Feliiryelőbizottság az éllenőrzésének eľeđményérőI az igyvezstőť Íľasban, a hatfuoiata-
neglciildiíséveltájékoztatja.

Ha a feiüg:yelőbiz-ottság e|tenőĺző tevékenységéhez szakértőkęt kíváĺr igénybe venni,.a
felíigyetőbizottsĘerre irĺányrló kéľetnét azfigyverntes köteIes teljesí'teni 1ľ*. r:tzo. E 1l1
bekezđes).

. rv. Á F.eliigyeiőbÍzottság nĺíĺkłidése

1. Á Felrigyelőbizottsfutestĺiletként jĺĺľ el. Munkáját éves ülés- és muni<aterv ďapJán
vé'd, amelyet _ a megalakulĺís évét kivéve) - minđen év első ĺilésén ĺ{llít össze és fogad eI.

2. Á Fettigýelőbizofrság az üg5łľendjét _ az üg;rvezetéssel történő előzetes ęyeztetés
utłín _ yaga áIIapít1a meg és aifusaság alapítója hagyj a jővá(Ptk. 3:122. $ (3) bekezdés).

3. Á:i tilesekrendje:

3.L. Rendes iiles

A FelťÍgyelőbinttság ľendes iilését az éves rilés- és munkatervben elfogadott gyakorisággal
altaĹábaahárom havbnta tttjąkivétel a megďżrlculas éve. .
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Az ĺi]ése]c'e a meghívót az ĺilés időpoudának, helyélrek és na1riľeudjónek koz.léo^évcl llyĺl|c
nappal azíjléselőttkell atagoknakésazegyébmeghívottaknakkéz)lcr'kapni,

A megfiivőhoz mellékelni ketl az rilés napirendjére kítilzött kéľdéseklren vuló
batźrozathozatalhoz szükséges infonnációkat.tutalmazó dokumentunrokat, amelyek 1agok
részére történő kikÍjlđésérőt a társaság ugyvezetése gondoskodik.

3.2. Rendkívĺili uIés

Áz Íilés osszehívását bármely ta1 az ok és cét megjelolésével írásban kezdeményezheti az
elńöknél, aki a kérelem kézhezvétďlétő| számított nyoic napon belĺil koteles intézkedni a
fe|ugyelőbizottság tilésének harminc napon betĺiti iđőpontra történő összehívásáľó|. Ha az
e'lnôkakérelemneknemteszeleget,ata1ma3ajogosult azüIésösszehívásiáĺa'

3.3. Az ülés köteieztj összehívásának esetei:

- a Felĺiryelőbizotľság bármely tagsa, azIgazgatőságelnöką a könywizs géiő, ilietve az
a|apítő az ok és a cél megielĺjlésével kéri, .

- ha vďamely _.az a7apítő Képviselő-testíilďe, aľľrak bizottsága elé terjesztendő _
jelentés Felügyelőbi zottsźLg áltati megvi zsgźlása végett szükséges,

- ha az e|őzij ülés hatáľozátképteIen volt.

4. A nem sftlbá|yszeríien összehívott .rilest csak akkor lehet megtartani, illetve a
meghívóban nem szereplő kéĺđést csak alĺc<or lehet megtáľgyalni, ha az tilésen valamennyi tag
jelen van, es a meglĺívóban nem közölt napirenđ megtáľgyalása ellen egyikůk sem tiltakozík.

5. A Felíigyetőbizotlság iilései zártak, atagokon kíviil csak a meghívottak vehetnek részt.

6. A Felügye1őbĹzottsagutése aÍí<oľhatáĺozaÍképes,haazonvalamonnyi tagjelen van.

7. A Felüryelőbir-ottságüIésére a tagokon és a társaság igazgatósägąnak tagiafu lovĺil
kĺiiső résztvevők és szakéĺtők is meghívhatók. A meghívás szólhat az ülés ege'szere vagy
egyes napirenđi pontjainak megfź{gyalására. A megfoívottak klzárőLag a vítában vehefuek
tésĄ szavazati joggal nem ľendelkezrrek. Á meghívásróI a Felügyel őbizottsźę e\nókebatÁtoz,
i5 engedéIyezi az iilésen való ĺészvételt a nem bizottság1 tagok tĺs;z&e, a táĺsaság
konywizsgáIója.esetén a Ptk. 3:131. $ (3) bekezdésében foglaltaknak megfďelően.

8. Á Felrigyelőbizoltság elĺendelheti, hogy'az adott napirend táÍgýalásánźů csak a
;Fehigyelőbizottságs tagok, ilietve a társaság Igazgatősáĺgstagjai lehehek 1e|eĺ(rÁĺtu|és). Zát
tilés esetén a jegpőkönyvet az elnök általĘieitĺit tagvezeti.

g. AFeliigyelőbízottsőgiilésénekmeńete

Az lilés rnegnýtrásá! a batározaÍképesség és a napirenđ megáltapíüását kôvetően a
Feliiryelőbizottság az ęgyes n.apirendekpt az elfogadottsorrendben taryyalja.

Ery uapirenđi ponton belril előszôr az előteĺjesziés ismertetésére keriil sor, majd kéĺđeset
bonásr.oĺősok és víta következík. Eĺľrek alapjőr- az etnők megfogalmazza az e|lhaĺgzott
hatfuożahjavaslatokat és azokat egyenként szaviĘásÍa teszi fel. A szavazálstkövetően az
elnök megáĺlapítja anĺrak eredményét, éš ísmerteti az e|fogađotÍ,hatÁrozatszĺÍvegéĹ

Valamennyi napirend megfugya|ása után az Íilést be.kell rekeszteĺi, és a jegyzőköĺyvet !e
kellzá,rĺĺ.
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10. Határozat|lozata|

A Felrigyelőbizottság döntéseiĺ egyszel.Ĺi szavaza{tŕjlrbsóggct, rlyÍ|I szavaz'ńssa| lrĺlzzn t1log.
Minden tagnak eW szavazatavan.

1 1. A Feltigyelőhizottságjegyzőkonyve

A FelÍigyelőbizottság ĺjléseirőI, az ülést kĺjvető nyolc napon belüt jegyzőkönyvct kell. felveĺmi, amely tarÍa|mazza:

- az tilés helyét, idejét jetenlévő tagok és egyéb személyek nevét,
- a megffugya|t napirendi pontokat a szavazásta bocsátott határozatijavaslatokat, a

szav azás er eÁmény ét, az e|fo gadoÍt határozatokat,
- miĺdazt, amelynek jegyzőktĺnyvbe vételét brármely tag kéri, kivéve amennyíben az

nem felel měg aziilésen történteknek,
- esetleges kisebbségi vagy ktilĺĺnvéIeményt tiltakozást,
- e|Ienszavazók esetleges véIeményét,
- a jegyzőkönywezető és ahitelesítők, valamint a Feltigyelőbizottság.elnöke a!áĺľását'

A' jegBőki'ĺyruet a társaság ügyvezetése által biztosított személy vęzetl és egy bizottsági tag
1ritelesítí.

.Bármely 
tag jogosult a jegyzőkönyv módosíĺását javasolni, illetve amennyiben a

jegyzőköĺyvvezető kérését nem teljesíti a jegyzilkonyvet véIeinényeltéréssel alá{mi.

12. Hatarozatok

Á Felügyetőbizottság döntéseit határozatl formában hozzameg. A hatfuozatokat évenként
kezdődt5 folyauratos sotszámozźtssal kell elláfuri. A hatfuozat tartďmátóI fiiggően fel kell
tĺinteťni a haÍáLfldőtés a végľehajtaséľt felelő szeĺnély nevét.

13. UIés eiektronikus hírköz|ő eszkozközvetítesével

A Fđügyelőbizotľság tagsaí elekhonikus híľközlő eszköz köiĺretítésével, szeméIyes jelenlétĺik
. nélküI is taľthatnak Felügyelőbtzottsági üIést és bozhatnak hatáĺozatot. Áz elekbonikus

hírközlő ęszki5z közvetítésével megtaľtásra keriilő tilés tényét a megbívóban szerepeltefuii kell.
Nem tarható íly módon tilés, ha ez ellen a Feltigyelőbizottságb.áÍmely tag1aíĺisban, az tilés
megfartása iĺőtt legďább három nappal tÍttakozik.

Áz elekhonikus hírközlő ęszlcöz közvetítésével.megtartottiilésęn az elnök felađata:

- a FelügyelőbizattsáE]' tagok szeĺnélyazonosságĺának hang illetve egyébmódon történő
eIIenőruése

- az lilásen elhangzottak hangľdgzítésérőt
- az üIésen e|hangzottakés ahomtÍ.hat.ározatakínísos jeg5zőkĺinyvi ĺőgzítésér6|
- az elkészĺilt íľásos jegyzőkönyv nyolc napon belĺil a Felüryetőbizottsági tagoknak

töŕénő kiküldésérőL valő gonđoskodĺás

A jegyzőkónyvet a meghívóban megielölt helyen a jegyzöki)nywezető Yezett, és az elnök
hítelesíti.

Níncs akadélya annĄ hogy a meghívóban szereplő helyen a FeliigyelőbiznttsĘbĺámrelyik
tagtr a szeméIyesen megielenj en
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Az elektronikus híľkozl ó eszkőzközvetítesével megtaľtotĺ riles leĺblyĺatásáľa cgycllckl>r:lt tl

rendes tilésre vonaÍk oző szabályok éĺte|emszeruel-l irányadĺk.

V. Iktaiás ésirattárazás ľcndjc

A Feliigyelőbizottsághoz érkęző és a kimenő leveleket iktatni kell, évenkénÍ kęz<]ődő

sorszámmď.

Az í1léseiľatanyagát. iilésenként elktiicinítetten ke]l tárolni.

A Fe1ügyeĺó"bizottság tagjai a bizottság írataiba, nyilvántartásokba korlátozás nélki.jl

betekinthein ek. Aziratokról kiađott másoiatot szignáIni kell a kórőnek és a kiadónak.

VI. EgYebek

A jelen üg1nenđben ĺem szabályozott kérdésekbęn a Ptk. ěs az egyéb vonatkozo jogszabályok

ręndelkezés ei az ir ány aďők.

Jelen iigyrendet a Ptk. 3:122. $ (3) bekezdése ďapján a Feiügyelőbizottság 4/2015.(v[Í..f7'.)

számú hatźĺozataállapítja meg. Az ügyrenđet az alapítónak jóvá keli hagynía.

Az ügyľend hatźlya aztljabbtigyrenđ elfogađásáig, iĺletve a FelÍigyelőbizottsźĺgmegsziÍnéséig

áli fenn.

Buđapest 2015. augus ńls 27.

,?-
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elnôke jegyznkönywezetó

Felüryelőbi zottságj tag

Feliigyelőbi zotts ági tag
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A Józsefváros Ktizösségeíért Nonprofit Zrt. (1084 Budapest, Mátyás tér 15., Cg. 01-l0-
O4B493) - a továbbiakban: Társaság - ügyvezetését azÍgazgatóság látja el.

A Tfusaság iťanyítasźxa| kapcsolatos olyan dĺĺntés ek meghozataĺfua, ame|yek nem tartoznak

az ĺ\t ap ítók hatasköréb e, az Tgazgatős ág j o go sult.

Jelen ügyrend céIja, hogy megh atározza az ĺgazgatóság míÍködésének, hata.skörének és

elj árásailrak ď apvető szabá|y alt.

Az Igazgatőság tevékenységét a hatalyos jogszabátyok a Társaság Alapszabálya és a j elen

ügyrend rendelkezéseinek kereteí közott végzí, osszefriggésben a cég szeĺvezeti és működési

sz ab á'|yzaÍában fo g1 alt rendelkezés ekkel.

Á fenĹi rendelkezések alapjan megállapított működési rend az alábbiak szerint kerĹilt részl etes

szabáJyozősra:

I. Altalános Előírások

1.I. AzIgazgatőság a Társas ägugyvezető szeÍve.Képviselí a Tiársaságot harmadik

személyeÍJ<el.szemben bíľóságok és más hatóságok előtt, kialakítja és iranyítja a
Társaság munkaszervezetét, az lgazgatósági elnök tartós távolléte esetén az elnök
jelĺili ki a Társaság rnunkavłáIlalói ft'lött a munkáltatói jog gyakorl.óját.

L.2. AzIgazgatőság5 tagbő| źil^, azIgazgatőság (Igazgatőság1 tagok) meýízatátsa

az ALapítő ríltal esetenként rneghatĺrozott iđőtaľtamĺa szól, a tagok bánnikor indokolás

néltai[ viŚszahívhatók és a megbŁatásuk Lejäĺtautan újra megvrílaszthatók.

Az I gazgatós ág tagj ainak megbízatása 2020' jrilius 3 1 -íg s zó l.

Az Igazgatő ság1 |ags ág megszíÍnik

. a megbízás tutamźnakĺejártźĺva|,

. a visszahívással,
. . Iemondrással ,
. . elhďrílozással

. a Tcirvénybeĺ szabáIyozottklzátő vagy összeferhetetlenségi okok bekövetkeztével.
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Azlgazgatőságtagsatnakrészleges cseréje vaEy azlgazgatőságlij tagokkal való kiegészítése
esetén az,t$ tagok megbízatása azIgazgatőság eredeti megbízatásának időpontj áig sző|.

I'.3. AzIgazgatĺíság tagia:

1. A nýlvlánosan miĺköd ő ńsnénytársaságban valő ĺészvényszerzés kivéielével _ n€m
szerezhet részesedést a Tfusaságéva| azonos tevékenységet .főtevékenységként

megi elölő más gazd,ő|kodő szerv ezetben, továbbá

2' Nem ĺehet vezetć| tisztségvisélő a társaságéval azonos főtevékenys éget végző tnás
gazdaságs társaságban, illetve szövetkezetben.

3. Az lgazgatósäg tagia és kĺjzeli .hozzźttańozóją valamint élettársa a Társaságnĺíl az
Igazgatőságtagiává nem választható meg.

Az Igazgatóság tagja tigyvezetési tevékenységét a Társaság érdekének megfelelően kötetes
ellátní. AzIgazgatíságtagsaůgyvezetésí feladatait személyesen köteles ellátni.

Az Igazgatóság tagiait a Társaság Alapítőja vá7aszŁ1a meg, nevezi ki vagy hívja vissza, Az
Igazgatőságtr ta'gságra szóló megbízás a tisztségnek a kijelölt, meg:łáiasztott vagy kinevezett
személy éńta|történő elfogadásávď jön téhe.

A Ptk. rendelkezés ei azirányadókazIgazgatóság tagiaival szembeni követelmények éslgzźnő
okokat ílletően: azIgaz.gatóső*gtagtraaza nagykorú szeméIy lehet akinek cselekvőképességét
a tevékenysége ellátásához sziikséges körben nem korlátozták.

Nem lehet az Igazgatósőg tąEJa az, akit bűncselelcnény elkövetése miatt jogerősen
szabadstgvesztés btintetésľe ítéIteŁ amíg a biintetett előélethez fílzőđő hátnányos
következĺrények alól nem mentesült.

Nep lehet az Igazgatősáry tagtra az, akit e foglalkozastól jogerősen eltiltottak Ákit valameiy
fogla|kozästól jogeľős bírói ítélettel eltiltottak, az elti1tás hatéůya a|att az ítéIetben megielött
tevékenységet folýató jogi szemé|y vezďő tisztségvlselője nen leheĹ

Az eltĺltást kimondó hatfuozatbanmegszabott időtaľtamig nem lehet azĺga;zyatdságtagsa aa
akit eltiltott ak a vezető tisztségviselői tevékenységtőI.

Az lgazgatóság tagia a Társaság Alapffia részére ktiteles.a Társaságra.vonatkozóan
felvilágosí&íst adni, .és számáła a Társaságra.vonatkozó iĺatokba és nýlvantaľtásokba
betekintést biztosítani. A feivilágosítást és az iľatbetekintést azLgazgatőságtagsa ajogosult
általtettírásbelititoktaľtĺásinyilatkozattéte|éhezköthetí.



EREDET1ĺVELNEcEqvEző
fiffEh9sMÁsoIÄT

Az lgazgatóságtagtrameýagadhatja a felvilägosítást és az íĺatokba való bätekintést, lra ĺ=z a

Tarsaság iizleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszeľűen gyakoroljir'

vagy fe|hívás ellenére n"m i"s' titoktartási nyilatkozatot.

Az Igazgatőság tag|a hďadéktalanul köteles bejelenteni azlgazgatőságnak a szeméIyét ill.etŕí

összeférhetetIenségi és kizáĺó körülmény felmerĺĺlését.

I.4. AzLgazgatóságtagjaíköziilelnökĺjtvá|aszt.

Az e1nĺjköt akadáIyoztatása esetén a.megbízottÍgazgatőságtr'tag helyettesíti azIgazgatóság

működésével kapcsolatos elnoki feladatok tekintetében.

A Társaság legfiíbb szerye üIésén hivatalbóI, egyéb fontosabb értekezletekeir,

rendezvényeken azIgazgatoság einöke' akadźiyoztatása esetén a megbízott lgazgatősá-gi

tas'veszrészt.

tI. Az Lgazgatő ság mííködése

2.I. AzLgazgatőlságjogaitésfelađataĺttestíiletkéntgyakorolja.

Az Ígazgatóság jogait és felađatait testĺiletként gyakorolja. Az Lgazgatőság tagjaí

képviseleti joganak korIátozása, megosztásą és nýlatkozatanak feltételhez vały
jóváhagyáshoz kötése harmadik szeméIyekkei szemben nem hatályos.

Az 1gazgatőság kijeiöt.i, hogy a feladatk<jréb e taftoző. ügyek köziil mely iigyet szükséges

iilésének napírenđjére tűzni, kijelö\í aziigy előkészítesééĺt felelős Ígazgatőságltagot, az

Igazgatősőĺgs ti[esen előterjesztett ĺigyet megtárgyala' abban hatźrozatot hoz és szÍikség

esetén annak végrehaj tás źft el|enőnzÁeti.

A határozatban mindęn esetben megieltiIi a végrehajtásért felelős személý és a felađat

végrehajtáśrának hatĺáridejét. A határozatok végrehajtásáĺőI a félévente a,rendszeres

iiléseken az Lgazgatősági elnök írásos tájékoztatást ad.

Az Igazgatóság ülésein a feladatkorébę tartozó brárľrityen ügyben a fenti előkészítés

nélküi is határozhat ,haazelőkészítés nem szükséges vagynem lehetséges.

2.2. Az lgazgatőság az iigyvezetesről, a tráĺsaság vagyoni helyzetéről és

uzleťpolitikajráról

- félévente eąyszęt az,éĺIapítő Képviselőtestülete, és

. negyďé v eĺte az Igazgatőság mint a tulaj donos képviselőj e

részére jelentést készít.

Az Igazgatőság ätnlhézbat minden olyan feladatot az alárendelt szervelTe, amely nem

tartozík|gzátolagos hatáskörébe, íiletve amolyet nem a közgyíílés đelegďt rá.

i:
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Az lgazgatóság munkájćl|-loz cgyecli vagy áItalános jelleggcl nlcgbÍzoÍt szakell.rlrcľ
segítségét igénybe veheti.

Az Igazgatőság _ céIjai elérése éľdekében, anlennýben ennek szükségóĺ érui _ azül€sck
előkészítése és ahattxozatok vé8rehajiásának ellenőľzése céljóból az ülóseken kívíil egy-
egy szaknai-gazdáIkodási kérdésben értekez\etet szervezhet, specíátís szakérĺ;ő (ke) ĺ
aĹka|nazhat. a Ti{rsaság munkaszervezetének iIIetékeseit kĺjzvetlenijl beszámoltatlratia.

III. Az [gazgatő sá,g Íĺg5'rzezetési feladaŕaÍ

.Az lgaz$a1óság iĺgyvezetési feladatköľébe tartozik mindazon kérđésekben történtí dĺlntés,
amely nem az'Ąĺapítő kjlzfu őlagos hatásköĺéb e:

Így kĺilcinösen:

3.1. Kíalakítja a Részvénytáľsaság munkaszeľvezetét; 
.3.2,. felelős a Részvénytáľsaság míík<iđési koľében a saját, illetve az álta1adelegáIt

hatásk<irben hoznttminden đöntésért
3,3. jogosult minden olyan döntest a saját hatáskörébe vonni, amety nerĺttartozik az
. Ąapító hatłásköľébe;

3,4. iránltja a Részvénytársaság BĄzdźlkođálsát, ĺnegfiatározzaatársaságiizleti és
fej l esztés i ko ncep ciój át;

3.5. megállapítja. a Részvénýársaság szervezeti és míĺködési szabáiyzatát,
gondoskodik a jogszabelyban előilt sżabályzatokelkészítéséről és aktualiz alásańI:3.6. gondoskodik a Részvénytársaság mérlěgénet vagyonkimut atźgjának
elkészítéséről, javaslatot tesz az eredmény fe-losztásĺáĺa és az osztďékpolitikaľa;

3.7. a Részvén)rtaľsaság mérlegét a hiľđefunényekľe vonatkozó szábrĺ[yok szerint
közzéteszi, illetve a cégbíľósághoz beteľjeszti ł

.3.8. gondoskodft a Réwénytáĺsaság iĺzleti könyveinet< szabályszerű vezetéséről;
3.9. fflévęĺrte tegalább egyszetjelentést készít az A7apítő ľészérą neryedéventepŤĺs [gazgatőság tałJai részére a Résżvénytáľs aság ügyuezetéséről, vagyoni

helyzetérő| és rizletpolitikájáĺól;
3.10. eĺIátja míndazokat az _ A|apítő lązáró|agos hatásköľébe nem tartoző _

felađatokat, aĺnelyeketj ogsrabály a más.táľsas ägbanvuió ,és"oďése kapcsán előĘ
3.11. az lgazgatősági elnök tészére átr:u}lépJaat minden olyan feladatot, amely nem

tartozik az lgazgatősőĺg kizańIagos hatáskörébą il'letve an1elyet neÍn' az Átapító
de|egáItreá;

3.12.. az Igazgatőság a Táľsaságot éńntő kíađások esetében 8 miIIíó foľint fi'lötti
összeg esetén dön| 8 millió foľint összefitatáĺ alatt az Igazgatőság elnöke saját
hatáskörben, egyedtil dönt.

3,13. đöntés közbenső mérleg elfogadásáĺól;
3.14. a Társaság cegnevét székÍrelyeg telephelyeit es fióktelepeit, valamínt a.tĺársaság tevékenységi köreit - a fftevékenység megvéűtoztatasa kivételével _ éÍintő. dôntések megjlozatala, és ezze|cisszefiiggésben az Alaps zabźiy aiődosítĺsa;

[\
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3.I5- kcĺteles 8 napon belĹil az A|apítot éŕesíteni _ azLgazgaLóság egyiclejű él1esi (Ósc

mellett - a sziíkséges intézkedések meglrozataIa végett, ha a sajáĺ ĺťĺkc jogszabál}rbĺrll

bekezdésében meghatározott mértékű csokkenését, va1y a Részvénýáľstľágtll

fenyegető fi zetésképtelenségeÍ észlel'

3.16. az lgazgatóság tagjaí az Álapítói döntéseket hozó KépviselőtestĹileti Ĺiléscn

taĺĺácskozásí j o ggal ves znek rés zt

Az 1gazgatósági hatásk<irbe tartozó szerződések, nýlatkozatok aláírásának rendje: 
^Z

igazgatősá'gelnĺĺke egyedĺil, kétigazgatóság, tagegyĺittesen íthat aLá szerzőđést.

Amerľlyiben az a!áírást mege|őzően az Igazgatőság, vagy a részvényesi jogot gyakoľló

něvében a Polgármester jóváhagyása sztikséges, akkor a jóvahagyást tartalmazó dörrtés

megsziiletése után írható alá a đokumentum, azt követően, hogy ana záĺadélĺJílénĺ a

jővźÁagyő đöntést 1rozó nevét és a döntés számátrávczettćk,

IV. Képviseleti felađatok

Az Igazgatőság 91nöké önállóan, két ígazgatősźĺg1 tag együttesen jogosultak a

' cégsegyzésĺe.

v. A2,Igazgató,sátg, Igazgatősági ŕagok felelősségc

. Az Igazgatőság tagtrai a gazda,ságl.társaság iígyvezetését az ilyen tisztséget betőltő

' szemé|yektőt álta!ában elvaľható gondossággal 
. 
es ha e toĺvénv kivételt nem tesz _ a

gazđ'aság1Í.ársasźęérdekeinęk eisődlegessége alap1arl kötelesek eliátni.

: Az lgazgatőság taUJai a polgarí jog ráltalráno s szabźtlyai szerint felelnek a gazdasägs

társasággal szembęn a jogszabályot a taĺsasági szeľződés, illetve a gazďasäg1 társaság

1egÍőbb szervs áĺtat hożott hataľozatot illetve ĺigyvezetési kotelezettségeik felľóható

megszegésével a társaságnak okozott károkért.

A gazdasági táľsaság fizetésképteleĺrségével fenyegető be|yzeÍ,bekövetkeztét kiivetően, az

Igazgatôsáłgtagiđ iigyvezětési feladataikat a taľsaság hitelezői éľdekeinek elsődlegessége

alapján köteleset eliátni.

Az Igaz4atôság tagsai a gazdasägĺ társasággal szembeni kaĺtérítési felelőssége a Ptk.

közös károkozá,sra vonatkozó szabáiyat szerint egyetemleges. Ha a kärt azlgazgatőság

hatfuozataokozta, mentesĹiĺ a felelősség aLó! az atag, alľĺ'a döntésben nem vett részt,vďgy

a hatáĺo zat ellen szavaz ott.

Nem terheli feleiősség azt azI3az1atósági tagot aki

. az Igazgatőság halfuozata, vaĐy irLtézkedése elIeni t|Itakozásźlt az IgazgaÍősäg

riiésen bejeIentettą
C dZ ülésen nem volt jelen és az Íilés jegyzőkönyvének kézhezvéte|étől számított 10

' napon be|űl az lgazgatősźęelnökének írásban bejelentette tiltakozasáĹ

. 
^7 

áltaJa észlelt mulasztast olyan iđőben jelezte írásban az lntézkeďesre jogosult

szervnek, hogy az még iđőben intézkedhetett,
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. az á7ta1a é,szlę|t mulasz{ást olyan időbe,1 jďleztc íľáslran ztz illtćzkcdésľc jogĺ-lsulĺ
szervnek' Ilogy a bekövetkezetÍ kfu súlyosabb 'jogkłlvetkezmények nélkĹi|
elhánthatő IeÍĺ volna.

Aę, Igazgatőság tagtraira vonatkozóan tevókenységi k<jľĺiket illetően személyre sz<5lĺĺ
fet elősségbiztosítást ke]l kotni.

Yl.Igazgatósági ülések rcn djc

vI.I. Az tgazgatóságÍ üIós előkészítése

1rI. t. ĺ. Az lgazgatóságÍ ĺités összehívás a

Az Igazgatósági tilés ĺjsszehívása az eInök feladatą erre vonatkozó hatáskörét másľa n eĺn
ruházbatjaát.

Az elnök az Igazgatóság iilését ftlévente legalább egyszer (ľendes ülés), továbbá sztikség
sz'eńnt (ľendkívĹili rilés) köteles összehívni.

Amerurýben azt azIgazgatóságnapiľendjén szeľeplő iigy indokolja, az elnök zárt iilés tartását
is elrenđelheti, melyen kizfuő|ag- az Ígazgatósägtagjai vehetnek részt.

Ha az üIés <jsszehívasát valamely tag _ az ok és cét megielölésével _ íľásban kéri, az
Igazgatóság elnöke köteles azt összehÍrmi. Amennyiben az elnök az Ígazgatősági tag erre
irányuĺő kérelmének akérhęzvéte|étől számított 8 napon belül nem intézkedik azlgazgatóság
Íilésének 30 napon belťili ídőpontra történő összehívasaról, úgy az Igazgatóság iilésének
ös s zehívĺás fu a a kezdemény ező tag j ogo sult

Az lgazgatóság iilésének összehívása az Igazgatőság Íilésén jelenlévők felé szóbęli közléssel,
egyébként néwe szóIó meghívó szeĺnélyes vagy ajźn7ott tevélként, továbbá telefax vagy
elektronikus levél (e-mail) útján történő kézbesítesével történík.

Az Lgazgatóság elnöke köteles gondoskodni anól, hogy az Igazgatćlság üléséľe vonatkozó
meghívókat az é:rdekeltek legatább 8 nappal az iilés megtartĺísa előtt megkapják.

Sĺĺrgős esetekben _ az okmegielölésével _ azIgazgatóság tilése 72 őráva| ateĺvezettidőpont
előtt is összehívható _ akőÍ telefon útján is _ úEy, hogy \egalźbb 24 őrävalkorábban a
ĺrreghívand ők az írĺísos éľtesítest kézhez kapj ĺák.

Az lgazgatósági tag az Ĺilést megelőző tegalább 3 nappal köteles jelezni, ha akadáJyoztatva
van az ĺilesen vaĺó személyes megielenése.

YI.I.2. Az Igazgatősági ütésľe szóIĺí meghívrí

Az Igazgatóság üléséĺe szóló meghívónak kötelezően tartalmaznía kell:

#
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az lgazgatőság ril ésén ek ponto s h el yét (he!ység, utca, lláz.szćĺnl, em e| cĹ' aj ĺ(l) ;

azťllés időpontjának pontos megjelölését (év, hónap, nap ón, peľc);

a tárgya\aĺldó napirendi pontokat címszeríĺe!, utalva az lgaz,gatósági lllcghĺvťl

mel l ékI eteként szeľeplő esetl eges egyéb ki egés zítő any agokľa, el őĺerj esztések re ;

felhívast ara vonatkozóan, hogy a tagok további napirendi pontok táľgyalásńt

kérhetiŁ amennyiben az eŰe vonatkozó igényüket jrasbelj fonnában legkésőbtc nz

Igazgatőságsülést megelő ző 3 rnppal korábban bejelentik.

A meghívóhoz metlékelni kell rninĺlazorl íĺás<rs attyagoka! előte{esztéseket, jelentésekct,

kommenĹaľokat, amelyek aZ érdemi targyalráshoz, a jobb megértéshez sziikségesek.

Amennýben a rnellékełendő íľásbeti anya1 hosszabb terjedelmií, úgy az elnök jogosult arra,

hogy _ a napirendi pont lényegét ériniően - rtjvidített összefoglalót készítsen, vagy
készíttessen arról.

Áz elnök valamenný lgazgaÍősźrgi tagnak kĺiteles meglctildeni a meghívó meIlékleteit, míg az

iiiésére ńegÍrívottaknak csupán azokat a mellékleteket, amelyekben a meghívott érintett'

A me!ĺékĺetek a meghívótól eltérő időben, kÍilön is kéŻbesíthetők, illetve az \gazgatóság

rilésén is átadhatók, amennýben az!.gazgatőság elnoke ezt inđokoltnak tartja.

v[.f . Az l:gazgú'ősá.gi ülés megtartásának szabályai

ĽI.Z.L. Áz üIés rendj ének fen.ntartása

AzIgazgatősági ülés vezetése az elnök feladata' Az elnök feladata továbbá az iilés rendjének

fenntätásą melynek megfelelően jogosult a rendfenntartás érđekében a nern érdemi vagy

táĺgyhoz nem tartozó hozzász,őLást előterjesztőtől a szôt megvonni, illetve az iilést szfĺkség

esetén berekeszteni.

Az elĺĆlk köteles gohdoskodni arról, hogy a tagokon és az álttala _ az aiott napirendi pont

tźlrgyalásához - meghívottakon kívÍilmás az tilésen ne legyen jelen.

YT.z.2. Je gyz ő könyw ezétés

Az e]nök az lslésmegnyitását követően _ az Igazgatóság egyetértésével, a jeienlévők köztil _

kijelöIi az adott ĺiiés jegyzőkiinywezetőjét. záÍt iiIés esetén értelemszeríÍen

jegyzőkönyuve zetőriekcsak valamely jelentévő tag jelöthető ki.

Az Tgazgatőság ülés ének j egyzőktĺnyve taĺIaĺmazza:

. A7' ülés helyét és idejét;

o ajelenlévők nevét, tisztségét;

. 27 iiIés napiľenťljét;

. azeln<ik határozatképességte vonatkozó megállapítását;

. aziilésen \ezaj\ottlegfontosabb eseményeket nyilatkozatokat;

a

a

t
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az lgazgatósőg álĺaI hozoĹt hattrozalokaL, ilZ rtz,ĺlĺĺľĺl lcaĺJoÍĹ szavfl?,ttt()k ćs
ellenszavazatolĺ, iJleĺvc a szavaztstó| taťtőzkodók, vagy ĺrz ablran ľészt ncnr vcv(ĺk
számát;

amennyiben valancly Íag áIláspontja a hatfuozat1'6| c|tćr, ť'gy _ kéľésére _ clrnĺ:k
tényét, valamint el|ensz,nvazatának vagy tartózkodĺĺsđnak indokait; tovóbbń
az e]nök híteĺesítő a|áírását, a jegyzőkönywezető aláíúsát.

regyzőkőnyvvezet(5 bárme|yik Igazgatósági tag lehet, illeĹve az ĺilésen meghívottként. je\enlévő bárme|y személy, aki képes arra, hogy az ülésen elhangzottakat megfe1elő módon
rögzítse. A j egyztĺktinywezetőnek az elhangzottakat lényegiikben kell ľögzítenie.

A jcgyzűkonyv lcgalább 7 ercdeti pélĺiányban késziil, melynek l-ĺ példánya azÍ'gazgat1ság
tąglait, a'Iärsaság tagänakképviselőjét és a Táľsaság etnökét illeti nreg, I pé|dányátpedig az
elnök a Társaság székÍrelyén irattárba he|yezi-

A jegyzőkönyvnek az énntettěk részére _ az tilést kőyető 8 napon beltil - töľténő igazo1t
Ltadásfuóĺ, illetve megkÍĺldéséről az elnök koteles gondoskodni.

A hitelesítés éľdekében a jegyzőkönyvet _a jegyzőkĺĺnywezetőn kívüI _ az elnök hitelesíti.

Y7.2.3. A határozatképcsség megáIlapĺtása

Az lgazgatóság elntike az ĺjlés megnyítását követően köteles annak hatźrozatképességét
tnegvizsgalni. A határozatképességre vonatkozó ruegáI|apitásokat az üIés jegpőkönyvének
taĺta|mazĺúake|I.

AzIgazgatőságiilése hatáĺozatképes, ha arra azIgazgatóságvalamenný tagsőfiszabáilyszerĺÍen
negfuivtőik,és áz Íilésen legaLáhb 3 tagmegieIent.

.w2.4. Eljárás határozatképtelenség eseÚén

HaÍ'áĺozatképte]en ülés esetén az ülést I napon túIi időpontaismét össze kel! hívni.

vT.f.?. Áz iĺlés berekesztés

Arnennlben az lgazgatőság a napirenden szereplő pontokat megtargyalta és a szükséges
hatäłĺozatokat megfrozta, az elnökaz iilést berekeszti.

Abban az esetberr, ha az üIés napirendi pontjainak további tźrgyalása bármely okból
leheĽetlenné válną az elnök jogosult az tilést berekeszteni, és azlľąz$atóság ajelenlévő tagok
áItaĹ meghatá,ĺozott időpontban és helyen folytatótagos tłáľgyatást taľĹ

vI.2.6, Á napÍľend i po nŕo k éľd emÍ megtárgyalás án ak szabály ai

Á napirendi pontoknak az ĺiIés áltat megráJlapított és j.óvrĺhagyott soľrendben történő
megfárgyalásakor az elnök vagy valamely előteľjesztő ismeľteti a javas|atětt.

r$
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Amermyiben az adott kéĺdós az lgazgatőság megítélése szcľinĺ sz,il]ĺól1iĺ lrcvonásáĺ is igĺ!llyli,

úgy a javas\at előteljeszÍő általi ismertetesét követően _ az e|(ize|'esen nlcgllĺvott és ĺĺegjclcll|
_ szakértő az elnők fel kérés éľe j o gosul t áJ l áspontj ának szóbel i ki fuj tós éľc.

Az ismertetett napirendi ponthoz bármely taghozzászó]hat * az elnolc által megállapĺ|<ltÍ

soffendben -, Ĺĺ.lvábbá a.z e|ĺjLejeszĹőĺ'ií1, illeĺve a szakéľtőtőI további szóbcĺi kicgószĺĺćsĺ

kérhet. Ahozzászőlások sonendj ét a tagok - az ülés előtt ínásban, vagy az ijléserr szóban _

bejelentett jelentkezési sonendje hattĺrozza meg.

Az e|nokcsak akkoĺ zárhatja\e az ađott napirendi ponttáĺgya|ását, és bocsáthatja szavazásra

a. kérrlésf, ha tribb kérdés vagy éĺdemihozzásző|ćsmiír nincs azza|kapcsolatban.

Az lgazgatóság minden napirendi pontról _ az egyes pontokat érintő előterjesztést és az

esetleges szak€rtői meghallgatast illetve hozzászőLásokat kĺjvetően - kĺilön-kiilőn szavaz.

Az1gazgatősághatározatait a jelenlévők szótöbbségével, nyí|tszavaztlssal hozza meg.

Mináen hgnak egy szavazata van'

vT.2.7 . H:atá.r o zath ozata| ĺilés ta ľt á s a n él kii l

Sürgős és küIönösen indokolt esetekben az lgazgatőság ütés megtartása nélkiil, írásban is

hatánozatot hozhat.

Ebben az esetbelr az elnök a javasolt hatátozat teruezetęt köteles a tagok részéte azonos

ídőben megkÍitdeni , abeérkezett szavazatokat peđig összesíteni, és a szavazás eľedményéről a

tagoknak írásban táĄékoztatást adni; vagyis összességében a szavazást lebonyolítau. Az
írásban történő szavazáspostai útoir, telefax; vaEY elekhonikus IevéI (e-maiĺ) útján történhet'

Az írásbe|j szavazás akí<or érvényes, ha a tag..a szavazaÍtń a szavazŕĺsra feltett keT.lés

kézhezvéte\ét követő 3 napon beltil az elnökĺĺjz eljuttatja.

Az ítésbe|i szavazás eredményéről es a hatarozathozatalről, valamint annak keltérőI a tagokat

az utolsó sravazat beérkezését, iltefue a szavazat eljuttatĺására nyitva álló határiđő leteltét -
követő 8 napon belril az elntik írásban těljékoztatja.

A meghozotthatárorat.ot a soron következő lgazgatősźry;jegyzőkönyv.ekközött rögzíteni keIt.

vL2,8. Iktatás, ir attfuazás,vegyes rendelkezések

Az elnőkköteles gonđoskodnÍ az lgazgatósági iratok szabiályszerií iktatasáról, irattarazásőnő!,

és azoknak - a Tarsaság széküelyén történő - biztonságos taľolIásáról.

Az 1gazgatóság műkö đéséhez sziikséges feltételek biztosíüása a Társaság Lgazgĺitősäg,

elnökének ktitelezettsé ge (1egyzőkőĺyvvezető, helýség, stb.).

10
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1'. ĺ ľÁnsĺsÁGAzoNosÍľó aunľĺl

1.1. Á társaság cégneve: Józsefváros Közłisségciért Nonprofiŕ Zĺĺľfk{ir{iclr M{ĺktĺd{ĺ
Részvénytáľsaság

Á táľsaság riividített cégneve: Józsefváros Ktizłisségeiért Nonprofit Zrf.

1.2; Atáłĺsasá,gszékhelye: 1084 Budapcst, Mátyás tér 15.

AtÁrsaság szé|dle|ye egyben a köąponti iigýntézés helye.

Telephelyek

1084 Budapest Szigony u.76ĺB,

I08l Buđapest, Hoľanszkyu. 13.

1086 Budapest, Dankó u. 18.

1081 Budapes! Homok u. 7.

1085 Budapest Józsefkönlt 59-61.

1085 Buđapest, Józsefkörut 70. féIemelet 3.

l 085 Budapest József kö Í|rt ? a. fszt.4.

1085 Budapes! József köTÚLt70. fszt.s.

1085 Budapest Józsefkönít 68.

1 082 Budapes! Harminckettes ek teĺe 2. fszL}

3. Á táľsasáĺga|apítója: Budapest Főváros 1łIII. keľület Józsefuáľosĺ Önkoľmánvzat

Azalapítő széłüelye: 1o82 Budapest Baľoss utca63-67.

Az alapító nýJvántartźlsi száma: 735?15



Képvíseli: dľ. Kocsis Máté polgárrnestel

4. Á ĺársaság működésének időtaľtama: |raí.ározaĺIan.

5. Á íársaság jogáIlása:

5.1. A Társaság tevékenységét a Civil tv. szerinti köz;Irasznú nonprofrt korlátolĹ felelősségű

társaságként |átja el.

5.2. ATaľsaság nern folytat közhaszrrú tevékenységként olyan tevékenységet, amely a Civil ĺv.

ĺendelkezéseibe titközik.

5.3. A Tláľsaság közvetlen poIitikai tevékenységet nem folyat, szeĺIezete práĺolaóĺ fiiggetlen és

azoknak anyagl támogatást nem nýjt.

. 5.4, ATársaság a gazÄáJkođása során eléĺ eredményét nem osztja fe|, azt a létesítő okiľatában

meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.

5.5. A Társaság tevékenységének és gazdálkodásanak legfontosabb adatait a Cégközlönyben

tesnkör.zé,tověbbá a kertileti önkormányzati újságban is nyilvánossáĺgmhor'n.

5.6. ATársaság vál|a|ja a Civíl tv. szeľinti közhasznúsági feltéteIęk teljesítését.

6. Á Társaságcelja:

Á trársaság cé:Ija a lakosság szociáĺis el]átásának bővítését szolgáló tevékenységek ellátása,

időskorriak gondoaásą segítő hálózatok miíkôdtetésą az óvođáľó[, az ďapfokťr nevelosről,

oktatásńt smlő feladatok ellátása, a nelĺzeí és etnikai kisebbségek jogainak védelme a

Magyarország helyi önkorľnányzatairót szőLő f017. évi cl-)oo(D(. tv. 13. $-ban és 23. $ (5)

bekezdésében meýatáĺozott feladatkörökből fakađó' eryes társađatmi közös szĺilségletek

kielégítésérą a Budapest Józsefuáros onkorĺran5zatámak az e cétból a jelen nonprofit

táľsasággal kötött megáJlapođásban foglaltak tetiesítése.

7. Á Táľsaság tevékenységi körei:

Á táľsaság tevékenységi k<iľének tagoződása a Civil w.34. $ (1) bekezdése alapjan:

- közhasznú tevékenys égek

i
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- TEÁOR szeľint megielöĺt cél szeľinti kőzhaszrú tevékenységek

- a kcizhasznri tevékenységekhez kapcso|ódó gazdasági-vállalkozásĺ ĺcvékerlysógck

7 .7. A Tá,tsaság közhasznú tevékenységei:

- közösségi, tarsada|mi tevékenység

- kulturrális képzés

- egyéb oktatási tevékenység

- szociális tevékenység, iđőskoniak gondozasa

- oktatást kieg észítć5 tevékenység

- egyéb szociális ellátás

- vállalkoásfejlesztés

2. ÄľlinsesÁc \IEZETÉSI RENDSZERE

ď A Tĺársaságń| taggyűIés nem miíköđik. A gazdnägítársaságołról szóló 2006. évi fV. sz.
törvénybenmeýatá'roz-ott jogokataTulajdouosgyakoro[ia.

bi A Felüryelő BůzottsĘ a fuIajdonosí éľđekek véđelme céliábóI felügyeli a Tarsaság

ügyvezetéséĹ A Bizottság testütetként j ár eI'

. A felügyelő bizottság hátásköret az Akapszabály vonatkozó pon{iai hätáÍozzák meg. A
'b:lzottság hráľom tagbć;I átl, ĺieyr€nđjéÍ' mága źil|apítja meg. Ellenőľzése során szoros
kapcsolatban van ą [gazgatőságq Elnĺjkket. YĺzsgéJ1a křilönöseĺr a TĺársasĺĘ: - szeződéseit,

lratait _ beszámotóíą _ űzleti tewéy _ vagyonkimutatlísáű, _ méÄegét- A vizsgálatok

eređményérői íľásbeli tájéko'ztaüást ad'

c/ A KiĺnywÍrsgáůő kötelessége a Társaság kôn5rveinek hiteles ellenőruése; az Alapitó eIé

teĺesztett minden jeteĺrtés - az adatok valódisága és jogszabrályi előírások megfeielősége



szempontjábó] való - vizsgá|aÍa, továbbá a Felűgyelő Bizottság és az cĺncik munkír.iĺĺlulk

elősegítése és szakmai támogatása.

Munkáját az egyesu|ési jogľóI, ktjzhasznli jogáIlásróI, valamint a civil szerr'czetck

műkodésérőI és támogatásáról szóló 201I. évi CIJ{xv. sz. törvény és más jogszabályok,

továbbá a Tulajdonos hatfuozataí szerint kell végeznie-

ď Á munkaszervezetet az igazgatősági e|nök Mt.208$ (1) iráĺýtja.

A Táľsaság felépítését és miíkodését a Társaság jelen Szervezeti és Múködési Szabályzata ĺrja

eIő' A Taĺsaság operatív ügyeit az ígazgatősági elnök iránftja. Feladataít az Alapszabá|y

határozzameg.

3. FBl.łoeľxöRÖK I/mGřIÁTÁRozÁsÁ

3.Ĺ. Az előzőeken kíviil az ígazgatósdgi elnökfelaďataí {M.Ĺfu.208$ (1)

- káľny;rtásaalátaĺtoző dolgozólĺra és vezetőlae kitedeđően gyakorofia a munkáltatói jogokat,

- eĺgedélYezireĺrdkíviili szabadságok kiadását,

- ónálló cégJegyz;ési jogg|aĺ ĺendelkezik

- e|Iága a Társaság képviseletét harĺnadik személyet bíróságok és mas táľsaságok előtt'

- engđélyen a kiilfijld<ĺn toľténő egyéni továbbképzést tanulnanyutat, fęlkérés elfogadását

és a ĺailfiiidi kilcüldetéseket

- dônt ahazal és külfijldi tanuImrínyutak és téľítéses ľenđezvények költségeinek feđezetéĺőI, a

részľvevők körérőI.

- az lgazgatosáę a Tátsaságot éľíntő kiađasok ęsetében 8 millió foľint 6lötti ôsszeg esetén

dönt 8 nĺil|łs f9fi11 összeghaĹár aĺatÍ.azlgazgatősźľgelnöke saját hatáskörben, eryđlil dönt.

3.2, Igazgatóslźgi tagok

- az igazgatőság tagiainak szäma 5 fő.

- az Í.gazgatóság tagia ŕigyvezetési tevékenységét lat, az .LIapszabźiyzatbaĺ megfuatározott

szabályokalapjfu



. Az lgazgatóság tagsa a TáIsaság A|apítĄa részéľe köĺcles a ,l.árcasńgľa 
vonaĺk<lzóĺln

felvilágosítást adni, és szánrára a Társaságra vorra{kozó imĺokba és nyilvántaľ1ósoktru
beÍekintést biztosítani. A felvilágosításĺ és az iratbetekintést az lgazgatósÁgĺagja a j ogosulĺ
áltat tett írásbeti titoktarĹási ný|atkozat téte|éhęzkötheti.

- Azlgazgatőságtagsaha|adéktalanul köteles bejelenteni az|gazgatőságnak a személyćt iltető
összefeľhetetlenségi és kizaró koriilmény febneriilését.

- Az lgazgatőság tagsaí képviseleti jogán ak koĺIátozása, megos ztása, és ný|atkozatának
fe|tételhezvagyjóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos'

3. 3. Igazgatősdg míĺködése, iiglvezetěsí feladaÍaí

Az Igazgatćlság jogaítés feiađatait tesfĺiletként gyakorolja.

Az lgazgatóság kijetöli, hogy a feladatkörébe tartozó iigyek kĺizÍil mely ügyet sziikséges
üIésének napirendjére tíÍzrri, Ęielöli az tigiĺ e|ćjkészítesééĺ felelős lgazgatősági tagot, az
Igazgatősági rilésen előterjesĺett ügyet megtr{ľgyalja' abban hatÁror'atot hoz es szĹikség
esetén anuak végrehajtását ellenőriz,heti.

A batfuozatban minden esetben megielöIi a végrehajtásért felelős személyt és a feladat
végrehąitásánakbatándejét. AhataĺozatokvégrehajtásáróI a fiéIévente a rendśzeres üléseken
az lgazgatósági eInök írásos táj ékoztatást ad.

Az lgazgatős;ág átruJĺázbat minden olyan feladatot az alárenđelt szeľvekľą aľrely nem
taĺtorjkbz-áłőIagos haüískörébe, illetve amelyet nem a közgytíIés deleglált rá

Azlgazgatóságmuĺkájáhozegyedivagyĺáttalĺánosjelleggel megbízottszakembersegítségét

igeĺrybe veheti.

Az tgazgatőság - cé[iaí eléľése érđekében, amennýben ennek szĺÍkségét éni _ az tilések
előkészítése és ahatározatok végrebajtásánakellenőĺzése cé\jeloő|az üléseken kívĺil ery-egy
szalcĺnai-gazdáĺkodĺási kérdésbeĺr énekęzletet szer",łezhet, speciráIis szakértő(ke)t

alkalmazha\ a Társaság muĺkaszervezeténekilletékeseít közvetlenü.l beszámoltaiha{ia.

Az igazgatőság ügyvezetési felađatkörébe taľtozík minđazon kéľdésekben tdrtenő döntés.
amely nem az Napító kizĺáĺólagos hatáskörébe:



Kialakíg.a a Részvénýársa ság munkaszeľvezetét;

felelős a Reszvénytársaság nrűkodési köľében a saját, illetve az á|ta|a delegá|t hatáskćiľbcn

ho z-ott minden döntesért;

jogosult minden olyan đöntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik az A|ap|tő

hatásk<ĺrébe;

iranyítja a Részvénýársaság gazđálkodásá7 meghatfuozza a táĺsaság üzleti és fejleszĺési

koncepciójág

megállapítja a Részvénýarsaság szęwęzeti es mfüčidési szabá|yzatát, gondoskodik a

.iogszabályban ęlőíĺ szabályzatok elkészítésérőI és aktualizrłlásfuóI;

gonđoskodik a Részvénýársaság méľlegénet vagyonkimutatásanak elkészítéséľől,

javaslatot tesz az eredmény feloszĺásáľa és az osztalélęolitikára;

a Részvénýarsaság mérlegét a hiĺdetményelľe vonatkozó szabályok szerint kozzéteszi,

illetve a cégbíróságho z b eteg eszd;

gondoskodik a Részvénytársaság iizleti könyvęinek szabályszera vezetésérőI;

féIévente legalább egyszeÍ jeientést készít az Alapító részére, negyedévente pedig az

Igazgatóság tagiai részére a Részvénytaĺsaság ůgyvezetésérőI, vagyoni helyzetérőI és

tizletpolitikajáról;

az Lgazgatőság tagsai az Alapitőí dônteseket hozó Képviselőtestiileti Íilésen tanácskozási

joggal vesznek részĹ

Az Ígazgatősági hatáskĺitbe tartozó szęĺznďese|ą nyilatkozatok đáításźľlak rendje: az igazgatősáłg

elnöke egyedül, kétigazgatősági tag egyiĺttesen íľhat alá szerződést.

3.4. Szakmai igargatók

közvetlen inányításuk aIä taĺtozo dolgozóka és egységek vezetoiĺe kiterjeđően inánýtási

fe7adatokat láfuak el đe nem gyakorolják a munkáItatói jogokat, aznkat lĺczárőlag csak az

igazgatő s ágs elnök gyakoľolha{i a.

felüryelik aszaknđ területeĺr đolgozok továbbkepzéséĹ szakemberekutánpótlásáą



} a kozvętlen íránýtásuk alá tartoz(l szeweze|'i cgysógckľe vonaĺkozóall nlcgĺtĺÍíiľo z.r,ők u

társaság munkarendjébőI adódó és a lnulrkafcgyelemn:el összeĺiiggő fctaďnĺokuĺ.

kciveÍelményeket,

r javaslatot tesznek a közvetlen iránýtásuk a|á taĺoző szeryęzęti egységek közöt1 a bóľ-,

prémium- és jutalom keretek feloszĺásáľa,

r javaslatot teszľrek a szewezeti egységĺik do|gozőí által kiÍbjteÍt jelentős te\jesítĺrlénylek/

elismerésére, jutalmat céljutalmak kiťuzéséte,

.1.5. Ezekcn túImęn(íen az szakmaÍ' igazgaÍó kđte\ezetĺségei, fetadaÍaí

. iĺarryĺtják a szervezeti egységtilchĺiztzrtoző szalonai munkát végz1kszalľnai képzését,

. gondoskodik a Társaságfe|é érkező felkérések teljesítéséről,

o gyakoroljfü a szakrnai felügyeĺete!

. ellenőrzik a szervezeti egységĺik szerzőđéseinek tartalmi helyességét,

. figyelemmel kísérik az ígények és foľrások alalnrlását, szervezik azoknak társasági

megbízĺásokban való realizálását

o elkészíti a Tráľsaság tátgyévi kĺiltségvetési és szalmď tenĺé\ megielöIve a téma k<iltségek

teryezett fonasait, akezdeteelőtt sztilĺséges íntézkedéseket, az éves eszköz igény, selejtezési
javasĺatta\ humaneĺőfornás igényekkel együtt.

. figyelemmel !đséri a k<izhasznr'í társasági tevékenységek szat<rnai színvonalĺának atakulásáą

elősegíti annak emelésé! szükség szerínt javaslatot tesz az ezrn! kapcsolatos szervezési,

fejlesztési iuetőleg humłánpolitikai intézkedésekre,

. ősszehango|ia a fetiigyelętealátaĺtozp szenĺezeÍ, egységek tevékenységét,

o ktizremiíkö dlk apźÄyazatok fetkutatásában, a bevételi eszközök bővítésében'

o javaslatot tesz a hazai és küIfrlđí tanulmányutĄ és térítéses ľenđezvéĺryek köItségeinek

feđezetére, a r észt:ĺevők körére,

. a társasági munkarend keľetén belĺilmeg;határozzák a céIszerűmunkarendet

r biztosí{iĺák a felađatok haüíridőre és lnęfeIető ninőségben való tetjesítését

o biztosítják a hozzÁjuk tartozó terület rendjét, a muĺkavéde.Ini, valamint tťÍaend.észeti

ľendszab ályok betaľtását,

. irányítiák és elősegítik abouälvktmo.zó terĺilet munkaeľő-gar.dá|kodásái.



4. TÁľts.ą.sii'c ľľlÉľĺr.psľ' szERvEuB.l] l'G YsIlGEl

1. Cégstuktura

.Í ńzse fu á ľ*s' ł{ŕi'zoa'pé Ee i Éľ.t Íĺtr o. R p'ľaf i t Zrt.

2. Iráąýtásdlvízró

A đlYíziőt kôzvetlenril az igazgatási elnök inánýtása alatt dolgozik

Az lÍányítás tevékenysége nagyon so}rétíí. A kollégak pénzŕlgyil számviteli, titkársági'

pľo.lekt asszisztensí .és béŕgazd,áIkođrási fetadatokat látnak el.

Főbb felađatai:

l0
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- Adaĺszolgá|tatás

- Bérszámfejtés

- Beszámolokelkészítése

- Számla kontroll

- Pénzügyi kimutatasok, nyilvántaÍások vezetése,

- Szeĺzćjdések elkészítése, nýlvĺíntartása

- Előte{ es ztések e|készitése, keze|ése és iktatása

- Beszerzéset közbeszerzések lebonyolítása

- FolyamaÍosjogszabátykővotós

- Házipénztźt kezelése

- Közfoglalkoztatássď kapcsolatos teles köľ{ĺ ügyintézés

3. Közósségi divízió

MultifunkcionáIis intézményként számos tehetséggondozó pľogľamnak, m{ĺvészi előađ'ásnak,
képzésńek, tanácsadásnak és egy intemet kávézónak ađ otthont. Á megvďósuló progľamok
céIja a közösségépítés és a hetý identitrís eľősítésą illetve a Magđolna negyed bevonása.B 

udapest kulfu rális véľkeľingéś éb e.

szalonai iránýtása aIá tartozik a Kesztyiĺgyír KözössĘi HĘ Spoľtuđvaĺot Fólcusz közpon!
közfoglalkoztatottak

4. Kommunikácíós divízió

t.. Józsefvĺáľos iĺjsá,g, honlap, Facebook-olđal, mobilalkalmazás, kisÍilmel(, plakátok es egyéb. i 
kiadványokkészítése.

FeIađatai:

- Magas színvonalon szolgálni a lcerüIętben étők inform źrciőhoz jatÁsát helyi ügyetúen

és a kerüIetet érintő oÍszágos témfüban.

- Első kézbtll tájékoztatźst nyÍjtani az ôĺtkormányzat fontos döutéseiről, a képviselő-

testtilet haĹáľo zatuĺ óI.
_ Az önkoľmányz at źLÍtal kiadott közlemények megi elełrtetése.

ĺĺ



Fĺrlyamatos tájé-k.oztatás a kőz{ęńilętęinkeĺ éľinĺő fejIeszĺésekrŕíl,lreľuhťlzósĺllĺl.ól.

Szoros kapcsolatot talÍalli Józsefváľos közintéznrényeive|, lrcsz 1rnro|ĺli

rnűkĺiđésrilaől.

Kieme1t fęlađat tájékoztatźs a Iőzsefuttrosi Egészségrigý Szo|gálat álta| nyújĺoĺĺ

egészségtigyi szolgaltatásokról.

Lehetőséget 6i'1g5iĺnni a képviselő-testĹilet pártjunak (Fidesz-KDNP, MszP,
Jobbít LMP, DI{' PIvf), hogy a közérdeklődésre számot tarfó, fontos és a.kĺuá|is

kérđésekb en kinyilvánítsak véleménytiket.

Bemutatni és népszeríísíteni Józśefvráros kulturrflis, míĺvészeti és civil éIetét.

Tuđósítani a keľtileti iskolfü életéről, eredményeiről, a diákok kieľrrelkędő

szerepléseiről ugyanrigy, rrľintaz idős ott}ronokban t<ĺrténő közösségi eseményekől,

vaw a lakosokat éríntő szocialis témálgól.

Teret aĺĺni a kerĺiletben mÍíköđő nagyobb egyházi gytilekezetek bemutatkozásáľa.

A keniletihagyományok ápolrísa, a helý identitastudat erősítése.

Az egészséges életnróđra való seľkentés.

Á kömyezettudatos és jogkövető magatartás népszeriísítese'

Á kikapcsolóđiás, a relĺeáció elősegítése.

A józsefvárosí fesaiválok és kultrľális ľendezvények bebarangozása és tudósítás

ezekrőI.

- Tájékozfatlás a kerületi egészségtigyi, oktatásĹ sport- és ryemreĺęrogľamokról.

5. K<jmÍívelőđési divíáó

Feladata a közmťíveIődési feladatok ellátása és kiállítások szervezése, lebonyolítása-

Ez a divíz.ĺó risy miíkôdik, mint egy mliveiődési köąponĹ Sokfele laĺtu:ális progľam

.megtaláůhatő előadássorozatot Hubok, iĺođalmi és zenei programot csaĺáđi ľenđezvényet

mozgásos foglalkozások, stb. - minden korosztrĄly számáÍa Számos ing5renes

reĺrdezvényünlĺkel igyeksztink keđvezni a nyugđíjas vendégeinĺnet s a kęrtiIetü::kben élő

gyerĺnekekneIc

A ház ńő profiIját, aĺculatrát a képzőmísvészęÍ batÄtozza meg, ennek folytán folyamatos

kiáIlításokat biaosítanak a látogatóknak.
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Az intézmény tevékenységi körc nragában foglatja keľrilcĺünk nrás hc|yszíllcill ll.Icg'vErlĺ1sulťl,

önkormányzati reĺdezvények szervezését is. Ilyenek az ligynevczatL ,,na1yrendezvényck,,,

fesztiváIot Ádvent, vil ágnapok megünnep l ése.

ó. Rendezvényszeĺvezési divíziő

Feladata a lózsefuárosi onkormáĺyzat rendezvényeinek megszel,lezése és lebonyolítása.

ivođa- bölcsődeavatók, bérházavatő, téravatő rendeaĺények, koszoľúzások, állami

ünnepséget fesztiválot önkoľmányzati tinnepséget ágazaÍi iiĺurepek, világnapot
megszervezése és méltó megiinĺeplése.

: Ą ľendezvények sikeres lebonyotítása kapcsán egytittmĺÍködnek a keľületi kulturális
I

; intézrnényekkel, civil szervezetelJ<el.

i

. 7. lrepvĺsnr,n,TrÉsÁLÁÍRÁslJocKoRoK

. Á Tlłrsaságot az igazgatósági elnök önállóan képviseli bíľóságok és más hatóság előą
.. vďamint haľmadik személyeklrel szemben, az A|apszabrály rendelkez<ĺ ponsát megfelelően.
:: A Tłársaság igazgatósäLeĺ ęInöke a trársaság feladatköréb e tartoz.ó ĺigyekben a jogszabályok
i: keretei között - önállóan és egyéni fe1elősséggel - dônĹ a Tlársaság nevében kötelezettségeket
:

' vrflIalhat 8 millió forintig, és jogokat szerezhe\ az .AlapsrabláIyban meghatározott

; feltételellkel.

: c. ÜTÁLvÁNYozÁsIJoGKoR
i

t

1 Az lltz|ványozasi jogkör gyakoľlásáĺa jogosultak körét és azt a terűketet, aaelyre az
:i.

.1 utalváĺyozási jogkör kiterje,d, az igazgató.sági elnök határoz.z'ameg. Az igazgatósági elnôki: utalvrányozási jogköľe az egész Társaságľa kiteĺjed. A pénzłán utalványozásra jogosultak

: köĺét a pénztárkezeléssel kapcsolatos szabźlyz.attaÍtaJmazza. A Trársaság bankszám|{i fę|ę16

. ręndeIkezéshezlttanzakcióhozigazgatősági elnök a|äitäsaszÍikséges. Azígazgatősági eInôk a:

:

I
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baĺkszárĺú'ák felętti rendelkezési jogát helyettesi k<jľben a kiilcjn ncgbízással rcll<lotkoz.(ĺ

đo|gozőWa aláírási jogosultsággal ruhźzhatja át.

9. BELso UTAsÍTÁsoK

Igazg ató s ógi elnö ki utas ítłÍ s

1. A Tlársas ág egészének mfüöđését érintő ügyek szabáLyozására _ źitalában egys zeľ{Íbb

folyamatok ĺigyrendjéľe, isméttőđő folyamatok meýlatáłozására_ igazgatósági e]nöki

utasítás kęľĺiI kiadatrásra. Kiadását az igazgatősági elnök ľendeli el'

Áz utasítlíst az erre a felađatra felkért đo1gozó készíti e|, az igazgatósági elnok áItal

me$latérozott személyek bevonásával és az illetékesekftel, történő egyeztetéssel'

2. Az utasításban meghatározott egységek dolgozóí - hilön intézketlés néikiil köĺelęsek

végrehajtani

3. Az igazgatóságs elnök utasításokat - évenkénti soľszámozással ęIJ'źńva - az

adminiszftatív munkatarsak tartjak nyflvan. Gondoskođnak kózreađásukľóI,

felüĺvizsgálatulaól, kaľbantartásulaól és szfüség esetén" érvénýelenítésülcől.

4. A társaság minden a|ka|mazottja köteles a munkája sonín tuđomásaľa jutott üzleti

titkokat, valamint a muĺkáltatóra, illetve tevékenységére vonatkozó alapvető

fontosságri információ,katmegőnmi. Senki nemközĺjlhet ilIetéktelen személlyel olyan

adatot, amely munkaköre bettiitésével összefiggésben jutott tudomásárą és amelynek

közlése a munkáItatóra vagy más széméIyre hátnányos követkeanénnyel j.ánra.

10. BF,szERzÉsI EtJÁRłs

valamint szolgáItatás megrendelését is (a továbbiekban: beszerzés)

A vagyongazÁálkođás az ésszeríÍ gazdálkođrás és esszeríí kockázafrłáůlalrás elvei ďapján álIó

komplex tevékenység, amely

. avagyonelemek műszaki, funkcionális és forgalnri éľtékénekmegővásźaa, éľtéknöveléséľe,

. a feladatolüoz és funkcióhoz igazoďő haszĺńĺati ęs hasznosíĺísi viszonyok kiatakíĺásríľą
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az a|apitő okiľaĺ szeľjnĺi ĺ.eladatok e|Iátás érdekébcn cé|szeľíl ós okszerű lrcľutlózírsi.

beszerzési, lrasznosítási és éĺékesítési döntések meg|loza|a|áľa és vógľeltajtásáľo iľó nyut.

Á tĺársaság műköđe'sének biztosítása éľdekében a fenntartóÍót kapoĹ1 ĺánrogatás <isszegćig

b ązer zés eket b onyolít I e.

A pénzeszkozök tervezhetćí felhasználásą valamint az alaptevékenységhez sztikséges fe]adatok

T,3agas színvonalon töÍénő ellátása érdekében a szęwęzęti egységek beszerzési tervet készĺtenek,

nrely tartalmazza a beszerzendő áru- és szolgrłltatascsopoíok megnevezés ét, a hozzájuk rendelt

keret összegé\ az adoÍt áru- és szolgáltatáscsoportért szakmailag felelős szeméIy megnevezését és

amennýben azok beszerzése egy konkéttewezeLtidőponthoz köthető, úgy annak meghatáro zását.

Á KbĹ hatálya alá nem tartoző (1etŕó 8 mÍltió foľint alatti) beszerzés eljáľásÍ szabályaí:
Szalanai eIőkészítésért ĺnegaIapozottság&t, szabźůyszeríi lebonyolításért és döntés előkészítéséĺ
f:eleIős:

o Szakmai igazgató, mint a beszelzést kezđeményező szervezeti egység vezetője,
ł vałY az áItaI kijelölt munkatáľs, akí felelős abesz-erzés szakmai taľtalmáért.

osszeghatárok:

.I'00 
ezer Ft nettó a|atĺi beszerzések esetében a szalcrnđ igazgatő javaslata úzq2j6n, az

igazgatósáłg1elnôk jóvahag5lása mellett folytatiak le a beszeruésť

100 és 2 fril.hő foľint nettó közötti beszerzések esetében szerződés es/vagy megrendelő

szĺikséges, vďamint nrinimum 3 aján7at mely aláüímasztja a gazÄaságos beszerués

összegét.

2 miIIĺő és 8 millíó forint nettó közdttí összegnél, minimuľn 3 ftí meghívásával

ejánlattétetí eljánást kell indítani. Mel5mek míniĺmllm ponda a kôvetkezőek:

o AbesrsrzéstÁrgąmennýsége

I.

2.

J.
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. Beszeĺz,éslne.nnýsége

. Aszaződésl:leghataroása

. Teljesítési határjdő

o Teljesítes helye

' . Az ellenszolgálĺatás tdesítésének feltételei

. Bírálati szempontok

e Kżáľó okok

r Ąjánlattevőkalkalmassága

o Azďkalmasságminimumkövetelményei

. Hian:pótlásilehetőség
. . A đolrumentációrendelkezesre bocsátásáuak móđją hatáĺideje

o Ájáĺlatrételihataĺidő

A beszeĺzési eljarrás alkalmával 3 trs bíľá]ó bizottságjavaslata alapján abeszerzésmegvaIósrrlásáót

ígazgatő ság1 elnök dönt.

Jelen szabályqat aż aléitás napjrán Iép életbe és a Zrt. vaĺarĺeĺrný dolgoz őjánaköteJezt3 érvényÍi .

20i5.ÁUGUszrusI.

KovÁcsBÁRBA3Á

Ic.ązcĺľisÁclELNÖK
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