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Vcĺrös Tamás
Komássy Zsolt Ákos

Hiányző bizottsá gi tagok:

Jelenlévő meghívottak: Egry Attila alpolgármester, d,r. Mészáľ Eľika aljegłző, dr. Bal|a
Katalin a Jegyzői Kabinet vezetője, dľ. VitáIyos Fanny a Polgármesteri-Kabtnet vezetője,
dľ !}elrasi Á -i+e Ął!.n'.'""tr'",,o.n+ł t4ł-..4.--J! D'--:- ^_--.t 4-. ! ^, ..qi. Ułii'ii-si .đ'iiiia OiiiíOri?iĹii1yz|:iíi joĺa-ľiücsciüo, ř'ar=rs Gy-uiáne a Pénzügli Ug,,osziáĺy
vezetője, dľ. Galambos Eszteľ a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője' Iványi GyőÁgyvér 

"a

Városépítészeti Ügłosztály vezető-helyettese, dľ. Bojsza Krisztina a HimónšzoĘalruast
Üglosztóly vezetője, Bodnáľ Gabriella a Szervezi,gi é.,ĺ Ké.pviseĺői lrocla vezetője, dr.
Kaszanyi-Kollár Zsuzsanna a Jogi lroda vezetője, Annus-Fábián Máľta a Belső EItátáSi
Iroda vezetője, Molnár Antalné a Kakségvetési és Pénzügyi Feĺüg,leleti Iroda vezető-
helyettese, .Ieszársz Káľoly tanácsadó, dľ. Juhaľos Róbeľt tanácsąió, dr. Dobos BáIint
tanácsadó, Atft'ldi Gyiirgy a Rév? Zrt' igazgatósági tagia, Rácz Edin a a Józsefiáros
KÓzÓsségeiért Nonprofit Zrt. képviseletében, Du|in Tamás a Józsefvárosi Egészségkozpont
Kft. ugyvezető igazgatója, dľ. Kecskeméti Lászl ő a Józsefvárosi Gazdátkodóst Kazponĺ zrt.
operatív igazgatója, Farkas .o.' a Józsefvárosi Gazdálkodósi Kazpont Zrt.
vagyongazdáIkodási igazgatója, Ács Péter a iózsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.
városüzemeltetési igazgatója, Nováczki Eleonóra a Józsefvárosi Gazdálkodási Kazpont Zrt.
divízióvezetője, dľ. Hoľváth Tamás a Józsefvárosi Gazdótkodási Kazpänt Zrt.
divízióvezetője, Czuppon Zso|t a Józsefiórosi Gazdálkod,ási Központ Zrt. irodavezetője,
Markó Tímea a Józsefvárosi GazdóIkodási Központ Zrt. irodavezetője, Jakab Andľea a
Józsefvárost Gazdáĺkodĺźsi KÔzpont Zrt. irodavezetője, SzerényĹNánási Emőke a
Jó z s efi ár o s i Gaz dálko dás i Kö zpont Zľt. ir o dav ez ető i e



Soĺís Gytiľgy
Koszonti a megjelenteket a Bizottság 2016. évi 16. rendes ülésén. Megállapítja, hogy a
Bizottság 13 fővel határozatképes. Ismerteti a napiľeĺdet az alábbiak szerint' majd' szavazásta
bccsátja a napiľendi jar'aslatot:

Napiľend

. |. Gazdállkodási Ügyosztály
Előterjesztő.. Dr. Gaĺambos Eszter - üglosztályvezető

- 
(írásbeĺi eĺőterj esztés)

1 . Javaslat közterület- haszná|ati kérelmek elbírálására ę orxÉzBESÍTES)
2. Tulajdonosihozzájárulás a Budapest VIII. kerületi köZterĹileteken Ĺizemelő 10 kV-os

foldkábelek rekonstruk ciőjához',
3. Tulajdonosihozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Ötpacsirta és Reviczky utcákban 10

kV-o s foldkábel rekonstruk ciőjához
4. Javaslat a Sandler Kft. gépjármu-elhe|yezési kötelezettségének pénzbeli megváltással

történő teljesítésére
5. Javaslat a Jőzsefuárosi Egészségközpont Kft. 20l5. évi beszámolójának elfogađásćtra,

val amint egyéb tul aj dono s i dontések me ghozata|ár a

, ?.Rév8 Zrt.
Előterjesztő.. Annus Viktoľ - vezérigazgató
(ír ásb eli előterj esztés)

1. Javaslat a Rév8 Zrt. mukodésével kapcsolatos tulajdonosi dontések meghozatalźlra

eorrÉzBESÍTÉS)

3. Józsefváľosi GazdáIkodási Kozpont Zrt.
Előterjesztő: Farkas ors - vaglongazddlkodási igazgató
(ír ás b e l i e I ő ter-i e s zté s )

1. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási aján|at jóváhagyása -
határ ozat|aĺ idej ű bérleti j o gviszony

2. Lakás elidegenítésével kapcsolatos véte|ár és eladási ajttnlat jőváhagyása
3. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási aján|atjóváhagyása (Budapest

VIII. kerület, Homok 
" 
(E

A Budapest VIII. kertilet, Lujza u. 16. fsz. f. szám alatti, 35372l0lV39 he|yrajzi
számu raktárhelyiség elidegenítése
Budapest VIII. kerĹilet, Lu;za u. 4. pinceszint 1. szám a|atti üľes nem lakás céljára
szolgá'|ő helyiség elidegenítése
A Budapest VIII. kerület, Rakóczi rit 51. szám alatti,3464|ĺ0lN9 he|yrajzi számú
raktárhelyiség eli ítése

i kérelme a Budapest VIII. kertilet,

t.

5.

6.

8.

száma|atti iiľes nem lakás céljrĺra szolgá'|ő helyiség vonatkozásában
Roncsák Iőzsef egyéni vá||a|koző bérbevételi kérelme a Budapest
Teleki Lász|ő tér 23. szám a|atti Ĺires, tinkormányzati tulajdonú nem
szolgźiő helyi sé g vonatko zásában

Múzeum u. 5.

VIII. kerület,
|akás céIjára



9.

10.

11.

A Ĺi.:ilr::;i 
.i.;ar.,-'' l' .

száni erlatti iilriĺo:.i li:.l
Jar,a:;lilł l jJuci;ii; 

'
tta.,.t,,l,t. ... ..-- 

":.(,- 
-.vvávlLN !J\.|LiLĺ|.

Javaslat a l]iĺjapc:ll
köztis Ĺiti.-r,i'.it-lĺiil' i l.i l.
a|ákásáľa

4. Egyéb előterj esz{'ćsĺ:ĺł
(írĺźs b elt eĺőterj eszĺés)

1. HozzájáruLiis a jil;.-::;ĺ:':i\':l;.ĺ.l:;i ;. '. .'.' .i;iiiĺii;-r.;:-l;i :';-iji..r,Ĺ]jĹ]i]li]|; ltli.iiĺi.
1ľóľxnzIJĐSí-} i-:: t .

Előterjesztő,. Dr, Mé'gzár Eľika - aĺjeglző
2. Javaslat fellebbezĺi:si iclĺ::iĺii \';i'iťj ]cl;icilĺ-iji:;ĺĺi

KIOSZTAS)

' .: .r -.,1..'r,.1:.1i.'

il'ł ; -''.' .:.fn:.
.: ii ,r ,1 . , ,I ,'-:ii I n

E I őterj e sztő.. P áľi,t Gląłláné - a P é ĺl zťi gli Ügl o.s z t ĺi ĺ.1, l, ę2 g 
1 5 1.

5. Zártülés keľetében táľ15,aiandó eľőŕeľ.!eszťése}ĺ
(íras beli el őterj eszt é" s)

1.*"T,'#'iľ'ä"Ť,ä::.ľ'']l.ĺ::ľ]:1ľl1ilľ,'..:efu.Fingatlanľa
Előterjesztő.. Dr. Galambos Eszter - a Gazdalkodási Ügyosztáĺy vezetője

2. Javaslat fakánal kapcsolatos kártérítési igény e|bírálására
Eĺőterjeszĺő.. Áĺ:.g ł,éĺĺ.ĺ. . u,}łir-saii,,ĺ,ll"ĺ;,,;i Gĺĺztlť,ł!ĺcĺiĺ'!ĺjĺ';ĺ ĺśöz:1.,ĺtłl,ĺ ',/,1.i' 

l.:ii111'

igazgatója
3. Javaslat a Buł]a|lľ.;ĺ. !'iii' lĺľľiiii:i'. .'. ',. .,'.'.'..' .,

p á|y ázaton k ír, ü i i i i-i l L l i ; :.;.: g i i a ic łi :l ĺ ] :ł. l ri'! i ĺ-lľc

Előterjesztő'. }iĺ'i:.,i,,.,,.. (). - ': ':;,:.;;,...:''1.'.1.: '.:.' (,ĺl,'. .'.''.i:.''..|,
vaglongazddl ko dćł s i Í!'a ?:,l!ű ĺ ó.i iI

4. Javaslat a BuĺJ*pĺ:l;i ii jii' jl.:ĺiiĺci.
bérleti jog''isz.'ĺ'i.:.il;i'..;. i':i:::t;:, i

megszĹintetésé ľe í.i} fl l. l. i'.í i:: ::l lj }:l :' i l
Előterjesztő.. I;uľĺ:'ĺĺ,s, Ui..;
v a gl o n g aZ d á ĺ lĺĺ ; aj': !.,; i :'1' i : i,,,' { ĺ.ĺ ii.ĺ {' ĺ

Soós Gyiiľgy
Megállapítja, hogy
elfogadta.

440/2016. (V.09.) sz.

i 3 igiĺl''" ł,l llł:;ii. i,
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A Városgazdá|kodási ĺis jliji:



Napirend

1. Gazdálkodási Ügyosztá|y
Eĺőterjesztő: Dr. Gaĺanlbos Eszteľ - üg,loszićĺĺyvezeĺő
(írásbeli előterj eszté s)

1. Javaslat koztertilet-haszĺáIati kérelmek elbírálására GŐ.i-i(ÉZLj Ĺ.iSĺ i.ĹS }

2. Tulajdo.nosíhozzájátulás a Budapest VIII. kerületi közterüleĺclken uzcrlltjť.
földkábelek rekonstľukc iőj ához

3. Tulajdonosihozzájárulás a Budapest VIII. keriilet, otpacsiľta és iieviczi'1'' ui'
kV-os frjldkábel rekonstrukc iőjához

4. Javaslat a Sandler Kft. gépjármű-elhelyezési kotelezettségéneiĺ pćr:.:ilĺ:ii lii:-'
töľténő teljesítésére

5. Javaslat a Jőzsefvárosi Egészségközpont Kft. 2015. évi beszámolójálraiĺ i;i.'
valamint e gyéb tul aj dono si dönté s ek megbozaÍa|źtr a

2.Rév& Zrt.
Előterjesztő.. Annus Vihor - vezérigazgató
(írásb eli előteĘ esztés)

4.

5.

6.

1. Javaslat a Rév8 Zrt. mukodésével kapcsolatos tulajdonosi dĺjntések lĺĺieg\,'':,

GoTKÉZBpsÍľÉs)

3. Jőzsefvárosi GazdáIkodási Kőzpont Zrť
Előterjesztő., Farkns oľs - vagyongazdóĺkodási igazgató
(írás b eIi eĺőterj esztés)

1. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételáľ és eladási ajánlat jővál.:ĺl
határ ozatIan idej ű béľleti j o gviszo ny

2. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási aján|at jőváhagyása
3. Lakás elideeenítésével kapcsolatos vétęláľ és eladási aján|atjóváhagyásli l'

VIII. kerület, Homok u
A Budapest VIil. keľület, Lqza u. 16. fsz.2. szám a|atíi,3537.)lÜ!;,,i,:i';
szćlmu ľaktárhelyiség elidegenítése
Budapest VIII. kerület,Lujza u. 4. pinceszint l. szám alatti riics neill ,i;;i'

szolgá|ó helyiség elidegenítése
A Budapest VIII. kerĹilet, Rákóczi út 51. szám a|atLi,34641lł.!:.'!ĺ': ii.'.i'l".
raktáľhelyiség elidegenítése

7. 

-bérbevételi 

kéľelme a Budapest VIJI. i'-.'..i;.:i. i.il:
száma|atti üres nem lakás céljáraszo|gá|ő helyiség vone.í'kozíll::iil''l';.

8. Roncsfü József egyéni vźi|a|koző bérbevételi kéĺeinre a ij'i;łj;;;ĺ'.s1 v;;.'
Teleki Lász|ő tér 23. szźtm a|atti üres, cinkormányzati íuia.iĺlĺ:l;li ĺlcĺl'i i.-ii ,..

szolgá|ő helyiség vonatkozásában
9. A Dentist Travel Kft. béľbeszámítźsi kéľelme a Budapesi \;Iił' l'ĺ;'l Ĺlicr, ľ.l:i..''':

szám a|atti ti nkorm ány Zati tulaj donú helyi s é g vo natko zás áb al l
10.Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kőris u. I0. szám alaiti ćpiilct tĺ.i,.,ĺ::.

vezeték cseľéjéľe



1l. Javaslat a Budapest VIII. kerület' }y'rária u. 15. szźtm a|atti Táľsasház (hrsz. 36647)
kĺjzös tulajdonában álló pincerész adásvételi szerzođésének és a|apítő okiratának
a|áirására

4. Egyéb előteljesztések
(ír ásbeĺ i előterj e szté s)

1. Hozzźýáru|ás ; Józsefuárosi onkoľmányzat szervereinek tulajdonba ad,ásához
(PoTKÉZBESÍTÉS)
Eĺőterjesztő.. Dr: Mészór Eľiką - aljegyző

2. Javaslat fellebbezési jogról való lemondásra 1sÜRcossÉc' HELYSZÍNI
KIoSZTÁS)
Előteľjesztő.. Párts Gyuĺáné - a Pénzügyi ÜgyoszŕáIy vezetője

5. Zárt iilés keľetében táľgyalandó előteľjesztések
(írdsbeIi előterj esztés)

i. Javasíat a Budapest VIII. keľület, Kiss József u
vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
Előterjesztő: Dr. Galambos Eszter - a GazdáIkodósi Üg1losztáĺy vezetője

2. Javaslat fakána| kapcsolatos kártérítéSi igény e|bírá|źsfua
Előterjesztő: Áä' pĺt,, - a Józsefvárosi Gazdátkodási Központ Zrt. városüzemeltetési
igazgatója

3.JavaslataBudapestVIII.keriilet'VayÁdámu.-számalattilakás
p áIy ázaton kívüli minőségi lakáscseréj ére
Előterjesztő., Fąrkas ors - ą Józsefllárosi GazdáIkodási Kĺjzpont Zrt'
v a gy o ng az dáI ko dó s i gaz gat ój a

4' Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tavaszmező u.
bérleti jogviszonyának kĺjzös megegyezéssel,
megszüntetésére (POTKÉZBES ÍTÉS)

szźm a|atti bér|ő
pénzbeli megváltással történő

Előteľ.iesztő.. Farkns ors - ą Józsefvárosi Gazdálkodást Központ Zrt.
v a gyo ngazdál ko dás igaz gat ój a

1. Gazdálkodásĺ Ügyosztály
Előterjesztő: Dr. Galambos Eszter - ügyosztályvezető
(írás b eli előterj e szté s)

Soĺis Gyłirgy
Külĺjn tźlrgya|ásra tesz javaslatot az i.1. napirendi pont tekintętében. Egyéb külön tárgya|ásra
javaslatokat kér.

Jakabfy Tamás
Az I.2. és 1.5. napirendi pontokat kéľi külön tárgya|ni.



Soós Gytirgy
Egyébkülöntáľgyaláslllii.,..''l::;jiiil;iii.:-l;';.'i,i.;i'i';',,-.;li..l..;...']l:i:i':-....''::i.::
megnyitja, |ezárja. SZil'i ;'i./.l.]:i]i.li bc'c.s::iii-r i::: iĺ." ili'l ; .::i .:l :l' ' ,i; .i;i..'*:;i:l iĺ: i..',li'

Napirend l.1. pontja: J aĺ,..lsiłłt !łłi:,:ťĺ: l"i; iĺ'i .li;.isr.'i; ii l:l ĺi' i,..ĺil.ą:iltt alą e iĺríľ;i iĺitl:i l; :.'

Ą naĹ;.ii'ł'1r}f,í. 1..i' Jlĺ'iii.il.i l'iiiil'li ;:'.i.:.'. ĺ:liĺ:;ĺ'g i,"Íĺĺćĺ'tĺ:t;."

Napirend1.2.pontja:.E.ĺll;:.ieIłrlłĺisiĺĺĺ;'ĺ,'..l'.il'
üzemelő 10 kV-os Í?ildká'ibtĺtiĺ ĺ.ciiĺl:ĺ.:'i;"''.:i.:';.:i,'.,:,..,,.;,:'.

A nap;ľ,''tiĺI ĺ.j. pl..iłĺ.:li!, 1;;,.i.:,i:i;,,; ;' -....!'io.1.3 iĺiLĺl.i.;'ii

Napirend 1.3. pontja: Twľĺrjĺ!ĺłľlĺ-tĺ'gi il.tl.:..';.l,ĺl'.:'l.:.lilli;'.:.l ..l,'.:'iĺi}ť9t ''''iii" |,ĺ'l.'iii': :...', '.':..,1;l ...'

Reviczky utcákb an 1 0 kV-os ftilđkáb ct reEĺo lt s ŕ i.' tĺ H"ciĺl j átroz

A Városgazdálkodási és Pén:ztigl,i ]]iz.o1ĺsĺiri }li''..'.,ji . .'.' v 1-llia.jđoĺrĺ;Si,llł,'ĺl:!:.1:.lľlLj.!:.;1:i i.iłii.i.
azELMU Há|őzaťĺ Kft. (ĺ..:iĺ:,ł,}ĺzéIis,/'iri ' ĺli (;.' ..,. l,'.''; :;.rtiiillcil': li.-' ].l . .,'' .

72_74.) megbizása alapján- u cľp ElekĹľcllnos ]-erl,t:z.i i|őváilalkozĺl I( l.1. it:..1 jĺ.:1i1l7'ę.ji's7'ä,i-ij]

0i 09 692800; székhely: 1131 Budapest, I{okoiya u i-13.) á|tal ki:szí1cll iili'i:.ilĺ.':li ..l]ll

kerület, otpacsirta utca _ Reľiczky utca 10 kV-os föIdkábel ľokonsĺ,ľu]ii)jĹ;; i-l.. ',.,-',',,,:
kivitelezés köztęrtileti munkáihoz. az a|ábbi feltételekkel és kikotésekkel:

a. jelen tulajdonosi hoz,zźi1tlrulŕls a beľulrázót netrr rnenĹesíĹi az épíĹéslrez s7'ui(|,Üg(jij ;tsJýú
szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzttjźru\ás az otpacsil.ta tiil'ĺi (hrsz.: 365]3) és a Rer,ioziĺ5, '.,', (i.iĺl..l-.

36733) ĺjnkormánr,zlii {ulajĺi.tl]-lil. :1t1.ĺ.::; iĺiĺii;:;;:.lli;ĺiszoI<ľa tcľiĺ:cl lĺi'

c. a beruházőnak a kozu1kĺ.,',,ľIł!i ĺ:l l.ll';lli. :li.. '.'. i .i-'llii'l':i:iil':..,.:í:1::i! .'. '. ' .' ;.:'.'.: l'

vonatkozó rendeicl. (l9ii9v.;' 1l..;..j .., ;i.::l(.{,';(ii :j'''...'', .. : ' ' '

csatolásával a Ri.ĺ]ĺii;cgt irii-.'ĺli...:l; 1/il]. !.',::ll': j)1lĺ1'11;.1 ;1;1 :.'1 , l': .'; '. '

i'tUgyosztály EpíĹĺ:ĺ;il ..:,',i ĺĺ'iĺ.ĺi:ii.l....'l i.'ĺ1'..:l-.-'l,l ,. il:' : i.i.ii i"ĺi:'l.i' ..l:', :.i. :ii)i'.'.: .:..'::;:tiiiil.;.l1

maradéktalanul be ]ĺĺ:i i taĺlilii.

d. tekintettelarra,hoÍ]'ýamunl(a\/ćgzé,ĺlil'ii:'ľiil.ilill,lĺl ji"ĺ:k.,.eĺrÍ1l}t1,.;;'iijt:lł:ĺ r:ĺ...'].'...''...ii
a beruhrŁót a mun1ĺálatol< 2{}](i. l:................'l.:]llĺ:ĺlli.,ĺ.ĺ]i iĺ.l ĺĺ)rtćllii ti1.cl.ĺlĺ:.,ĺi:.ł-i.ĺ:.

e. felhagyott, bontoiĺ l''; ilJ-'}ť: i.t ii'.iĺjl...:;: ;Ii1i] j';':lĺ i l]l..'..

réte grendek hel yrc íl j l ĺ i á s áĹ i'' ij i,ľi łj ĺ-. ll :

.abontássa}..ili-.'..'iiilil;.l.,'ĺ.':].,ĺ.'''.i.;.:.:l,.;':l..,..'.::,.i'..::iiĺ;;.i,ilĺill'
rétegrendđei i''eii ĺ.ii:l,lrĺ:á.iijl:ll,;..r...;1 ];.;,.,-'ii ..':;..'..:l-li.;'jl:i '1.Ü.jĺi ůlii:|lill:i,.:'i]:; .;ll.
_ térkő burlĺĺliĺil
- 4 cm vtg. N;ll l,i:'-{ l::;:,:,',i,i;:.'ĺ:;:,',:,'.

_ 15 cm vĹg' (.ĺii lĹ]-:i2 i;l i-ri:iil:i..ĺlii, i.l '.iiiiliiir..:;.r.ii:; 2i) ľiil)



15 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq95oÁ
. a bontással éľintett otpacsirta utca útpáIya burkolatát az alábbi réteerendde1 kell

helyľeállítani szerkęzeti rétegenként 20 -2O cm átlapolással :

kockakő
4 cm vtg. NZ 21 5 baza|tágy azat
20 cmvtg. C8i10-3f-FI betonalap
20 cmvtg. homokos kavics ágyazatTrq9í%o

amely munkákľa a beruházó és ł<ivitelező közcjsen 5 év garanc iát vá||a|.

g. jelen tulajdonosi hozzájźru|ás csak aZ engedé|yező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalanbetartásával' a dontés napjától számitott 1 évig érvényes.

Fele]ős: polgármester
Határidő: 20L6. máius 9.

Napirend 1.4. pontja: Javaslat a Sandleľ Kft. gépjáľmű-elhelyezési kötelezettségének
pénzbeli megváltással ttiľténő teljesítésére

. A Yárosgazdálkodási es PeĺĹtigyi Bizottság úgy dönt, hogy .

L . a 3 65 1201 6. (IV. 1 8.) számú hatźrozatźú. visszavoni a.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. május 9.

2. hozzźljárul - a Józsefuáros területén az építtetók gépjármű-elhelyezési kötelezettségérol
szóló 15/2011. (ru.l8.) önkormányzati ľendelet 7. $ (1) bekezdés a) pontja aIapján_, ňogy
a Sandler Kft. (székhely: 1 l 17 Budapest, Budaťoki ut 56., cég1egyzék,,i^, oi ôq stzzoi1
a Budapest VIII. keľület, Práter u. 35. szám (hĺsz.: 36322) alatti ingatlanon tervezeit
lakóépület megépítéséhez kapcsotódó 14 db gépjármíi-e|he|yezési kötelezettségét pénzbeli
megváltással telj esítse 3 0 0. 0 00,-Ft/parkol óhely díj ért.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. május 9.

3. felkéri a polgármestert a gépjármű-elhelyezési kötelezettség megváltására vonatkozó
megál lapo dás a|áír źsár a.

Felelős: polgármester
Határiđő: 201 6. máius 3 1.

Napirend 1.5. pontja: Javaslat a Jĺízsefváľosi Egészségktizpont Kft. 2015. évi
beszámolĺíj ának elfogadására, valamint egyéb tulaj don os i dtintés eŔ meghozata|ára

A napiľend 1.5. pontját ktilön táľgyalásľa kikérték.



Soós Gyiiľgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottság az a|źtbbi
határ o zatokat e lfo gadta :

Napirend 1.3. pontja: Tulajdonosihozzájźlrulás a Budapest VIII. keľiilet, Otpacsirta és

Reviczky utcákban 10 kV-os fłildkábel ľekonstľukciőjához

4 41 l f0 1'6. (v. 09.) sz. Vá ros g azdá|ko dás i és P énzü gyi B izo tts ág batár ozata
(13 igen, 0 nem, 0 taľÍózko dás szavazattal)
(ľematikai blokkban történt a szavazás.)

:
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájtlru|ásźĺ ađja -
azELMU HáLőzati Kft. (cégjegyzékszäm: 01 09 874L42; székhely: 1132 Budapest, Váci út
]f-74.) megbízása alapján _ a GTF Elektľomos Tervező Fővállalkozó Kft. (cégsegyzékszám:
01 09 692800; székhely: 1131 Budapest, Rokolya u 1-13.) á|ta! készített, Budapest VIII.
kerület' otpacsir1a utca - Reviczky utca 10 kV-os fĺ'ldkábel ľekonstrukciós teľvhez, a
kivitelezés közterĺileti munkáihoz,aza|ábbi feltételekkel és kikcĺtésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás aberuházőtnem mente síti azépítéshez szükséges egyéb
:. szakhatósági és hatósági ensedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzájáru|ás az otpacsirta utca (hľsz.: 36573) és a Reviczky utca (fusz.:
36]33) önkormányzati tulajdonú rit- és jaľdaszakaszoha terjed ki,

c. a beruházőnak a kozutkezęIői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzéi1ćtruIást a
vonatkozó rendelet (|9l1994. (V.31.) KHVM rendelet) szeľinti mellékletek
csatolásával a Budapest Főváros VIII. kertilet Polgármesteľi Hivatal Hatósági
Ügyosztály Építésĺigyi Irodájától elozetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat
maradéktalanul be keIl tartani.

d. tekintettel arra, hogy a munkavégzés turisztikailag frekventált területet érint, ezértkéri
aberuházőt a munkálatok 2016. szeptember 01-től tĺjrténő ütemezéséľe,

e. felhagyott, bontott kábel a földben nem maradhat,

f. kĺjtelezi aberuházőt/kivite|ezot a bontással érintett úttest- és 1trdaszakaszokon, aza|ső
rétegľerldek helyľeállítását kovetőelr:

. a bontással érintett otpacsiľta utca és Reviczky utca járda burkolatát az a|tĺbbi
rétegrenddel kell helyreállítani szęrkezeti rétegenként20-20 cm átlapolással:

- téľkő burkolat
_ 4 cm vtg. NZ 2l5 baza|tágyazat
_ 15 cm vtg. C8/10-3f-FI betonalap (árműterhelés 20 cm)
_ 15 cm vtg. homokos kavics ágyazatTry95%o

? a bontással érintett Ötpacsirta utca útpálya burkolatát az a|ábbí rétegrenddel kell
helyreállítani szerkezeti rétegenké nt 20 -20 cm átlapo lással :

_ kockakő
_ 4 cmvtg. NZ 2l5baza|tźtgyazat

- 20 cmvtg. C8/10-32-FI betonalap
_ 20 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq91oÁ



amely munkákÍa ti i..l::ĺĺli1,!\'/.1'l ć:- }ĺ:.' :l'.'l.'.'.' . ;

g.jelentulajdonosi]łĺiz:;-Íiiil.ili:i';..',.''.,
eloíĺásainak maraĺiciłĺłi.i;i l;t''ii: ;'';...,.i.'.: l i . ;. . : i

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. máius 9.

.' l!: (].'].'L Ł.'-:'"-

:ĺiji-.'1;'il ;

.- ;.4.i.:.i .,....-..-, J ji-ł l'i); ..']:.ű:1]

,''łi iĺ hzi tllsli gĺ l j.

r... ,,t.-. , ,,.iti ,\;:.'!i: !_t\.

Napirend 1.4. pontja: Javasi*t ft ?),.ĺł,l,.'..,,, l :., :,, 
'.l,: 

:,.,!ĺuiťí-ciiłci'1'i:.'
pénzbeli megváltáss al tiirtén ő üclj cs ĺ ĺĺ-l.. "' i'

44f/20I6. (v.09.) sz. Városgĺtl-*;!ifuĺlĺĺ;;i;ĺ i:l l.',':l:i,..::.... . .',.''1.;ii...ĺ!;1 ii;ii:.l
(13 igen' (} liľĺĺl, i; l:i I i'.i; ,:l.ij(,.1.;]:, ;,i:.1:ii.ii:..źtiĹrłIj

(ľematika i h ĺ ĺl łĺ!: ĺ,, ĺ ĺ : i 1 i: ;.ĺ,.. .'. ĺ i : .:. :-,,! !,': i | 7 ć :;. )

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság Úgl, cĺöĺrt, hogy

1 . a 3 65 /201 6. (IV. 1 8.) számú halźĺr <lzatál,'', j.1..;,',.;'.. . ; 1.1 ! 1 i-.-.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. május 9.

2. hozzájárul - a Józsefuáros teľÍiletén az építtet'ól. gei.;a.-ĺ-elhelyezési kotelezettségéľől
szóló15/20|I.(III.18.)önJ.:..ll.ill:.l:ł.l',.,'ĺi1i;ĺlll.]i'Jĺ:i^,i!,..'ll-;g|'.1;;;r,11.,'.,1;
a Sandler Kft. (székhely: 1l17 Budapest, ]Judafoki út 56., cégjegyzékszátn. Úi Ü9 88fŻ04)
a Budapest VIII. kerület, Práter u. 35. szám (hrsz.: 36322) alatti ingatlanon tęrvezett
lakóépület megépítéséhez kapcsolódć} l 4 ĺiił r:,ć.pjźrmű-elhclyezćsi Ł'ö1clJĺ:,ĺe'ttségél. pćĺ:zl..i;
megváltással teljesítse 300.000,-Ft/paľkolóJlcIy clíj ért.

Felelős: polgármesteľ
Határíđő : 20 I 6. máj us 9.

3. felkéri a polgármestert a gć;!áĺluii-.'ii..:..' : -'',.

megállapo d ts a|áír ásár a.

,F elelős : polgármesteĺ
Határidő: 20|6. máius 3 l.

Napiľend l.. 1. pontj a : JavaslaÉ ľłĺĺrf ĺ..ľĺ íi i.' l.' i, .:, l

Soós Gyiirgy
A vitát megnyitja, megadja a szői l,.uđás. il;Ĺ.. -..'l

Dudás István Józsefné
A 2. poĺtta vonatkozó kérdése, hoEv a. ĺ.;iłLĺł;
Csiga Kft.-vel.

;(']lr1l]łiŻ}" e-



Soós Gyłirgy
Válaszadás r a me gadja a szőt az előterj es zto nek.

Dľ" Galambos Eszteľ
A helyszín az, aho| a Csiga Kávéző van,

Soós György
Megadja a szóL Duilás Istvánné képvisel{inek.

Dudás István Józsefné
Ha nem a Csiga Kft-ről van sző, akkor mivęl telepĺil ki? Mit árul ott, mi a kereskedelmi
háttere? De a lényeg inkább az, hogy összesen a faltól fél méter mélységben szeľetne
kitelepiilni, feltehetően azért, mert azoĺ a szakaszon a járda viszonylag keskeny' De fél
méterre mit lehet kirakni? Ezt a pontot nem támogat1a, ezért kĺilön szavazástk& ahattlrozati
javaslat II. pontja tekintetében.

Soós György
Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás -t .
Felhívja Dudás Istvánné képviselő figyelmét, hogy az előterjesztés mellékletében=fotók és
helyszínĺajztalá|hatők a helyszínľőL' f,I méteľ széles a járda, és mivel értelemszerűen másfel
métert meg kell hagyniuk amúgy is, vélhetően ezért kértek fel métert.

Soós Gytirgy
Ez igaz, csak általában a valóság felülírja a papírformát. Azért legyenek őszinték, egy fél
méteres aszta|ná,| az emberek úgy Ĺilnek, lrogy arrébb h.űzzák egy kicsit, mert nem kényelrnes,
stb. Tehát magábanhord'ozza nagy valószínuséggela túlterjeszkedés lehetoségét, ráadásul az
ellenőrzésĹik hagy némi kívánĺivalót maga után. Akcepttl|va Dudás Istvármé kéľését, kĹilon
szavazást fog elrende|ni az említett pont vonatkozásábun. További kérdések, hozzászőIások
nincsenek, avitátIezźrja. Elsőként szavazasrabocsátja ahatározati javaslat a|ábbi,II. pontját:

A Városgazdálkodási és Pénz:jgyi Bizottság úgy dön1, hogy közterület-haszná|ati
hozzájfuu|źlst ad - teljes díjfizetéssel - aza|ábbiak szeľint azza| a kikcitéssel, hogy könnyen
mozdíthatő, nem rcgzített.tárgyak kerülnek kihelyezésre, és az asztalok és székek kĺizvetlenül
a vendéglátóhely homlokzata mellett a játđttn lesznek elhelyezve:

Közteľület -haszná'|ő. kéľelmező :

A kcizteľület-használat idej e :

Kö zte ľül et -haszná|at cé|j a:

Kö zteriil et -haszná|at helye :

Kö zteľül et -haszná|at nagy s ága :

Díjfizetés ütemezése:

Felelős: polgármesteľ
Határĺdo: 2016. május 9'

Kiadó Kocsma Kft.
(székhely: 1082 Budapest' Hoľváth Mihály tér 6.)
f0|6. május 09. _ 2017 . ápĺ1|is 20.
vendéglátó tetasz
BudapesĹ VIII. kerĺilet' Vásáľ uLoa 2. s'zilĺl,
Bacsó Béla utca felőli köztert'ileten
)m-
egy összegben

t0



Soĺís György
Megállapítja, hogy 4 igen.7 nem,Z tartőzkođás szavazattal a Bizottság elutasította'

443/2ł76. C/.c9.) sz. ./áľosgazdáikodási és Pénziigyi Bizotts ághaiźirozaia
(4 igen' 7 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozati.javaslatot
nem tbgadja el:

kozterület-használati hozzájáruĺást ąd - tetjes díjfizetéssel - az alábbiak szerint azzal ą
kilĺötéssel, hogy kannyen mozdítható, nem rögzített ťáľgyak kerülnek kthelyezésre, és az
asztalok és székek kÓzvetlenül a vendéglátóhely homlokzata meĺlett a iárdán lesznek
elhelyezve:

Ko zt e r ül e t - has znáĺ ó, kér elme z ő.,

A ka ł e r t,il e t-has znól at i dej e..

Kö zte r ül e t - has znál at c élj a :

Ko zt er ül e t - has znál ąt hely e :

Kcj zter ül e ĺ -használ at,o*, oro,
Díjfize tés ütenlezé s e..

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. máius 9.

Kiadó Kocsma Kft.
(székhely: I082 Budapest, Horváth Miháĺy ĺér 6.)
2016. május 09. - 20I7. április 20.
vendéglótó terasz
Budapest VIII. keľület, Vásár utca 2. szánl,
Bacs ó Béla utca=felőli kozterületen
5m'
egy osszegben

Soós György
S zav azásr a b o c s átj a a határ o zati j avas l at a| ábbi, fennmaľadt p o ntj ai t :

A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizotÍság úgy dcint, hogy kozteľület-haszntiati
hozzźĄáru|ást ad _ teljes díjfizetésse| - az a|ábbiak szeľint:

Köztertilet-haszná|ő, kérelmező: Hoppy Travell Kft.
(székhely: 1083 Budapest, Üllői út 40.)

A kéľelemben foglalt kĺizteľület-
hasznáIat ideje: 2ĺJI6. május 09. -2017. május 09.
Kcizterület-haszná|at célja: megállító tábla és árubemutató (mobil pult)
Közterület-haszná|at helye: Budapest VIII. kertĺlet, Corvin köz
KözteľüIet-haszĺá|atnagysága: I+I ml
Dijťlzetés ütemezése:

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 9.

egy összegben

A Yárosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dcĺnt, hogy közterĹilet-haszná|ati
hozzájáruIást ad _ teljes díjfizetésse| - az alábbiak szeľint azzal a kikötéssel, hogy könnyen
mo zđíthatő, ne m r o gzített tár gy ak keľül nek kihe l yezé sre :

il



Közteľiilet-haszná]ó. kćĺĺ:i;r:'':.':;.:: :il ;lĺ:jii":. j';liĺi1::: i.i łĺ'
...',l,,..il:l].. l.l..: ii i1i.',j;'J;,;;.;,l- ;i!ii']:.:',.'']iii-il l-iiĺ':l l' i

A.lłĄztaĺíi|at-heęznĄ,l.,! ,,',.j'.'. :i1 1}''.|...'.,,.: -'-.ll:.''l l.l ' 
.i.' ,.'.]

Köaerület-használat cé}.it:, i 
' 

, '.'..Ĺ'.iíltc lc; .'i:]/-

Közter{i1et-haszná|atlił:i-',;: :-.':'-:l.i'..:l;i i.,:.i. i..l:'ili;ĺ' ],i.''-'...l'i1l; i'.l::.'- l-;:;'r,:,ljl'i

:'..:', |:;:;iĺ'.;:.l i'iĺil'ĺ]:ijil (j\iĺl..-i.]i']il'i'.'':.i ljijll'i:'..l'ilil"..jzl
iiisze1eseclĆsélró))

Kcĺzterület -haszná|atnagr,sáľ^. 8 l.l2

Díjfizetés titemezése: .' . .' .,sl.,'L:';i'..;

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. máius 9

A Városgazdálkodási és Pénzi.ĺgyi BizoĹtság úgy dcĺnt,lrogy

1. köĺerület-haszntt|ati hoz'ru|a.il.l1ĺi'sĹ, i..'j i-o]jcs clíjíizc1ĺĺsĺ;.,,\ .- i...,..,ilil,i''l..]' :', ' ...i.' ::.1,,., .'

kikotéssel, hogykönnyl.;.',::iłzďít|:a.ito, ĺleĺl rť:g,zí1,,c:1i iĺ,l;gyaiĺ j;..:i lj.iii.'], i-'i ,..'-' .: ..'.

KözterÍ.ilet-haszná|ő. kérelmező: R.auf és Táľsĺ;, Bt.
(székhely: 10B4 Buđapest, Mátyás téľ 1.)

A kcizteľtilet-haszná|at ideje: f016. május 09. - 2016. szeptemběľ 30.

Köztertilet-haszná|at cé\a: r'errclóg]áĺ-ó 1erasz

Közterület-haszná|athe1ye: Buđapest VIII. kerület, Mátyás tér 
.I,i 

. szám eiotii
közterĹileten

Kozteľtilet -haszná|atnagysága: 7f m2

Díjfizetés ĺitemezése: egy öSszegben

Fele1ős: polgármester
Határidő: 2016. május 9.

2. tudomźlsul veszi a Rauf ćg Táĺ1"i ]];1. lr.11.l111S1, .'"I,l]I. i:ĺ:ĺiijl:ĺ. 1'4..1..'ii:. ;'ĺ,:r i,'i. . '...',',.-;...',:,'.

közterületenvendéglátói..'i.lll;;.-i''ij-l.'i...'.l'.:tĺĺ}.;::l.''i;:..:l:ii...i.ri':..:i,iii''l''.1:;;:''li:
2016. május 0I.-2016. ĺĺĺiill:. {)l.:.. l;:lili.L.il::l]liĺ.; iliĺ'ii:'il'i-ł;ĺiira.

Felelős: polgármester
Hattniďő : 20I 6. május 9.

AYátosgazdálkodási és Pélizi:5','.i i-..::.;'.l',l.;..,. l';.:..'iiłili. lii'li:,i:

1. közterület-haszná|ati hoz,:l:i-i:,ili.

kikötéssel, hogy környen llic:tĹĺiiii;iĹi;. :''l'.:. :.'.::J..:li..-il l.'l";.:-'.;:i.-;.:ĺ:ĺť.ill';i; :,.i.''.ji.l-;::;'ll,.::

Közterület-hasznźiő. kéľelmezŕj: \)ii is':r-teľ' {*i:i'sť'ľĺlĺrłm.ŕĺ: iĺlíí'"

'- ' 
..:i,i:ľl, : 

-i:.)-;,}' 
'i.1.'i;.ĺ:...'l1 '].:, '.. .,.ĺ ..'..' ..'

A kĺjztertilet.használat ideje: -'i' jiĺ. ĺil;iju' (j9. . .1| i .;' .li.,l.i.:., .)-.'



Koztertilet-használat célja: vendéglátó terasz
KözterĹilet-haszná|athe1ye: Budapest VIII. keľület, Corvin sétálr.1' Ż|ił. :,l;iľii

előtti koztertileten
KözterĹilet-haszná|ainagysága: 5(., rr,2 2aĺ€,. április a2. _ faI6. olĺtob.::ĺ ]; ' ĺ-:;

f0I7 . március 0I. _ 2017 . április 02. kozatt
l0 m2 2016. november 01. -2017. febľu:iĺ 28

Díjťrzetés ütemezése: havi díifizetés

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016, május 9.

-

2. tudomásul veszi a Wieneľ Gastronomie Kft. Budapest VIII. keľület, Corvin sétźny flb,
szám e|otti vendéglátó teľasz elhelyezése céljából igénybe vett kozterĹilet-használatát2016'
ápľilis 02. napjátőI - f0L6. május 08. napjáig szóló időtartaÍnra.

Felelős: polgármester
Határiđó : 20I 6. máj us 9.

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. kozterület-haszná|ati hozzájćmlást ad - teljes díjf,rzetéssel _ az alábbiak szerint azza| a
kikcjtéssel, hogy konnyen mozdítható, nem rögziteÍttárgyak kertilnek kihelyezésľe:

Közterület-hasznáIő, kérelmező: Cserpes Sajtműhely Kft.
(székhely: 9330 Kapuvár,Iparte|epi u. 14.)

A kozteľület-haszná|at ideje: f016. mĘus 09. - f016. szeptember 30.
Közterület-hasznáIat cé|ja: vendéglátó tetasz
Közterület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Corvin koz 3. szátm e|ótti

közterületen
Közterület-haszná|atnagysága: 65 m2
Díjťlzetés ĺitemezése: egy összegben

Felelős: polgármester
Határidő: f016. május 9.

2. fiđomásul veszi a Cserpes Sajtmíĺhely Kft. Budapest VIII. kerület, Corvin koz3. szám
előtti köztertileten vendéglátó terasz elhelyezése céljából igénybe vett közterÍilet-
hasznáIatát20|6. május 0I. _f016, május 08. napjáig szóló időtartamra.

Felelős: polgármester
Határiđo : 20| 6. május 9.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. közterület-hasznáIatihozzájárulást ad - teljes díjfizetésse| - az alábbiak szerint azzal a
kikötéssel, hogy a köĺerületen kiztlrő|ag egy ember számára könnyen mozdíthatő, nem
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rogzitett tttrgyak (székek, asztalok, viľágládák) kerĹilnek kihelyezésre, a napemyő,
árnyékoló széleinek (kitekert, kinyitott állapotban) függőleges vettileti síkja és a Kĺúdy
utca páľatlan oldalán található épületek homlokzati síkja közötti szabad távolság legalább
j 5 m A nrnerrrvő ámvéknlĺó sz'etkez'et tartőrlidlai és tartőosz.|onai kizÁrő|ag A-)-*^^^J-^.".*--.-*-*-^"ľ---.-_..-"..r
paľkolósávban helyezkedhetnek el, illetve a vendéglátóhely nyitvatartási idején tu| az
árnyékoló, napemyő szerkezetet becsukott, betekert állapotban kell tartani. A villamos
energia ellátást szolgáló lengőkábel elhelyezése csak abban az esetben fogadható e|,ha azt
legalább 4,5 m magasságban helyezik el:

Közteľület-használó. kéreImező :

A közterület-használat idej e :

Kö zterül et - hasznáIat c é|j a:

Kö zterü l et -hasznáIat he lv e :

Kö zterül et - hasznáLat nagy s ága:

Díj fizetés titemezése :

Felel ős : pol.gármesteľ
Hatáľidő: 2016. máius 9.

Cafe ElviszKft.
(székhely: 2120 Dunakeszi, Dr. Babicz Béla u.-'

2r.)
2016. május 09. _2017. május 0l.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Mikszáth Ká|mán t& 2.

szám elótti közterületen
51 m2
havi díjfizetés

2. tudomásul veszi a Cafe Elvisz Kft. Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálman tér 2. sz.
előtti közteľületen vendéglátó tęrasz elhelyezése céljából igénybe vett közterületj
haszná|atátf0|6. május 0I. -2016. május 08. napjáig szóló időtartamÍa.

Felelős: polgármester
Határido: f016. rnáius 9.

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dcĺnt, hogy

1. közterület-haszntt|atihozzźljźlrulást ad - teljes díjmentességgel - az alábbiak szerint:

Közterület-használó. kérelmező :

A közterület használat ideje:
Ko zterril et -haszná|at c éIi a:

Kö áerület- haszná|at helve :

K ö zterül et- haszná|at nagy s á ga :

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|6. május 9.

Józsefvárosi Szent Jĺízsef Rĺímai Katolikus
Plébánia
(székhely: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér7.)
2016. május 09. -2016. május 31.
építési munkaterĹilet (építési konténeľ
elhelyezése parkolóhelyen)
Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 7.

szám előtti 3 db parkolóhelyen
3 db parkolóhely (paľkolóhelyenként 10 m')

2. a kieső parkolási díj áfa taĺtaImát a Buđapest VIII' kerĹilet, Horváth Mihály tér 7. szám
előtti szakaszon találhatő 3 db parkolóhely vonatkozásában (2I munkanap) 35 493,- Ft.ot
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köteles megfizetni a i'..i:.l:1ĺ:;.ii ĺ.:l-'il:ll'.i : :: i]ll il . : l 
': '':i,..l ii:,ii.l,.. ;:',:.: 

' 
i :;l:.. !] .:'] j],i.'1.)ll

bankszámlaszárĹVa.

Felelős: polgánnester
Határido: 2016. május 9.

3. tudomásul veszi a Józsefváľosi ĺj;cliĺ jĺ'l;ĺ:ĺ;r);] ,i..,:.l...' ;...'l.ii;i-'lĺs, ĺ}i.i,.i:';l :': ...,1 l;.. .. '..iii.
kerület, Horváth Mihály tér,i. sz. c1ő1ii ]'<.ii:.lit:lĹlii:'iĺ.il ć1liĹĺlsi nluli;ĺ'iiĹcľiijl;L '.',jl;l':..'':-,-.}.
céljából igénybe vett közterii]et-lraszriii1aii:o, ?.'1.ií. rlliiil.l 01 ?O.:í. 1.1.i:ii:.:;.; í,i:,. :i l....;iii.,
szóló időtartamra.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. május 9.

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi }3izcittság úg)' cĺönt, lrogy lĺöz,ĺcľiiięl.ĺias;l'náiati
hozzájáru|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|/,,'bbiak szelirl' ar,za,I a lĺikö1ć'sseĺ, ]lłĺl.' li ílrlrr.,ill
Mozi és a|ámpaoszlopok által hatáľo]i ĺĺ:ĺiij':i ł':ii }lĺ:,li..,'],.'.-:trĺ'].t.:I :.l l':.,.,.j.:i].-li- .' - :-].:.
homlokzati síkjuk ne-m lépi túl a lĺtj;'tci.i,' il ial-l;iliil'],;-,rl.l.ł''. '...l.ilij.ii,, l .i ., ' .'.ll.lil:ll:: 1 .1-ii.'
pavilon nem torlaszolja e| a Coľvin Mozi kijáratát' ĺls az alaprajzotr Íi:ĺĺüĺlĹoteĹt 1-es száinťr
pavilon nem kerül kihelyezésre:

Köztertilet-hasznáIő, kéľelmező: Rosta Maľianna egyéni vállalkozó
(szélĺlrel1': 20tł1 Fi]íĺ;csalla. I{osstlíh I-ĺrjcll ii 8')

A kcĺzterület-haszná|at ideje: f076. m{jus t6. - 2016. május29.
Közterület-használat cé|ja: Pünkösdi vásár
Közterület-haszná|at helye: Budapest ViII. kerület, Coľllin köz
KözteľĹilet-hasznźtlatnagysága: 84 m"
Díjťlzetés ütemezése: i11,..'i:i;11'.i,:ll;1'.l

Felelős: polgármester
Hatátidő: 20 | 6. május 9.

Kĺjzterület-haszná|ő,kéľelmező: í.i,;:;!;1,-,11;.;,.'', i'.l' :,'.lľĺjl.':,ĺ' iii.i;1 l-,l-.. ::'^ 'i,, ..',;1.l -.: łj;i,;iá
'lr',i 1.1;1iLy!i 1i :,.

i:;i:ľi<i;i:i,',; i ;:i'.' i ili.liil..';:ii" ]i,l:-li l..; l.'. { ' '

A közterülethaszná|at ideje: l.lí;lii' lłii:i'.:;: l:... - ).i)ii:. i:;ĺ:lll:'.l,il'
Kĺjzterĺilet-hasznźiatcéIja: ...jli:lí:li :ll.l.,' ':l.l:'íĹ!,i':i . ';.;:ł.-:;: i:ł'liĺ-ćiięr

i;i il.: i.''c;l.;l,ĺ.:'.'.',' l i..i i i. ; ilĺ.i''.c ; i l
Közterület-haszĺźiathelye: i}lliapĺ.:si :l'j'i :'..::iliiłi. iv',iiľĺ.r il. 7. l....,.l;l ';i.'Lil .j

ĺjL ĺlaľllĺ: iĺ, ĺ li; i.'l;. : ;

Kĺjzterĺilet-használ|atnagysága: j ĺj.i.,; ll:',l)'ĺ:i '.i.'.:., .,'l,'li'łĺ.ili..-'i.....:'].., :. i' .. 
:



Felelős: polgármester
Határidő: 20L6. május 9.

2. a k.ieső park.olási díj áfa t-artaImáÍ. a- Btlda-pest VIil. kerĺilet, }r4źria' u. 7. szám ę|otti
szakaszon taláIhatő 3 db parkolóhely vonatkozásában (I4 munkanap) 47 146,- Ft-ot köteles
megfizetni a köztertilet-haszná|attól szóló hataľozatban megjelölt bankszámlaszámra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 9.

A Yátosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kozterület-haszntiati
hozzájáru|ást ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint azzal a feltétellel, hogy a Corvin
Sétányon található l00 m, alaptertiletű szökokutat a kérelmező lefedi annak védelme
éľdekében, valamint a kozterület-haszntllati engedély lejártával egy idoben a kozterületet
kitakarított állapotban köteles visszaadni:

Kozterület-hasznáIő, kérelmező: Concorde Events Kft.
(székhely: 1231 Budapest, Pálma u. 4.)

A kozterüleĹhasználat ideje: 2016. május 18. - 2016. május23.
Közterület-használat célja: Corvin Szezonnyitó Sörfesztivál
Közterület-hasznáIathelye: Budapest VIiI. keľület, Corvin sétány (illagy

Templom u. _ Futó u. kcĺzcĺtti szakasz)
Kozterület-hasznáIat nagysága: 296 m.
Díjflzetés ütemezése: egy összegben

Felelős: polgármesteľ
I{atáridő: 2016. máius 9.

A Yárosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság ilgy dönt, hogy közteľtilet-hasznáIati
hozzĄźtruIětst ad - teljes díjmentesség biztosításával _ az alábbiak szerint:

Kozterület-haszĺáIő, kérelmező: Társak a Teleki Téľért EgyesüIet
(székhely: 1086 Budapest, Tclcki Lász|őtćr 4.)

A közterület-használatideje: 2016. mtĄus 2I. - 2016. decembeľ 24. minđen
héten szombaton

KĺjzterĹilet-haszĺáIat cé|ja: Híd a Kultúľák Közcjtt ',Sok Színű Józsefváros''
(egybekötve a Teleki Tangó Közösségi Gardrób
Vásánal (baba-mama cseľe-bere))

KcizterĹilet-haszná|at helye: Budapest VIII. kertilet, Teleki Lász|ő tér
KözteľĹilet-hasznáIatnagysága: 100 m,

Felelős: polgármester
Határidő : 20I 6. máj us 9.
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Városgazdálkodási és Pénzi.igyi Bizottság úgy dont, hog1,

1. közteľület-haszná|atihoz:zájárulást ad-teljes díjmentes;sćg1:ci ii.l: łliz]iŁ.i.':ilii' .)...,ł.i.i:i...

Kö aerül et -haszná|ő, kérelmező :

A ko zterĹil et haszntiat idej e :

Kozterület-haszrrálat céli a:

Kö zterület -haszntiaÍ' helye :

Kö zteľül et -használat nagys ága :

KOZMU-ÁLÁGIJ.}- ĺ\.ii:igas- óg l\{i..'l' ,., "],
(székhely: 1028 BlLĺ.ii'';;.:s.|, 

.l 
é:;t:'i.'::.',? ':.. .: l,':...,

2016. május 09. - Ż'j i i,. ĺráius .} l .

építési munkaterĹilet (anyagtáľciźis !'i; .-.]..i'-'

konténer elhelyezése parkolólrelvr'l l)

Budapest VIII. kerüIeĹ, Gu1eĺi'Łlj;':l' i 1l.

előtti 3 db parkolóhelyen (i(ölcsc; i;- : .:... ., '''l
közterĺileten)
3 db parkolóhely (parko1óhel5'i.:illĺł.'.i .i: :

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 9.

2. a kieső parkolási díj áfatarta|mát a Budapest VIII. keľület, Gutenberg tér 4' :....i..,''.',.-..,..i' ;,

db parkolóhely (Kölcsey u. sarka felőli koztertileten) vonatkozásában (19. ĺi.liili;ill,llll
63 984,- Ft-ot köteles megfizetni a közterület-haszn áIatrő| sző|ő határozatban i] i i'' ].'. ] - l. 1 ] .

bankszámlaszámÍa.

Felelős: polgármester
Határido : 20 I 6. máj us 9.

3. tudomásul veszi aĺ<ozlvĺv-ALAGÚT Magas- és Mélyépítő ZÍt. Budapest VIil. kerüiet,
Gutenberg tér 4. szám előtti 3 db paľkolilielyen (Kolcsey u. sarka felőli közteľületen)
építési munkaterület (anyagtárolás és építési konténeľ elhelyezése paľkolóhelyen) céljá'ĺl'.l
igénybe vett közteľület-hasznáIatát f0|6. május 04. _ 2016. május 08. napjáig ĺ,zł,1i.;

idotartamra.

Felelős: polgármester
Határiďő : 20 | 6. május 9.

Soós Gyiirgy
Megállapítja, hogy 13

határ o zatokat e l fo gadta :

0 nem, 0 tartózkodás szavazatta| a lJiz:ĺ;tt..l

444ĺ2016. (v.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts áy t',ł^t,t.il'ĺ.t,"z.*:tl'

(13 igen' 0 nem,0 taľtĺízkodás szavazaľťa!,t

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺjĺrt.
hozzájáru|ást ad - teljes díjfizetéssel - az alábbiak szeľint:

1
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Kozterület-haszná|ő,kérej;iii:;',i.!: ... -,.:. ĺ !ĺĺt"
i..'''ij]']|.-]i1, :..:ĺ;,li..::,l;,'.:1:. . 

..' 
. .ii].i

A kérelemben foglaiľ .ł;..li...'i.li-.::.li-

hasznźiatideje: -lLi ĺÓ. ĺ... "ll'l:.l i')':). ?-ł}.j . ił.'',',..)'','..i1.'i;,'.;.

Közterület-haszná|atcé|ja. .;'...',-,''.'i:.. .:l. .:l ĺ.:::; l;ĺiii,;::;,::illl. l,-: i'.::;':",.i í;iiĺtl
Közterület-haszná|at helye: i:i.ĺiii,ilĺ..-:i .., ii. iĺcrĹiltlÍ, {.]l;i'''il; ]..l: .:

Közeľtllet-haszná|atnagysága' i.i i lir,r

Díjfizetés ütemezése: e1.y 6i55zi.q|ę,1

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. máius 9.

445l20t6. (V.09.) sz. Váľosgazdátrlĺoĺi:1ĺ;i ĺiĺ; i}ĺ1:ĺ;...ĺiĺ.loo'l i};.ĺ;ĺlÉŕ.sĺĺg řlať.ĺi.l:ĺlĺiĺĺ-ii
(13 ĺ6ĺ]n, ii ĺ'.-ll;',' i ; : l l.. i.'.'.''.., l : i,i:;, ..,.,. l,',.'i::''ĺi.ji ;i i,:,

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizo1ĺság rigy dont, hogy 1.n.' ' . 1i'llĺ::1..ilĺiszĺl:lliiti
hozzájáru|ást ad - teljes díifĺzcĺĺissel _ a';:, ĺ.!.',i.,'i",ĺal.:. :.''i':l.i:lĹ í},7,,/.tl] :..i ł,-iĺĺili.,!:.:.. l:' '.l.l::r i.ĺ.i.,ił:ii,ĺ::l

.mozdítható,nemrögzített111;,.1:laliJ.:lĺ'.iiĺc}<Iĺi]'li:]....-:',.lll'.::

Kcizterü1et-haszná|ő,kéĺe|męzo: Hadik Faĺclĺa Kft.
(székhely: 1088 Budapest, l\4li:i,..r,1-.; .:1 ,:;; )].)

A kozterület-lrasználat ideje: 2016. május 09' -2016. októbeľ 02.
Kĺjztertilet-haszná|at céIja: s,e,ndég|átő 1.xtasz,

KözterĹilet-hasznáIat helye: iJudapest Vlli. kertĺlet, IVIúzeum utca ./. sztlm
elott a páros oldalorr (Múzeumkeft oldala, a járda
kiszélesedésénél)

Köztertilet -haszná|atnagysága: B m2

Díjfizetés ütemęzése: 1;11:': ii1;5;7ę9,l.ię1-l

Felelos: polgármesteľ
Határídó : 20 I 6. máius 9.

446ĺ2016. (v.09.) sz. Váľos11;tľ-tjrĺľiĺł:ĺiís.l ĺ'ls i.;.'!;iz'i.l::.' i Íj',:iłlť,íĺĺĺíĺ.] i;:l:ť;i'i..''.':l i::.

(13 ig*.l;ĺ, (i ĺĺľl;i' íi i.;;'i.j;::l;..i',.:,:l';'. :'':,ł,'l,,i.!i''łilĺti;

A Városgazdálkodási és Péĺrziiq-r'i }li:<ł1ĺ:'liĺ- i;::i. ĺ'il..l..ĺ. lli'.'i...

1.közterĹilet-használatiho,:z'ĺiláriljii:iil:łĺ-..1..'i''.
kikötéssel,hogykönn'''(.:j-1 i'i]li7-(:iilílZ'1ĺi.ĺlĺ'ĺl:il.l,.,-il'.;lĺ';',:.). l.:-ikĺ.ł;.l';il:t:..i'ii'.:i.',', -.:]...

.i

.j KözteľĹilet-hasznźiő, kéreJruł;ĺćl: j'{'ĺlĺlĺ .].:' 'i.;ll.liĺ, 
'liĺ'j .:'.ł'j,:.]r'.l'....ł.,..:..|I'',':l1:,,'rl1-.:ĺ'i.'.i;; .,.,;i.1.... '.'.,

i A közterület-használat id.'it.: " : i .,. :.:'; .l . 'l,]" 
_ .t ji,' :..:.t'i, .'...'..' '.. '..-]"

l ĺ<özterri1et-haszná|atcéIjłl. .'..:l.'iĺ.i'. ii..: :.''-.l:::::

1 Kozterület-haszná|at heJl,e.. l ji}('iij.l')l;:,i' l,' j li. l'citiil.:i. j\',íłiĺ:l.lr.; l'1:. ; 
-'. 

;.'.l.l;: ĺ:iiiti.i
1..'.,,

' Közteľület-hasznáIatnag-\,sti]].Źi: j -. l;l



Díjfizetés ütemezése: egy összegben

Felelos: polgármesteľ
Határidő: 2a\6. május 9.

2. tudomásul veszi a Rauf és Társa Bt. Budapest VIII. i.".:LĹiieí. i'''ii::l.'i,l.l ,.ł..ľ i-|. 57ui.,.z 'ł:Í;,.',\l

köztertileten vendéglátő teľasz elhelyezése céljából igéliybe tzC:i'l ].;il..-il-.i.Ĺii,:l-.i;ĺl:;:,';li,ll.::li

2016. máius 0|. _2016. május 08. napjáig szóló időtartamta.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. máius 9.

447/2016. (v.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáľozitľit
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. köztertilet-használati hozzájtrulást ad - teljes díjĺlzetésseI _ az alábbiatĺ :':,ĺ:iil.li '.:,,,i..:'|| :

kikotęssel, hogy körrnyen mozdítható, nem rogzítetttáľgyak kęrtilnek kilic])'c;:e:ĺu'

Kozterü1et-haszná|ő'kére|męző: Wiener Gastronomie Kft.
(székhely: 1024 Budapest, Margit kÍI.7I.)

A közterület-használat ideje: 2016. május 09. - 2017. április 02.
Közteľtilet-haszná|at cé|ja: vendéglátó tetasz
Közterület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerĹilet, Coľvin sétány 2lb. szám

előtti kĺjztertileten
Köztertilet-haszná|atnagysága: 56 mf fOI6. ápr1|is 02. - 2016. októbeľ 31 .:

fj|] . március 0l . - 201] . ápľilis 02. kozott
10 m2 2016. november 01 . _zal7. febrlláĺ: '.],ł:'

Díjfizetés titemezése: havi díjfizetés

Felelős: polgármester
Hatźriđo : 20I 6. máj us 9.

2. tuđomásul veszi a Wiener Gastronomie Kft. Budapest VIII. llĺ:ľľilji. ..-'l,\.''.;;t., :itjĹi'.;.'... i,i

szélm e|őtti vendéglátó terasz elhelyezése céljából igénybe veĹí iĺoľ'ĺcl'tłił:;', 'ł,.:;;:ľ.a]'ii.i]' .,.:il l .l '

április 02. napjźńő| - 2016. május 08. napjáig szóló időtaftarnľa.

Felelős: polgármester
Határiđő : 20 1' 6. máj us 9.

448/2016. (v.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizoŕ'tsá;] It;ł*Jrľ...u:':lĺ'''l

(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás siĺtlr.ĺ.i.,i;.:|.;?;.'\'5

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterület-haszná|ati hozzájźrulást ad _ teljes díjfizetéssĺl1,. .- ,].'.' i.]'..''.',..l,; :'l'-':.-!:'l .',,.''. ' ä
kikötéssel, hogy könnyen mozdítható, nem rogzített tárg1'ĺlk i;'.l:-ll;;lĺ:lji" ;ĺii-lĺ'.''.';,'..::,;.':
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Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0I6. május 9.

2. tudomásul veszi a Cserpes Sajtmíĺhely Kft. Budapest VIII. kęľtilet, Corvin koz 3. szám
előtti kozterületen vendéglátó terasz elhelyezése céljából igénybe vett kozterület-
hasznáIatźú2016, május 0I. _ f016. május 08. napjáig szóló időtartamra.

Felelős: polgármester
Határid'ő: 2016 május 9.

4 49 /20 1'6. (v. 09.) sz. Vá ros gazdálkodási és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodá,s szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterĺilęt-haszntiatihozzćtjźtrulást ad - teljes díjfizetésse| - az alábbiak szerint azza\ a

kikötéssel, hogy a közterĺileten kizárőIag egy ember számára könnyen mozdítlrató' nem

rogzitett tárgyak (székek, asztalok, vftág|ádćlk) keľĹilnek kihelyezésľe, a napetnyő,

árnyékoló széleinek (kitekeľt, kinyitott áIlapotban) függőleges vettileti síkja és a Kĺúdy
utca páratIan oldalán talá|hatő épületek homlokzati síkja közotti szabad távolság legalább

3,5 m. A napernyő, ámyékoló szerkęzet tartórúdjai és taľtóoszlopai kizárőIag a
parkolósávban helyezkedhetnek el, illetve a vendéglátóhely nyitvatartási idején tu| az
arnyékoló, napernyő szerkezetet becsukott, betekert állapotban kell tartani. A villamos
energia ellátást szolgáló lengőkábel elhelyezése csak abban az esetben fogadható eI,haazt
legalább 4,5 m magasságban helyezik el:

Köztertilet-használó. kérelmező :

A kö zteľĺile t-basznáIat idej e :

Közteriilet-használ at célj a:

Kö zteľül et-haszntiat he l ve :

Kozterület-használat nagysága:
Díif,rzetés ütemezése:

Közterület-használó. kér eLmező :

A ko Zterüle t-haszntiat idej e :

Kĺj zterül et -hasznáIat céIj a:

Kö zterril et -haszná|at he lye :

Kcj zterĺ.il et -haszná|at na gys ága :

Díjťĺzetés ütemezése:

Felelős: polgármester
Határidő 20I 6. mái us 9.

Cserpes Sajtműhely lfft.
(székhely: 9330 Kapuvár, Ipartelepi u. 14.)
)01 6 rnÄills 09 - )'o1 6 sz'entemher 30'
-"^"' -^'*J-'- -- --_-_---F

vendéglátó tetasz
Budapest VIII. kerület, Corvin koz 3. szám ęIotti
kozterületen
65 m2

egy osszegben

Cafe Elvisz Kft.
(székhely: fI20 Dunakeszi, Dr. Babicz Béla u.

2r.)
f016. május 09. - 2017. május 01.

vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Mikszáth KáImán tér 2.

szźtm e| őtti kö ztertil eten
5I mz
havi díjfizetés
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2. tudomásul veszi a CaÍe El,Ílis.ł .;;'5. iłi:
előtti közterületen vendćg:lai,.i i'..:ĺl-i''.,':

haszná|atát20|6. máius 01 :Íli,.; ' l .

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. május 9.

A köĺertil et hasznźiat idej e :

Közterület-használat céli a:

Köztertilet .haszná'|at hel ye :

Kö zteľĹil et -hasznáIat na gy s á g a :

3. tudomásul veszi a Jozsefvźlrosi S;:,ľĺlĺ
keľtilet, Hoľváth Mihály tér 7. sz. ĺ-|.

céljából igénybe vett kcjzterülci.l.:;i:]-j i]'

szóló időtarÍamta.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. máius 9.

L,i ii: ićl. ]. sz.
i'.' ĺ i '. . 

'..'..' 
1.:' .

l,.i':;; .-lĺil;l.r;li;';::i]..:::jSt;i -' a'.,.':.,.ĺź:'i,,...,.::'li: :l;,..'l.i:.l i.

.iLi,'.,ĺ;ĺil..ĺ:.t';,i i:iĺłĺ:,L ,ić'',s. l. ,'.., li;:..] i',;.;lĺ,.ii!sl.ł:.

P[éhánia
(szé1ĺlre15': 1082 Budapest. IJol:r,áth Tt'4i1ráiii' íć:ľ, 7 \
)'a1(. nláill.; 1iĺ; .)fil 

ít. li.l.'iil'; .: l

épíl.::'i ;j..lli.:ĺl'lj.-1 iĺ.:; ..'.:. j'il;ti'Ĺ':i.'.-i

elhelyezése paľkolóhelyen)
Budapest VIII. kerület, Iloľrláth Mihály tér 7
szám e|otti 3 db parkolólrelyen
3 db parkolóhely (parkolóhelyenként 10 m')

irl;lsĺ.:j'i.lĺlil,lĺl; KaitiĺiĹli,iĺ; !Jii.'i iljlliii l;;';.::li;..': .".ji;-

ili lĺĺjlicriiiľĺ,e:li ćJrĺíĺjsi 'l;l1l-1 il. ;;1ĺ.:1lii.''i ..'i,i..','l-..';1;.l.'..,

::lĺ ;i 
.'ĺij í.l' :i:l1;i-ls {]!. . ,')(: i:''. :.il.1;.. - ':' 'l.. il..l.'l:

i-:..li iiĺ.li...''''ii,',....1'' l. .:.: i:';.l
:..|i)''ai a kiiĺĺ;iť'.l'..,i ll..ĺ,i i; : i ii.i].)

Felelős: polgármester
lJatáriđő: f0I6. május 9.

2. a kieső parkolási díj áfa tarta|mát a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 7 ' szárn
előtti szakaszon található 3 db parl<ĺ:l1ĺ.lil.':ir, r.ĺ;irĺł-i1,loz,ásában(?7 fl,'ĺrl:iit:.,',ĺ.ll:') ]í ']'i;-., i-'i-i.l1

koteles megfizetni a közĺĺ:l iiir:i ii.lĺ;.l'ii*iĺĺi'ĺť;} szóló ila1iil ĺlz"l:i i'iliii .:,l':ĺiiĺ:'ĺiiii
bankszámlaszźlmra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 9.

451ĺ2016. (v.09.) sz. Városgazd.{Eĺĺ*,láĺĺi í:s i:'.i.;l:ł,üĺl", il.ĺiĺ-.lĺlĺ,Ĺĺ;a!& íi::iÍll]:.ll..::.'li,:i

(13 igen' 0 nent, Ĺĺ tłĺľĹ<i;:!'łĺlĺiás FZii'.,a?:"łi"Lłi}

A Yárosgazdálkodási és PénzĹigyi jjl..:ĺli1.;ĺ.: .i."' i,.

hozzájáru|ást ad - teljes díjfizetéssel - ĺiz' :i]iiili,l.li; -\',-(.illii



Mozi és a |ámpaoszlopok á|ta| határolt teriileten helyezkednek el a pavilonok úgy' hogy a
homlokzati síkjuk nem lépi túl a közterületi lámpaoszlopok vonalát, a 3-as, valamint a Z-es
pavilon nem torlaszo|ja ela Corvin Mozi kijáratát, és az alaprĄzon feltüntetett l-es számu
naviInn nem kerĺiI kihe|vczésre.

Köztcľülct-használó, kórclmcző: Rosta Marianna egyéni vállalkozó
(székhely: 2081 Piliscsaba, Kossuth Lajos u. 8.)

A közterület-használat ideje: f0I6. május 16. -f01,6. május29.
Kozterülďt-haszná|at cé|ja: PĹinkosdi vásár
Kcjzterület-hasznáIat helye: Budapest VIII. kertilet' Corvin köz
KözterüleJ-használat nagysága: 84 m.
Díjfizetés ütemezése: egy összegben

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. május 9.

452/2016. (v.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

Váĺosgazdálkodási és Pénzügyi--Bizottság úgy dönt, hogy

1. koztertilet-hasznáIatihozzći1árllástad-teljesdíjmentességgel-azaIćtbbiakszerint:

Közterület-hasznáIő, kéľelmező: Budapest VIII. keľüIet, Máľia u. 6. szám alatti
Táľsasház
(székheIy: 1085 Budapest, Mária u. 6.)

A közterületbaszná|at ideje: 2016. május 09. _ 2016. május 28.
KözterĹilet-használat céIja: építési nrunkaterület (építési kontétreľ

elhelyezése parkolóhelyen)
Kĺjzterület-hasznźilat helye: Budapest VIII. keľület, Mária u. 7. szám előtti 3

db parkolóhelyen
Közterület -hasznáIatnagysága: 3 db parkolóhely (parkolóhelyenként 10 m2)

Felelős: polgármesteľ
Határiđo: 2016. május 9.

2. a kieso parkolási đíj áfa tafta|mát a Budapest VIII. kerület, llĺ.tnia u. 7. szám elótti
szakaszonta|á|hatő 3 db paľkolóhely vonatkozásaban(14 munkanap) 47 146,- Ft-ot köteIes
megťĺzetni a kozterület-haszná|atról szóló határozatban megjelölt bankszámlaszámra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. máius 9.

453 /201 6. (v. 09.) sz. Város gazdálko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Yárosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dĺjnt, hogy köztertilet-haszná|ati
hozzájárulást ad _ teljes díjfizetéssel _ az a|ttbbiak szerint azza| a feltétellel, hogy a Coľvin
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Sétányon taltllhatő 100 m, alapterületű szökőkutat a kérelmező lefedi annak vécÍciilie
érdekében, valamint a közterület-használati engedély |ejártáva| egy időben a koztłľijjerct
kitakarított állapotban köteles visszaadni :

Kozterület-használó. kére|mezo: Concorde Events Kft.
(székhely: 1231 Budapest, Pálma u. 4.)

A közterület-használat ideje: 2016. május 18. _2016. május 23.
Kozterület-haszná|at céIja: Corvin Szezonnyitó Söľfesztivál
Kozterület-haszná|athe1ye: Budapest VIII. kerĹilet, Corvin sétány Clliagy

Templom u. - Futó u. közötti szakasz)
Közterület_haszĺĺá|at nagysága: 296 m"
Díjfizetés ütemezése: egy ĺĺsszegben

FeleIős: polgármester
Hatáľidő: 2016. május 9.

45 4 /20 |6. (v.09.) sz. Vá ros g azdá|ko dási és P énziigyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 neng 0 tartózkodás szavazatta'|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság űgy dönt, hogy közterület-hasznźiati
hozzt$áru|ást ad.- teljes díjmentesség biztosításávaI _ az alábbiak szerint:

Közteľület-használó, kérelmező: Táľsak a Teleki Térért Egyesĺilet
(székhely: 1086 Budapest' Telęki LászIő tér 4')

A közteľület-használat ideje: 2016. május 2|. _ 2016. december 24. minden
héten szombaton

KözteľĹilet-hasznźiat cé|1a: Híd a Kultúrák Között ',Sok Színű Józsefváľos''
(egybekötve a Teleki Tangó Közösségi Gaľdľób
Vásárral (baba-mama csere-bere))

Közteľtĺlet-hasznáIat helye: Budap^est VIII. kenilet, Teleki Lász|őtér
Közterület-haszná|atnagysága: 100 m,

Felelős: polgarmester
Határidó : 20 I 6, május 9.

455120|.6. (v.09.) sz. Városgazd,á,Jkod,ási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem. 0 taľtózkodás szavazatta|)

Városgazdálkodási ésPénzugyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. koztertilet-hasznáIatihozzźtjárulást ad - teljes díjmentességgel _ az a|źtbbiak szerint:

/,)



Ko zterül et -haszná'Iő, kérelmező :

Á lrnztcriiIpÍ hąęznĄl'at iĺ|ĺ'ie.
Kĺi zteľü 1 et -haszná|at c é|j a:

Ko zteľület -haszntiat helye :

Köztertil et -hasznźůat nagys ág a :

:
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 9.

2. a kieső parkolási díj áťa1artalmát a Budapest VIII. kerület, Gutenbeľg téľ /.1. :;.,'lil': i:iĺii'Li .'l
db paľkolóhely (Kölcsey u. sarka felőli közterületen) vonatkozásában \;.j ĺill.-l..l].'.i'L:l.i-ll

63 984,- Ft-ot köteles megfizetni a közterĹĺlet-haszná|atrőI szőIő hatźrozatban ĺl;r:!'1cítilĹ
bankszámlaszámra.

Felelős: polgärmester
I]atáriđő : 20L 6. mái us 9.

3. tudomásul veszi aĺ<Özĺlu-ALAGÚT Magas- és Mélyépítő Zrt. Budapest VIII. kerüIet,
Gutenberg tér 4. szäm előtti 3 db parkolóhelyen (Kölcsey u. sarka felőli közteľületen)
építési rnunkateľület (anyagtárolás és építési konténer elhelyezése parkolóhel''eĺ.J łć|iáL,ól
igénybe vett kcizteľtĺlet-haszná|atát 20|6. május 04. - 2016. május 08. napjaig szólo
időtaĺtamra.

Felelős: polgáľmester
Határido: 2016. május 9.

Napirend 1.2. pontja: Tulajdonosihozzájáľulás a Budapest VIII. kerületi kłizŕel.ĺii' !ĺ.'l,;ł:l:

üzemelő 10 kV-os fiildkábelek rekonstľukciójához

Soós Gyiirgy
A vitát ĺnegnyitja, rnegadja a szőt Jakabfy Talrrás képviselőrrek.

Jakabfy Tamás
Majdhogynemaz onkormányzatta| szemben fog indulni a fcjldkábe], '-.'.l ĺ..ĺl::t..:.' .. . .:. 

::

Rigó utcán, Iőzsef utcán és Kľúdy utcán végig a Mikszáth 1ĺĺĺ.r.:,. .,."';';. i;li.' ,-.'l.;,

szeptemberben, októbeľben kezdődhetnek a munkák azokon a lrelyĺ:}lĺn" ;.liiĺli ili'.'.l..' ] ....'..'.']1''

vaĺ,tehát a Kĺudy utcában, de ott még akkor is nagyon nagy ícií'brtji;j;:l; iL.:..;',:'. i:..l'-..l.;.l; . . 'ĺi-'ł
egyeztetés abból a szempontbőI az ELMU-vel, hogy ezt a kábelĺ- lĺĺ.l'i.ą 1.:'.;'''i.;;ł'i..l'' l.::"i..;,i ł'i

Baross utca-Szentkirályi utca vonalon, amely kikerülné a tuľisztilĺ*!ĺ:lĺ'l ľĺ-:iil,..:1;i.-,ll i:'i.;:l-.iel;

legnagyobb részét.

Dr. Galambos Eszter
C s ak az i dőp onttal kap c s o l atb a n e gy eńettek az ELMŰ - v e l.



Sorís Gytiľgy
Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tarnás
Nyilván süľgősségről nincs szó, mert úgyis csak szeptembeľ-oktcibeľbeĺr ił.
ezt halasszák el I-2 hétre, és kérdezzék meg őket. .,\ľlic;ini'ii:.-.::
cjsszeköttetés, akkor meg tudjĺík csinálni a Baross utca alaft is l'ćiireĹćĺi:l.

Soós Gytiľgy
Egyetért.

3. felkéri a polgármesteľt a 20|5. évi mérlegbeszámolóval kapcsolatos, 1ii;

nélktilhozotÍíľásbelihatźlrozattetyezeta|áírásźlra.

Felelős: polgármester
Határiđő: írásbeli szavazással történő taggyűlés legkésőbb 20l6. máju:. i.i

4. a GEoRoSCo Kft. és a Józsefuárosi onkormanyzat laital ,.l.i.:i.

Egészségkĺizpont Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 908939; székhel1': 1í}ili
utca 3-5.) önkormányzati tulajdonban lévő uz|etrészt a f;l':-í)ii.l}.:'
1 .37 7 .483,-F t, aZaZ egymil lió-h áromszázhetvenhétezer-n ĺĺ ;i.;:;;lá-,rl i.vl,'.
vételáron értékesíti, és egyben felkéri a polgármestert az üzieiľ..:sz i:il':
valamint azĺjzletrészátruhánása okán szĹikségesséváIt césmóíJłsĺĺiłi;řlĺ.l.:l:
okiratok aláírźsźlra.

I l-!'.

_'..t .

.i il.j ij i'lĺ.':;}. ĺ:l:l'.'.l;

eili' 1lĺlili.ĺ.lĺlĺ:ĺ

Dľ. Galambos Eszter
Visszavonj a az e|őterjesztést.

Napiľend 1.5. pontja: Javaslat a Józsefváľosi Egészségközpont Kíi" f ťj ĺr'.
beszámolójának elfogadására, valamint egyéb tulajdonosi diĺntések meghozata|ára

Soós Gytirgy
A vitát megnyitja, rríajd kéľdések,hozzászólások hiá5ryában |ezárja. Szariilr-ás;;i' i':ĺ'jl'..::;.:'...;:

alábbi határ o zati j avaslatot :

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi"Bizottság átruházott hatáskörben úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Jőzsefuárosi Egészségközpont Kft. 2.015. évi beszĺ5.l''iĺĺ':.iÍi' l'ł ĺ;...i ..'
mérlegfoösszeggel, éves mérleg szeľinti eĺedményét -234 e Ft összegű veszteséggei.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. május 9.

2. e|fogađja, hogy a Jőzsęfvźtrosi Egészségközpont Kft. 20l5. évi vesztesí:ge ł:;iilĺi;ĺ:liil
20 I 6. évi eľedménytaľtalékot.

Felelős: polgármester
Határiďő : 20| 6. május 9.

i.

i l . ..i ĺ .íĺi,l'i;.; i.r' ii: . :;; i

lirl'i::i;c:;i- 'l irti,:t I

.; 'i i iiĺt. ĺ.jlizĺ"ĺ ľ

..',i;-iitťiít]I-ĺi ĺ'..iu;li
l ;l".i;lá"si S.l.'i:]i r]il'.i..::'..

iĺ il'1'l.:'so iť;iĺ! ĺ1 i: 1. :;1 i;:



Felelos: polgármester
Határidő: 2016. május 15.

5. felkéri azugyvezetőt a szükséges céglogi intézk-edések megtételéľe

Felelős : Józsefuáľosi Egészségkozpont Kft . üg1vezetőj e

Hatáľidő: 2016. máius 20.

Soós Gyiirgy
Megállapítja, hogy 12 ĺgen, 1 nem, 0- tartőzkodás szavazatta| a Bizottság a hatźrozatot
elfogadta.

45 6 l 20 Í6. (v.09.) sz. Váľos gazd álkod ás i és Pénzügyi Bizo tts ág határ ozata
(12 igen' 1 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruhźzott hatáskörben úgy dont, hogy

1. eli-ogadj a a Jőzsefvárosi Egészségközpont Kft. 2015. évi beszámolóját 19.053 e Ft
.. mérlegfőösszeggel, éves mérleg szerinti eredményét.f34 e Ft összegtĺ veszteséggel.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 9.

2. e|fogađja, hogy a lőzsefvárosi Egészségközpont Kft. 2015. évi vesztesége csökkenti a
20 I 6. évi erędménýartalékot.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2016. május 9'

3. felkéri a polgármestert a 2015' évi mérlegbeszámolóval kapcsolatos, taggyűlés megtartása
nélkülhozottírásbelihatározattervezeta|áításćra,

Felelős: polgármester
Hatáľidő: írásbęli szavazással történő taggýlés legkésőbb 2016. május i0.

4. a GEoRoSCo Kft. és a Józsefuaľosi onkormányzat a|ta| alapított Józsefuárosi
Egészségkozpont Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 908939; székhely: 1088 Budapest, Trefort
utca 3-5.) önkormányzati tulajdonban lévő iz|etrésń. a GEoRoSCo Kft. részére
I.377 .483,-Ft, azaz egymillió-háromszázhetvenhétezer-négyszáznyolcvanhárom forint
vételáron értékesíti, és egyben felkéri a polgármestęrt az uz|etrész átrlházási szerzoďés,
valamint azuz|etrész átruhźľ;ása okán szĹikségessé vált cégmódosításhoz kapcsolódó egyéb
okiratok aláírására.

Felelős: polgármester
Hatfuidő: 20L6. május 1 5.

5. felkéri azigyvezetőt a szfüséges cégjogi intézkedések megtételéĺe

Felel ő s : Jó zsefu árosi Egészsé gk o zp ont Kft . ügyvezetőj e

Hatátido : 20l 6. máius 20.
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2.Rév8 Zrt.
Előteri. eszĺő : Annus I/i!;ĺł.;,' ;.i ;.:j-J i-.ć.''.'.:.1|i't,

(ír ás b eĺi e lő terj e szt é s)

Napirend 2.1. pont.!a: .'Ž:,., :'i',..|i:.;i ;.l- i 
j.'rl ...1 ..- l. i" ".....,...].'.

dtintések meghozatalára

Soós Gytirgy
A vitát megnyitja, majd iĺćľcĺć.''.:]':. ]lĺl .';'1.l''.-'l.'.;..,. .:,.,.. .''

alábbi határ ozati j avas latot :

,1.c.,.;.i:'t ',..r','a). ;.it:

', i ;i i(C-'r ir,A Városgazdálkodási és PéirzĹil;'j iji::i;Li:',,i:: i:,ii':.i'1'

Zrt. tlbbségi tulajdonosa úgy cĺont. hogi'

1. 60.410 e Ft mérleg főösszeggel és I.0,f5 c irt lĺ.:ľlcg szeľinti el'cciiliólrn;'ei aiĺi:gac|a a
határozat mellékletét képező Rév8 Zľt. :)a1< ĺ!r,i lreszánrolóiát, egybe,n Ú.gr' ĺJöĺr1. hogy a

nyereségoszta1ékformĺriáł;nnĺl,"-l;i.illl..'.';'..'i:.':.i,,.l.:;,:::]źllliĺiľlĺ:i'::.l',,l..l'i'l'i.i'':ĺl:lĺ1.ll*''ł1?'
eľedménýartalékba kerĹi].i.l.. . 

=

Felelős: polgármester
Határiđo: f0I6. május 9.

2. elfogadja a Rév8 Zrt.határoz'a1 r;-lľĺ]ĺi]llctĺi1 liépező ?01'6. ćs,j tji.ĺ'.ĺi ,.' .,.,i'

Felelős: polgármester
Határido: 2016. május 9.

3. elfogadja a Rév8 Ztt. Szeryezeli és \4ĺiłŕirĺ.'ili |il'21|1Ą|y7,ą15.t. r'a-Iĺĺl";jĺłt 2 p'ęJi!qi;l'1liili::ottsĺig

ügyrendjét.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 9.

4. eIfogadja a Rév8 Zrt. haÍárĺlz'oi !jj.j'i]1ĺ;l'l1'i

változásokkal egységes szerkezeib,: l]l;glliii l,l.i

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. máius 9.

5. fe|hata|mazza a tobbséĺli ĺulaic<..il.l;';l i1-,l.i;-il:.

onkormányzat képvisető;et, Ir.ig1 il ji'';'. l ;

pontj aiban meghatźLÍozott dĺjntć'sśl'ĺ''':1 l l i:l. . ) i

elfogadásáľa igennel sZaY azz(.).,,)' : :.:].ĺ:i'.'.;.' l l..:

dokumentumokat aláíľi a.

Felelős: polgármester
Hataridő: a Rév8 Zrt.kovetkezo lĺij':i.l.:'ĺ:iiil:i " i' :' 

'

".-... l..l';:,,;:'r'ĺiiesĺ:;.: l. 1.';''.lĺ :l..:.,,',..'.;11 i-Li'
ĺ-l i...:.i i ilĺ';liĹĺ;i;li:lJ. ;l.''.'.'i..i..1.:l' ii;..i:'::...:ĺl1-ĺ'ii..

:': '-:: :-l'll'.'l .:::liol;í:ĺ l; ii'':':lij t'. l.: .'- :: ';' s'i'Ĺii(sĹlgeS



Soó's Gyiirgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta| a Bizottság a határozatot
elfoga-dta.

457 l 20 1 6. (v.0 9.) sz. Város gazdáIko dás i és Pénzii gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság átruházottiulajdonosi jogköľében, mint a Rév8
Zn. tobbségi tulajdonosa úgy dönt, hogy

i.60.410 e Ft mérleg főosszeggel és 1.025 e Ft méľíeg szeľinti eredménnyel elfogadja a

hatźĺrozat mellékletét képező Rév8 Zľt. 2015. évi beszámolóját, egyben úgy dönt, hogy a

nyereség osztalék formájában ne kerüljön kifizetésre és a mérlęg szerinti eredmérry az
eľedménýartalékba kerülj ön.

Felęlős: polgármester
Határidő: 201,6. május 9.

2. e|fogadjaa Rév8 Zrt.határozat mellékletéfl<épezó 2016. évi üzleti tervét.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 9.

3. elfogadja a Rév8 Zrt. Szqvezeti és Mrĺkc'dési SzabáIyzatát' valamint a FelĹigyelobizottság
ügyľendjét.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0I6. május 9.

4. elfogadja a Rév8 Zrt. határozat mellékletét képező Alapszabály-módosítását és a
v álto zás okkal e gy s é ge s szetkezetb e fo g 1 alt AIap szabáIy át.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 9.

5. fe|hata|mazza a tcĺbbségi tulajdonos Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefváľosi
onkormányzat képviselőjét' hogy a Rév8 Zrt. Közgytĺlésén a jelen határozat. 1-4.

pontjaiban meghatźlrozott dĺjntését képviselje' a fenti pontoknak megfelelő határozatok
elfogadásáľa igennel szavazzon, a sziikséges nyilatkozatokat megtegye és a szükséges
do kum entum okat a|áíri a.

Felelős: polgármester
Hatźrĺdő : a Rév 8 Zrt. kov etkező kozgyulése, legkés óbb 20 1 6. máj us 3 l .

A 457ĺ2016. (v.09.) sz. VPB határozat mellékleteit a jegyzőktinyv 1. sz. melléklete
tartalmazza.
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3. Jĺízsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Előterjesztő: Farkns ors - vagyongazdáIkodási igazgató
(ír ás b eI i eI őterj eszté s)

Soós Gytirgy
Külön tárgyalásra tesz javaslatot a 3.5. napiľendi pont tekinteĹebcil. iltll.iij iĺ'',.,.,
kér.

Jakabfy Tamás
A 3.11. napirendi pontot kéri külön táľgyalni.

Soós Gyiiľgy
Egyéb külön tárgyalásra javaslat nincs, így a blokkban maradt napiľet-iĺĺi ;':ĺ
vitáját megnyitja, Iezárja. Szavazásta bocsátja az a|ábbihatá,ĺozatijavaslatoi'ĺli'.

;i" ĺ:i Ĺ

Napirend 3.1. pontja: Lakás elidegenítéséve| kapcsolatos véteLár ęjs ĺ-il.".

jőváhagyása _ határozat|an idejű bérleti jogviszony

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy
:.

i:1;!il!i!ĺ

1.) hozzájátuL az ingatżan-nyilvántartásbanJ|5he|ytajzi számon nyilválrĹaLLi-lĹt,

természetben a Budapest VIII. keľület, Karácsony Sándoľ u.|IÜzám a|attĺ,
28 m2 alapteľületű, 1 szobás, komfortos lakásra határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal
rendelkező béľlő részéľe töľténő eladási aján|at kiküldéséhez, a 33/2013. (VII.15.)
ĺĺnkormányzati rendelet 19. $ (1) bekezdésében, a komfortos lakás ćĺ1'ćlĺĺ'lĺ1.isére

meghatározottak szerint, az elkészij.lt foľgalmi ér1ékbecslésben megállapított fbrgalmi
éľték 50 %o-áva|megegyezó összegű, 3.250.000,- Ft vételáľ kozlése mellett.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 9.

2.) felkéri aJőzsefyárosi Gazdálkodási K<ĺzpont Zrt.-t ahatározat 1.) pontja sz

ajánlat kiküldésére, valamint az ađásvételi szerzódés aláírására.

Fele 1ő s : Józsefváro si Gazdálko dási Közpo nt Zrt. v agy o ngazdálko dás i igazga;,'., : :

Határiđő: 20l6.július 8.

Napirend 3.2. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vétĺ:láľ í':; ;'i'.'.
jĺĺváhagyása

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy đönt, hogy

1.) hozzájáru| az ingat|an-nyilvántartásban l- he|yľajĺi -czáinĺ.l,'; i.i

l..i I

természetben a Budapest VIII. keľĺilet, orczy Ílt
alapterületű, 1 + Ilf szobás, komfortos lakásra határozatlaĺl idejĹi Łlć'i.i,-:Ĺĺ.:.'l

rendelkező béflo tészére torténő eladási ajźn|at kiktildéséi'ie?:, aZ eilii::;.;::

értékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 %o-äva| nrcg'ĺ:5l)ł::-ĺi ..l:.''

4.800.000'- Ft vételár közlése mellett.

.... . '..l..i iii'ił'l1.Ĺ'

i,'l:'''.i. 
.iĺ, 

,',,f

''., 
isĺ''''ĺirryal

rii ibrgalmi
'; ,''ĺ.:lĹĺ, azaz
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1.) hozzĄáru| a Bľdapest \lIiI'. ji.':; i:.l''.., ll.lll' ::ĺii.. .'|lE)', ''..'.;; :. ..

hĺsz.-ú, 32 m2 alapterületű, i szobtis, ].clĺL'Jb,1-os3 Łtözijs ĺ,.li;ijdcr;lĺii

Határidő: 2016. május 9.

f .) felkéri a Józsefuárclsi
aján|at kikuldésére' valamiirt az aciás.'e 

'...,i

Felelos: Józsefváĺosi Gazdáikĺlĺiĺisi iii);ri:ĺli.l,
Határidő: 20ĺ6.június 30.

Napirend 3.3. pontja: Lařĺĺ1ĺ; ĺ:ĺiĺlli'1"l:,i..: 'i.'
jóváhagyása (Budapest VIItr. lłe ľĺ"tłet. šłĺllĺlĺlL lĺ

Napirend 3.4. pontja: A Buđa;lcst V}!}.
3 537 2 ĺ 0 / N 39 helyrajzi számrl l:a ĺĺ tń ľIicli' i :' ĺ

A Városgazdálkodási és Pénzügyi j.Ji,:ĺ:l.,liĺ!.. i.

l.) aZ ingatlan-nyilvántartásbarl a ']:l l 
''

természetben a Budapest VIIT. lĺciiill:i.. i l

nem lakás célú helyiségľe ĺi:i:ĺ.;iii.., ,.'. . -.

-:.- )

í<ĺ:ľi!ĺclŕ, 
'l.,ttiľ.'a ł'ĺ. 1.6. |ĺłł., 'ž.. 

łł'łiĺ,:., ' .' l'.,

' ĺ.] l l ĺi ĺ:ĺ,rĺ; ľ1.f f i.ĺ: i"

l; l.ji.ĺl:. ĺ'lĺii:\;

'', 

lÜ/ľ\,, .)() ĺ:ĺ:l:
; '';; :: ' 1 (:. ĺ-"'., ,|

.-, : r.ll: r-:.).-
; .,rt,i..r.,.,_

l :l. í l,' ... i

i'.r:rilrlll

: '..t, ii.

209/|0.000 eszmei hányaddal ręndelkező lakásra határozatlan iclejű béľletj
rendelkező bér|ő részéľe 1'cińćĺil,l ..]ilĺ.1ĺsi ĺ;iĺiĺllar ];i]'ĺr1ĺ]ć:;ćil*I, ?,l, t:1,,,',''

értékbecslésben megáIlaill:..''ii, íi';ĺgĺrilll' ..].. - '. '-" ..:l r:ir:!l( il
3.550.000,- Ft vételár közlése mellętt.

Fe lelő s : Józsefu áro s i G azđźt|kodási Kö zpo nt Zrt. v agy ongazdálko dási iga.z,gilto 1 a
Hatttridó: 20 I 6. máj us 9.

2') felkéri a Józsefvárosi Gazĺiáli<odási Kozpont Zrt.-t aha1"átozďt i.1 pĺlrĺt1a iiLLLILĺul Ui.iu.iji
ajánlat kiküldéséľe, valamint az adásvéte|i szerződ'és aláiĺására.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KcĺzpontZrt.vagyongazdálkodási igazgaÍ'őja
Hatátidó: 20 16. iúlius 5.

kizárő feltétel alól felmentésĺ ĺi..i

Felelős: JózsefuárosiGazdáIkodási i.il;.i' '':i. . '.. l.. '..i '... ..l..,':iij.ĺ:,...i;.. ,l
Határiđő : 20I 6. máj us 9.

2.) hozzájáru| a határozat 1.) 1:ul:l;,.. .', ' '-.'..
részéte tĺjrténő megkÍildéséhc;:. il- i'.L l'...., . l',. r.

a 32/2013. (VII.l5.) onkorm;í;:1'Z'í]i'í l lli i.'i.- l ':Ĺ

|00 oÁ-ában, azaz3.760.000..'I.]t ij.l:'',:.. .'',: 
;.

, ;ii ;i,.1:,ir i:i i':l J;



Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyonga.L(ĺaii..ocjasi i!lĺ.l:;llj:::.iĺ.l.i:-l

Hatáĺidő: f0I6. május 9.

3.) felkéľi aJőzseft,ĺárosi Gazdálkodási Közpcnt Zrt.-ta haĺłl..,.::,aĺ 
.,!..;-;',.'l;...'..;.:-.-:'l.:l 

'':

aján|at kiküldésére és az ađźsvéte|i szerződés aláírására.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazđálkoclási jĹi.i::'::l...;.l

Határidö: ,20L6. 
iunius 20.

Napirend 3.5. pontja: Budapest VIII. kerület, Lujza u.4. pincesziľls' ĺ. .';áni isi::.'. :

nem lakás céIjára szolgáló helyiség elidegenítése

A napirend 3.5. pontját küliin táľgyalásra kikérték.

Napirend 3.6. pontja: A Budapest VIII. keriilet, Rákóczi út 51. szárn :liĺÍti" ?łĄ{,,il: :i''ĺ.1x ;'..

helyrajzi számú ľaktáľhelyiség elidegenítése

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

i.) az ingatlan-nyilvántartásban a 3464110lN9 he|yrajzi számonnyilvántartoh, természetben
aBudapestVIII.kertilet,Rákócziút51. szźtma|atti,földszinti, 15m, alaTr1cl-i,l'ĺ.'1 :]']

lakás célú helyiségre fennálló hatźtrozott idejű béľleti szerződés miatti elidegenítést ktzaľo
feltétel alól ťelmentést ad.

Felelős: Iózsefvfuosi Gazdálkodási KözpontZtt. vagyongazđálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. május 9.

2.) hozzájáru| az ingatlan-nyilvántartásban 3464Il0/N9 he|yrajzi szĺímon nl.ii' '. : ' . :'''

teľmészetben a-Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 51. szám a|att| fülcls:,:il,'.' .l; .l.i
bejáratú, 15 mf alapteľületti raktárhelyiségre vonatkoző e|ađási a-iál:lĺll ł;,j:lr, l..; ..''''..':
történő megküldéséhez, a vételárnak, az e|készult forgalmi éľĺólĺ}łi:.'::"].:.'i. 'ril'..]';l.:'li ,l

32/20t3. (VII.15.) ĺinkoľmányzati rendelet alapján a forgalmi ćĺtĺjii. l:':ti 1,::.-.1::]. :]..'!..

4.060.000,- Ft összegben töľténő kĺĺzlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkorlári igĺ:.l.ĺll1l.,.i.i

Határidő: 2016. május 9.

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ,Lrt.-t a hatarĺ'l::ĺ'J '} -,: 
y' ł:ĺi:iíi ::.,-'t:'.l,.,,:.! .''1' ,.'|.',:',

aj án|at ki kül dé s ére é s az adásv éte|i szer ződé s me gköté s ére.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazcĺĺ|kĺ.,,'}'!::.,' iil.;i..''...: .. l:ł

Határiđó : 20 1 6.j únius 3 0.



Napirend 3.7. pontja: bérbevételi kérelme a Budapest VIII.
szolgáló hel5,iségkerület, Mrizeum u.

vonatkozásában
5. szám alatti Íires nem lakás céljára

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIIL keľiilet, Múzeum u.5. szám a|attta|tůhatő,36566l0lM27
hĺsz.-ú, 45 m2 alapterületiĺ, udvari bejáratú, földszinti, üres, önkormányzati tulajdonú

nem lakás cé|jfua szolgáló helyiség bérbeadásához, áramszolgált élkül' határozat|an

időrę,30naposfelmondásiidőkikĺ'tésé,,el,Fmagánszemély
részéte gépkocsi tárolás céljáĺa,44.000,- Ft/hó + AFA bérleti díj + közüzemi é9 ktilön

szo|gáItatási díj ak ĺi sszegen.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazđá|kođtlsi igazgatőja
Határidő: 2016. május 9.

2.) felkéri a !őzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatźrozat 1.) pontj1pan foglaltak

szerint a bérleti szerzőđés megkotésére, amelynek feltétele, hogy az tnkoľmányzat
tulajdonában á|Iő nem lakás céIjára szolgáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló
35l2OI3. (VI.20.) onkoľmányzati rendďet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti

díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző

előtt egyoldalú kotelezettségvá||alási nyilatkozat aláírásátvá|Ia|ja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuáĺosi Gazdálkodási Közpo ftZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016.június 30.

Napirend 3.8. pontja: Roncsák József egyéni váIlalkozó bérbevételi kérelme a Budapest
VIII. kerület, Teleki Lász|ő tér 23. szám a|atti ĺires, łinkormányzati tulajdonú nem lakás
cé|jára szolgáló helyiség vonatkozásában

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIil. kerület, Teleki Lászlrő tér 23. szám a|atti,3474010lN24
hrsz.-ú, 2f mf alapteľtiletű, üres, önkormányzati tulajdonú, udvari bejáratí, ftjldszinti
nem lakás cé|jára szo|gáIő helyiség bérbęađásźhoz hatćrozat|an időre, 30 napos

felmondási idő kikĺ'tésével Roncsák Jĺózsef egyéni vállalkozĺí részéte, ruktáĺozźs céIjára,

l.4.300,- Ft + ÁFA béľleti díj + közüzemi és külĺjn szolgáltatási díjak ĺĺsszegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodasíigazgatőja
Határidő: 20|6. május 9.

2.) felkéri a Jőzsęfvárosi GazdáIkodási Központ Zrt.-t a.hatćttozat 1.) pontja szerinti bérleti

szerzođés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormźnyzatfulajdonában ál1ó nem

lakás céljára szolgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI.20.)

önkormányzati rendelet 17. $ (4) bekezdése a|apjźn közjegyző előtt egyoldalú

kote|ezettségvállalási nyilatkozat aláírását, valamint a rendelet 14. $ (2) bekezdése szerint

3 havi bérleti díjnak megfelelo óvadék megfizetésétvá|Ialjaa leendő béľlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazđá|kodásiígazgatőja

Hatáľidő: 2016.június 30.
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Napirend 3.9. pontja: A Dentist Travel Kft. bérbeszánrťĺt/łsi lĺćĺ-'.:il.llĺĺ-l i.l jlii-lĺ.i..lĺłą:.uł iĺ}ł.
keľület, Rákóczi út 5l. száĺn alatti önkcrnányzatl tuľa3ĺŤciili hł:i5il;l:;.; i.{i:ljĺłll.::.'.l:;'.]:ĺ:.'il

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nen,ł .i,Íľł,.ĺ ĺĺ#7,:.;., :.: ':.

Tľavel Kft. által bérelt, Budapest VIII. kerület, Rákóczi {ĺt 5Ł. száĺrr.aiatti, 
.,.,...,;..

hĺsz.-ú, 126 ^' alapterĹiletű utcai bejáratú, földszinten és 120 *' Í]lä$ill;-.tl,t.l

elhelyezkedő, összesen f46 m, alapterületri nem lakás céIjtra szolgálá l.1'.'l .,;];'

felújításához és a bérbeadót terhelő bruttó 8.900.160,- Ft (nettó 7.0ÜŁ].sUÜ... l... .- :.',
Ft AFA) felújítási költség béľleti díjba 48 hónap alatt törtérro L,'.--szll'i.;.].''..,..

bérbeszámítási megállapodás megkötéséhez a Dentist Travel Kft.-vel.

Felelős: Jőzsęfvárosi Gazdálkodási Központ"Zrt-. vagyongazdálkodási igazgaĺi;;l':

Határidő: f0I6. május 9.

ĺii i'.: s 
'

l ' 'l: ;' I'

Napirend 3.10. pontja: Javaslat a Budapest vln. keriilet, Kőris u. 10. sz6w alĺ.t|l ,lľiĺ.Ířet

gázcsatlakozóvezeték cseréjéľe 
.

A Városga'áalkoda'i és Pénzügyi Bizottság úgy dont' hogy

1.) a Budapest VIII. kertilet, Kőris u. 10. szźmalratti épület gázcsat|akozővezeték cseľéjének.
kivitelezésére vonatkozó, kozbeszeĺzési értékhatárt el nem éro beszerzési eljárást
éľvényesnek és eľedményesnek nyilvánítja.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KozpoftZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. május 9.

2.) abeszerzési eljáľás nyertesének a benyújtott aján|ata atapján aPrecw ÉpületgépészetÍ
Epítészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1094 Euĺli:;li:..,;i.

Tompa u 15/B. fszt. 1., céĄegyzékszáma:0I-09-611214, adőszáma 1238a)...c;. '. : 
'

bankszámlaszáma: oTP Bank Nyrt. 11721026-20221373, képviseli: Dĺ!.i .i':;.'1;1.

ügyvezető)nyilvánítja,azelfogađottajánlati áron,azaz3.465.304,- FÉ+AF.Ą,::,..',..'-','.'.'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.,vagyongazdálkodási igiazĺ'll'lićjll

Határidő: f0I6. május 9.

3.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t, hogy az Ön}ĺĺ;i.iĺ.ĺi..'.::.]] ; . ....:,..:
kosse megahatátozat2.)pontjaaLapjánamunkálatokelvégzésérc,l.l |1ii.i:i;;'''.;l: .' ...,' : ..:

képezo vá||a|kozási szerzodést a Precíz Epületgépészttl. ľ'ilľťí.ĺ:;...l'ĺ. j,',.l.l.:.....li;iilii

Korlátolt Felelősségű Társaságga| a 201'6. évi költségi,'e'ĺć:;l].l.:lł s. ii(i,,..!,' l'ĺ.-:.:']l: i1

|akőhazak é l etve s zél y elhár ításár a b i ĺo sí tott keľet teľhéľ e.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási Közpoĺt Zrt., vagyongazcJáll.-c.c:l::.; i;:,;t.-.:;i.l.;j..l

Határidő: 2016. május 19.



Napirend 3.11. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľiilet, Máľia u. 15. szám a|atti
Táľsasház (hrsz. 36647) kiizłis tulajdonában álló pincerész adásvételi szeľződésének és

alapító okiľatának aláírásáľa

A napiľend 3.11. pontját kültin tárgyalásra kikérték.

Soós Gyłirgy
Megállapítja, hogy 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta| a Bizottság az a|tlbbi
határozatokat elfo gadta:

Napiľend 3.1. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos véte|á'r és eladási ajánlat
jőváhagyálsa _ hatáľozat|an idejű bérleti jogviszony

458 l f0L6. (V. 0 9.) sz. Vá ros gazdálkodás i és Pénzii gyi Bizotts á,g határ ozata
(12 igen, 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tôrtént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 
.

i.)hozzájáru|azingatLan-nyilvántartásban_he|yrajzíszámonnyilvántaflott,
természetbenaBudapestVIII.keriilet,KarácsonySándoľu.-számaIatti,
28 mf alapteľületű, 1 szobás, komfortos lakásľa hatfuozat|an idejű béľleti jogviszormyal
rendelkező béľlő részérę torténő eladási ajánlat kikĹĺldéséhez) a 33/2013. (Vil.15.)
önkormányzati rendelet 19. $ (1) bekezdésében' a komfortos lakás ér1ékesítéséľe

lneghatfuozottak szerint, aZ elkészült foľgalmi éľtékbecslésben megállapított forgalmi
érték 50 oÁ-źwa|megegyező összegű, 3.250.000'- Ft Vételár közlésę mellett.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľido: 2016. május 9.

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt'-t ahaÍátozat 1.) pontja szerinti eladási
ajtnlat kiküldésére, valamint az adásvétę|i szęrződés a|áírásźĺa.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: f0I6.július 8.

Napirend 3.2. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos véte|ár és eladási ajánlat
jóváhagyása

4 59 l 20 16. (v. 0 9.) sz. Vá ros g azd,á.Jko d'ás i és P énzüryi B izo tts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikni blokkban törtĺźnt a szavazás.)

A Vráľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| az íngatlan-nyilvántaľtásban 

-. 
helyrajzi szźmon nyilvántaľtott,

természetben a Budapest VIII. kerület, oľczy rĺt szttm alatti,34 m'
alapterületű, I + Il2 szobás, komfortos lakásľa hatátozat|an idejrĺ bérleti jogviszoĺuryal
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rendelkező bérlő részéľe torténő eladási aján|at kikĹiĺcióse1]l..;'. 1i7' ę|',i:^'....',..;'1ii '..;'.i.

értékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 oÁ-ĺ:ĺl'l:'i|, jlt'j::ťl..(j.,Ĺ-. .'. icgi!.
4.800.000.- Ft vételáľ közlése mellett.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpoŃZrt. vagyongazdá]koclási i9a.łgiilĺ'l.i:l

Határidő: f0I6. május 9.

2.) felkéri a Józsefváľosi Gazdálkodási KözponÍ.Zrt.-t ahatározat i.) polrijĺi ;i
aján|at kiküldésére, valamint az adásvételi szerződés a|áirására.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodć',:;i igliz-1lĺlĺi:,:;

Határidő: 2016.június 30.

Napiľend 3.3. pontja: Lakás elidegenítésével
jóváhagyása (Budapest VIII. keľület, Homok u.

kapcsolatos vételáľ és eIzlĺÍĺisI aiánlat

460 l 2016. (v. 09.) sz. Vá ľos gazdálko d ási és Pénzĺigyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen, 0 nem, l taľtózkodás szavazatta|)
(ľem.atikai blokkban tortént a szavazás.) .-

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

i ') hozzájttru| a Budapest vlil. kerület, Homok u száma|atti'(D
hľsz.-ú, 32 m, alapterületiĺ, 1 szobás, komfortos, a kozos tulajdonból hoz'zťltaĺ1oző
209lI0.000 eszmei hányaddal rendelkezo lakásľa határozat|an idejű béľleti jogviszonnyal
rendelkezo bérlo részére tcirténo eladási ajánIat kiküldéséhęZ az elkésztilt forgalmi
értékbecslésben megállapított foľgalmi éńék 50 %o-áva|, megegyezó összegű' aZaZ

3.550.000.- Ft vételáľ kozlése mellett.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. május 9.

2.) felkéri a lőzsefvárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t ahatározat l.) pontja S.j]jĺ:iilil'i 
'll:ĺJ-asi

ajánlat kiktildéséľe, valamint az adásvételi szeľződés a|tirására.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KozpoŃZrt. vagyongazdálkodási igazgaLĺ,:,1ł.

Hatttridő : 20I 6. július 5.

Napirend 3.4. pontja: A Budapest VIII. kerüIet, Lujza u. 16. fsl':" ,: . i':,i:ĺĺĺ,^ ;;Iłtti,
3 537 2 / 0 ĺ N 39 helyľaj zi számú ľaktárhelyiség elidegenítése

46|ĺ201'6. (v.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságbatárĺ;ĺ:,a,ĺĺ:,
(12 igen,0 nem, 1 taľtózkodás szavazaĹt.*|.\

lematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1.) aZ ingatlan-nyilvántartásban a .:; .i ,'i--t'i1'-,]'.:.!l ;;.'.1i1.i''].z,i 5.,',.;;li..l;

természetbenaBudapestVIII. kĺ":,.il'.'.. l ....'.i:. ĺil. !:iĺ'. l'..iZjLĺ'l' i,::l..ll'..,.-
nem lakás célú helyiségľe fennáil...l i';:..:^i '.'. ; ' :l'l i,.':]..:1i .lj,i';.;.;.,.l.; -;.

kizátő feltétel a"lól felmentést a-d.

. ] :.'li l } l.ĺl.i'i ĺ ) :i.

l!ilp.lcľĹilctu.
ĺ:.1.:ĺltľ'íics:Ĺ

Felelős: Józsefvárosi Gazcĺálkoclási Kilz1'.;, .

Határidő: 20|6. május 9.

2.) hozzájáru| a határozat 1.) pontja szeľilltí
részére történő megkĹildéséhez, a \,ćLi:i':. '. 

..

a32120|3. (VII.15.) onkormállyzalt :,..: .

|00 oÁ-ában, aZaZ 3.760.000,- p1 1i557'':1'..:r.i'

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Köz1:... , '

Hatáľidő: f0I6. május 9.

iil":ri;ir'.i

3.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpuilĹ ':ľt.. t a,natátoza1" Ż.) 1:<:ĺlĺ1il ;..l. . 'i;.') ..,ii:.iá:;i

ajánlat kiküldéSére és az adásvételi szerződés aláirásáta.

Felelős : Józsefváľosi Gazdálkodási l(özpol ;

Határidő: 2016.június 20.

Napiľend 3.6. pontja: A Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 51. szám a|atti,34641/0lN9
helyrajzi számú ľaktáľhelyiség eliĺlegení{,ése

46fĺf016. (v.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)
(ľenlatikai blokkban torĺént a szavazós.)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bi;:'ĺlii.'.... l''l.'. :i ':. :. . ' ,

1 .) az ingat|an-nyilvántartásban a 3 461 i l Ů i ,.,, 
| ; i l ĺ i r i ĺl i ), i

a Budapest VIII. keĺület, Rákóczi i1i ..l' : '.:. ,l], 1 .

lakás célú helyiségľe fennálló i:.:lĺzli.:

feltétel alól felmentést ad.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KŐz;l i;,'. '' .;

Hatfuiđő:20|6. május 9.

2')hozzátjáru|azingatIan-nyilr'ĺ1'lilaii:,:...ll:-.
természetben a.Budapest Viii. i'.''i];'.'. :'

bejáratu, 15 m" alapterületű ĺ:;.i'ĺ.'i;:'.',. ] ..:..].]

töľténő megküldéséhez, a vétĺ:láľiilll:- ;1.' 1.i|1'|: .i.;

32l20I3. (VII.15.) önkormán\l:,;rĺi ;ĺ;;.l'i'' i.,: ;|;.:.l '..

4.060.000,-Ftösszegbentöľ1ćľ;ói..,:..:::

Felelős: Jozsefvárosi Gazdálkodási i.'ĺjz;.llili -;. j.. i .;.. '. i'l-

Határidő: 2016. máius 9.



3.) felkéri.a Józsefváĺosi Gazdálkodási KözpontZÍt.-t ahathtjlrlit l .i 
:llli.ll.:ii ';:'l-clil:ii

ajánlat kiküldésére és az adtsvéte|i szerzódés megkötćĺ;i:ľc'.

Feie!ős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KozpoŃ Zrt. vagyongazđłiiiĺociási igi;:.g.li'i:i
Határidő: 2016. iúnius 30.

Napirend 3.7. pontja:
kerĺilet, Múzeum u.
vonatkozásában

463/20|6. (v.09.) sz. Városgazdálkodátsi és Pénziigyi Bizottság hatáľĺir:,.lĺa
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban töľtént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerü|et, Mrizeum u. 5. szám alattta|źńhatő.3656610l/'l,)."j
hĺsz.-ú,45mfalapteľületiĺ,udvaľibejáratú,ftjIdszinti,tĺres,önkorĺirĺ-l:y,'zlLi1t;'iii:,|.

- nem lakás céljára szolgáló helyiség bé1beadásához,áramszolgáltatás ĺi;iiĺĹĺj;iiaiáĺĺ;:.'.' .

időre, 30 napos felmondási idő kikötéséVel,-magánszen.reĺ1
részére gépkocsi tárolás cé|jára,44.000'- Ft/hó + AFA bérleti díj + kozüzemi és külöĺ
szo|gáItatćts i díj ak ö sszegen.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási KozpoftZrt. vagyoĺgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 9.

2.) felkéri a Jozsefvátosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontjában foglalt:l .

szerint a bérleti szerződés megkötésére' amelynek feltétele, hogy az onkomán\':.,,ll';
tulajdonában á1ló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről ĺł:, , ,

35l20I3. (VI.20.) önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján -1 h;rvi ł;ŕĺli'.l.:'

bérleti díjnak megfelelő óvadék megf,rzetését' valamint a 17. $ (4) bľl:czĺ.!c:'.' . .,'
kozjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvá||alási nyilatkozat alá.iľás:.l. ';:]lliliil ;. ' ' ' ' . .

bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KozponÍ. Zrt. vagyongazdálkodási iĺla.;,'ĺ...'i'i.jĺ'.t

Határidő: 2016.június 30.

Napiľend 3.8. pontja: Roncsák Jĺízsef egyéni váIlalkozó bérlrevł:;:il li..:'''.lĺirll, li ĺiĺ.
VIII. keľület, Teleki Lź.szI.ő tér 23. szám a|atti üľes, tinkoľmií.ľĺ'lĺ::íi ii'l': i;:..'.'íłrj i.i(lír

cé|jára szolgáIó helyiség vonatkozásában

464ĺ2016. (v.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi BizottsáE|;tr;tílľ,ĺ,;ĺ',.łi.;:
(12 igen,0 nem, 1 taľtózkodás szavaz.g{'t:'l'i)
(ľematikai blokkban történt a szavazá.ĺ.1

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dcĺnt, hogy

5. szám alatti üres nem lakás céliáľa llr+Igáłĺ5 i,,



1.) hozzájźłru| a Budapest VIII. kerĺilet, Teleki Lász|ő tér f3. sztlm a|atti,34740l0lNf4
hĺsz.-ú, 2f mf alapterületii, üľes, onkormányzati tulajdonú, udvari bejáratű, ťoldszinti
nem lakás céIjára szolgáló helyiség bérbeadásához hatfuozat|an időre, 30 napos

felmondási ido kikötésével Roncsák József egyéni vállalkozĺi részére, raktározás céI1ttra,

14.300,- Ft + ÁFA béľleti díj + kozüzemi és külön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Határidö: ,f|JL6. május 9.

f) fetkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatäĺozat i.) pontja szerinti bérleti

szeĺződés megkötéséľe' amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem

lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltétęlęiről szóló 35l20I3. (VI.20.)

onkormányzati rendęlet 17. $ (4) bekezdése a|apján kozjegyzo elott egyoldalú

kötelezettségvállalási nyilatkozat a\tirását, valamint a rendelet 14. $ (2) bekezdése szerint

3 havi béĺleti díjnak megfelelő óvadék megírzetését vállalja a leendő béľlő.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja

Határido: 2016.. iúnius 30.

Napirend 3.9. pontja: A Dentist Travel Kft. bérbeszámítási kéľelme a Budapest vIil.
keriilet. Rákóczi út 51. szám a|atti tinkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában

465 ĺf0 |6. (v.09.) sz. Váľos gazdálko dási és Pénziigyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen, 0 nem, 1 tartĺózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tortĺźnt a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy nem jdrul ltozztź a Dentist

Tľavel Kft. által béľelt, Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 51. szám^a|atti, 3464110lN3

hĺsz.-ú, Lf6 -' alaptertiletű utcai bejaľatú, fĺjldszinten és 720 m. magasföldsziĺten
elhelyezkedo, összesán 246 ^, alaptertiletű nem lakás cé|jára szolgáló üzlethelyiség

fetújításához és a bérbęadót terhelő bruttó 8.900.160,- Ft (nettó 7.008.000,- Ft + 1.892.160,-

Ft ÁFA) felújítási költség bérleti díjba 48 hónap alatt történó beszámittsához és a
bérbeszámítási megállapodás megkotéséhez a I)entist ].ravel Ktt.-vel.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KcizpontZtt. vagyongazdálkodási igazgatőja

Határidó: f0 I 6. május 9.

Napiľend 3.10. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Kőľis u. 10. szám a|atti épiilet

gázcs at|akoző v ezeték cs e ľéj é re

4 6 6 l 20 16. (v. 0 9.) sz. Vá ľo s g azdál'ko dáts i és Pénzü gyi B izo tts ág határ ozata
(lf igen,0 nem, 1 tartĺízkodás szavazatta|)
(ľematikni blokkban történt a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy
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1.) a Budapest VIII. keľtĺlęt, Kőris u. 1 0. szám alatti épüIet gázcsatlałiĺ.11,'',i. ....-.-'.'1i'i;!;. il:;i:i rije i.ic|ĺ.

kivitelezésére vonatkozó, kozbeszerzési értékhatáľt el ĺ]ťil-| .:i..; ł'ł:..''ľ,.zćsi ĺ.:ĺiárásĺ
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KtizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgaĹa.,a
Határidő: 2016. máius 9.

2.) a beszerzési eljárás nyertesének a benyújtott aján|ata a|apján a Precíz
Epítészeti Szolgáltató, Koľlátolt Felelősségű Társaságot (székhely:
Tompa u l5lB. fszt. 1., cégsegyzékszáma: 0I-09-671f14, aďőszama..
bankszámlaszáma.. oTP Bank Nyrt. LI72|0f6-20f2137?,. i.',::,.'..i:.

tigyvezető) nyilvánítja, az e|fogadott ajánlati aron, azaz3.465.304,- ,ľ:.t ł

i l }1):1' i',.:.i.lilc:łí''
; .. ; titl i .r:.;--t.i .-i-l 

.

!i,. ;.,'.-t I ii;.'_:.r:l

.łr I. .]:i. j'!',.i]'í. i:'{ ĺi.

Felelős: Józsefivárosi Gazdálkodási KözpontZrt., vagyongazdálkodási iga',giil.,1.i
Hatáľidő: 2016. május 9.

3.) felkéri a Jőzsefvátosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy az onkormányzal ner'ébeil
kosse meg a hatátozatf .) pontja alapján a munkálatok elvégzésére ahatárazat ĺ,'ic1,}ők1c:1.ći

képezo vállalkozási szerzodést a Precíz Épůiletgépészeti, Építésľ,:ťi Siĺĺiłĺĺłĺiľiitť!
Korlátolt Ęelelősségíĺ Táľsaságga| a 2016. évi koltségr'cićsben a iĺ6i'l' ciii,;.."ii l:i

Iakőházak é l etve s zé l y elhár ításźtr a b i zto s ított keret terhéľe.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KözpontZrt., vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 19.

A 466ĺ2016. (V.09.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkőnry 2.sz. melléklete
tartalmazza.

Napiľend 3.5. pontja: Budapest VIII. keľület, Lujza u. 4. pinceszint 1. száľĺr aĺ*{,{.i i]ĺľĺ:s
nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése

Soós Gytirgy
A vitát megnyitja, egyben jelzi, hogy külon szavaztsra kérte ki a na-;iiĺĺ..::':l ]..i. ĺlĺ',ĺ:1l:it.

Kérdések, hozzźsző|źtsok hiányában a vitát |ezźtrja. Szavazásra bocsátja ł:l- :;l:łi':'l:i ł..;;:'':':.l..;.',i1.,.ł'

javaslatot:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Buđapest VIII. kerület,Lujza u.4. pinceszint l. szár:,::l;'ill.' .i.1.,(;l;

heIyrajzi számu, 69 m" alapteniletű, utcai bejáratú neill i:lll':;;ł ..::.:l]i:.;.i j:

raktáľhelyiség 2.090.000,- Ft vételáron, veľsenyeztetési eljáľás lii'.'źii;.,'..:::;ł'.i:ĺ

elidegenítéséhezQm agźĺnszemély részére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkoĺiá.si 'ii;i',..:';i.,.iii
Hatĺĺridő: 2016. május 9.

2.) felkéri a Jőzsęfvárosi Gazdálkodási Kĺĺzpont Zrt.-t a határoz.a1ĺ !

aj ánlat kiküldésére, valamint az ađásv ételi szerződés megko ić :; l l. l

' łi ..j. ' i. .i
.;:l:.i .:,li 

| ĺi
ĺi.:i.r-'l;:i,i

si
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Felelős: Jőzsefvźrosi Gazdálkodási KozpoĺÍ.Zrt. Yagyongazdá1l.'ĺl.ĺÉ:;i i;']i'''.ij'.;;.'.....
Határidő: 20| 6.június 1 9.

3.) amennyibe"|lDmagánszemély nem é| az e|adási ajánlaĺbĺ:p Íllĺ.1i:'i

belül a vétel lehetőségével, ugy az 1.) pont szeľinti helyisľr:tĺ
rendelkezések szerint nyilvános árverésen kell meghirdetni.

Felělős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpoúZrt. va1yongazdálkodási igaz,ga|ő.il.
Határidő: 2016.június 30.

Soós Gyłirgy
Megállapítja, hogy 2 igen, 10 nem, 1

i avaslatot elutasította.

hĺ.1ĺil iĺj...iĺ-'

it iiatĺi j', ĺ'..

Ĺl]jlJiĺ.1]',]l]

467 ĺ20L6. (v.09.) sz. Vá ros gazdálkodás i és Pénzügyi B izotts ág határ ozata
(2 igen,l0 nem, 1 tartózkodáłs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont' hogy az a|ábbl h;;Ĺlii.-l.l.'.lli .ill.,'ll. l.. . 
'

nem fogadja el:

].) hozzájárul a Budapest VIII. keri'ilet, Lujza u. 4. pinceszint ]. szám alatti, 35366/0/A/i4
, heĺyľajzi szómú, 69 m, alapterüIet.ĺí, utcai bejáratú nem lakás céljára szolgáĺó
rahárhelyiség 2.090.000,- Ft vételáron, versenyeztetési eljórás melĺőzésével tcjrténő
elidegenítéséhez ánszemĺźly részére.

2.) feĺkéri a Józsefvórosi Gazdálkodási Központ Zľt.-t a határozaĺ l.) ponĺja szeľinti eladĺÍ'gi,

aj ánl at ki kl,il dé s ér e, v al am inĺ az adás v é l e l i s z eľ z ő dé s me gka ft s ér e.

3.) amennyibenl-}tagánszemély nenl él az eladósi ajánĺatbanfogĺalt hatóricii::l
belrl a vétel lehetőségéveĺ, úgy az l.) pont szerinti helyiséget elidegenítésre o. ĺ:ĺ:iĺ,:ĺ,,',',

ľ e nde I ke z é s e k s zer int nyilv dno s árv er é s en ke l l m e ghir de tni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ.Zrt. vagyongazdálkodási igargal,.,,:,.

Hatátiďő : f}I 6. máj us 9.

Napirend 3.11. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľület, Mária :.

Társasház (hrsz. 36647) kiiziis tulajdonában áIlĺí pinceľész adásl'ľ'-i'ii
a|apítő okiratán ak a|áírására

Soós György
A vitát megnyitja, megadja aszőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Bár nincs leírva explicite, đe a számokból úgy Látja, ezt a tiäg),aľatj-vú iitl-iĺ:.:ĺ..;il;l:{ i,.t-lĺ;,i iiz
onkormányzat tette. Miért tartózkodott a' onko'-źnyzat "*ŕl? 

j'']ci.ĺr l:li ŕ]i.]:\..-:]' ''.i-.i'-'' I.';:gy

pedig egyszerűen nem volt fe|hata|mazása?
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Soós György
Yá|aszađásra megadja a szőt a JGK Zĺ. irodavezetőjének.

SzeľényĹNánási Emőke
Akkor nem volt és jelen pillanatban sincs felhatalmazásuk. Tehát 2015-ben a
vagyongazdálkodási szcrződćsük ncm cngcdtc a jőváhagyást, most pedig a közszolgáltatási
keretszerzodésük nem engedi azÍ., hogy a|áírják az onkormányzati tulajdon nevében,
tekintettel. arra, hogy a tulajdoni részarányuk csokken, és a vagyonľendelęt alapján nincs
jogosultságuk erre akozgyu|ésen, a bizottsági j őváhagyźs nélkül.

Soĺis György
További kéľdés, hozztsző|ás nincs, a vitát |ezátja. Szavazásra bocsátja az a|ábbi határozati
javaslatot:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy felkéri a Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ Zrt.-Í, hogy a Budapest VIII. keľület, Mária u. 75. szźľĺl alatti
Táľsasház tulajdonosai és a Reális otthon Kft. (székhely: 107f Budapest, Rákóczi ilt 42,
cégegyzékszám: 01-09-941148, képviseli: Rágyánszki Balázs Gyĺiľgy ügyvezető) kcjzott
megkötendő adásvételi szerződést (36647lN}l|Lhe|yrajzi számu,3f m" alapterĹiletű ingatlan

.vonatkozásában), az ingatlan-nyilvántartásba történó bejegyzéshez szükséges módosított
alapĺtó okiľatot és a kapcsolódó dokumentumokat, az onkormányzat képviseletében eljárva
a|áírja és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KozpoftZrt. vagyoĺgazďálkodási igazgatőja
Határidő : 2016. máius 3 1 .

Soós György
Megállapítja, lrogy 1l igen' 0 netn, f 1artozkodźs szavazatta| a Bizottság a határozatot
elfogadta.

468 l20 16. (v.09.) sz. Város gazd álko d ási és Pénztigyi B izotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dönt, hogy felkéri a Józsefuárosi
Gazđá|kodási Központ ZÍt.-t, hogy a Budapest VIII. kerület, Mária u. 15. szám alatti
Társasház tulajdonosai és a Reális otthon Kft. (szélĺhe|y: 1072 Budapest, Rákóczi űt 42.,
céĄegyzékszám: 01-09-941148, képviseli: Rágyánszki Balázs György igyvezeto) között
megkötendő adásvételi szerződést (36647 lVllI}helryrď;zi számu,32 m. alapteľülettĺ ingatlan
vonatkozásában), az ingat|an-nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges módosított
a|apítő okiratot és a kapcsolódó dokumentumokat, az Önkormtnyzat. képviseletében eljárva
aláírja és a sztikséges jognyilatkozatokat megtegye.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidó: 20|6. máius 3 1.
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4. Egyéb előteľjesztések
(ír ás b e li el őterj e szté s)

Soós György
j Külön táľgya|ja a Bizottság a 4. blokk napirendi pontjait, tekinĹettel a sĹiľĺ:'ó:s'.l''l;. .l'''. :.'' :l

kio sztásir előterj esztésre.

Napirend 4.1. pontja: Hozzájáru|ás a Józsefvárosi OnkoľľnáľryaĺlĹ S;-ĺ..,l.. l :lll'
tulajdonba adásához
Előterjesztő.. Dr. Mészár Erika - aljegyző

Soós Gytirgy
A vitát megnyitja, majd kérdések, hozzászólások hiányában \ezárja. SZa\'az-Ji:.;i.l't i....-'.. 1 :.',.

al áb b i határ ozati j avas latot :

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. a Józsefuárosi onkormányzat a tulajdonában lévő, a hatźrozat mellé]<leté1, I'<é.ne.l'ő

számítástechnikai eszkĺjzöket a Józsefvárosi Gazdálkodási Kcizp ont Zrt. ľész'l: ĺ ľ i.i l., i .- ] .l .l:.

elláťásának biztosítása érdekében térjtésmentesen tulajdonba adja azza\, hog1 il.,'

kapcsolatos valamennyi üzemeltetési' fejlesztési, egyéb költségek azátvevőt terhelik.

Felelos: polgármester
Határidő: 20L6. május 9.

f. fe|kérí a polgármestert az informatikai eszközök l. polrt szeľint torténő átadásának
lebonyolítására.

Felelos: polgáľmester
Hatáľidő: 2016. máius 31.

Soós Gyłirgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta| a Bizot';sác. l . : '..
elfogadta.

469/f016. (v.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Péllziigyi Bizottság|latűrozĺĺ|.t,"
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|. a Józsefuárosi Önkormányzat a tulajdonában lévo' a határĺ.r;:,.:'Ĺ l,lĺ:i:';ĺ.,',:..,. ]'..'. . ''.

számítástechnikai eszközcĺket aJőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpĺ:lli .:']ll. :|.].';...|'.'.-' .'.' ',., - ,.

ellátásának biztosítása érdekében térítésmentesen tulajdonba aclja 2v,,i;.i.l;ł;:'...- '.' - ':, ..]..'-.i

kapcsolatos valamennyi iizemeltetési, fejlesztési, egyéb koltsćgeiĺ l:;: ĺ;l'.,,,l::'''l:, i';]...,--..,

Felelos: polgármester
Határiđő: 2016. máius 9.



2. felkéri a polgármestęrt az
lebonyolítására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. máius 3l.

infoľmatikai eszközcik l. pont szerint történő átađásźnak

A 469/2016. (v.09.) sz. VPB határozat mellék|etét a jegyzőkłinyv 3. sz. melléklete
tartalmazza.

Napirend 4.2. pontja: Javaslat fellebbezési jogróI való lemondásra
Eĺőterjeszĺő.. Páris Gyuláné - a Pénzügyi Ügyoszĺáĺ1l vezetője

Soós Gytiľgy
A vitát megnyitja. Megkérdezi az a|1egyzőt, jelen vannak-e az érintett tgazgatőságok, illetőleg
óvodák részérőI az ügyben illetékesek, hogy tudjanak a felmerülő kérdésekľe éľdemben
válaszolni.

Dr. Mészáľ Erika
Az érintett inťézmények képviselői nincsenek= jelen, de a Pénzügyi Ügyosztá,|y mindęn
kérdésre válaszolni tud.

Soós Gyiirgy
Ez jőI hangzlk, akkor csupán azt nem érti, az lerme a kérdése, hogyan sikerült ezt így
elszámolni. Yá|aszaďásľa megađja a szőt a Kclltségvetési és Pénzugyi Felügyeleti Iľoda
vezető -lrelyettesének.

Molnár Antalné
Nem elszámolásról van szó. Minden évben el kell számolni a kĺĺzpontosított és az ál|ami
támogatásokkal, egy ńszét fęladat alapú, némelyiket feladat-mutató alapú elszámolássa|. Az
adatszo|gáltatást a Pérr:ügyi Ügyosztály felé az íntézmények adják. Évente elszámolnak, a
MAK pedig az tĄ jogszabá|y szerint minden évben egy-egy területet ellenoriz. Jelen
ellenőľzés soĺán először a jegyzőkonyvében 36 millió forintos visszafizetési kĺitelezettséget írt
volna eIő az onkormányzatnak, melyet megkifogásoltak, mivel a jogszabźtlyokkal nem volt
összhangban. Így maradt meg a jegyzőkonyvben szereplő 18 millió foľint, ebből az elso ĺagy
visszaťlzętési rész az ővodźlka vonatkozóan. Itt is egy jogszabá|y éľtelmezésről van sző. A
kciltségvetési tcĺrvény aztmondja, hogy a!étsztlmok esetében l tizedes törtig lehet számolni,
önkormányzatí szinten kerekíteni' Józsefuárosban 3 csopoľtra 1 asszisztens, illetve 100 fős
óvodára 1 óvodatitkár lehet. A kerĹileti óvodák tcĺbbsége 4-5-6 csoportos, nem 3, és 60-90
engeđé|yezett \étszttmúak, illetve egy-ketto 100-on felĺili. Tehát onkormányzati szinten egy
kerekített osszeget számoltak el a központi költségvetés felé. Észrevételük nyomán a MÁK a
Nemzetgazdasági Minisztériumtól állásfoglalást kért, hogy melyiket fogadja el, hiszen a

kcĺznevelési tĺĺrvény meg nem írt tizedest, azaz a két jogszabály ebből a szempontból
ellentétes. A Pénzügyi Ügyosztály a költségvetési tcĺrvényt a|ka|mazta, a Nemzetgazđasági
Minisztéľium pedig a kĺjznevelésihez kĺĺti magát. A másik két jogcím esetében pedig a vÁr
által bekért intézményi nyi|vántartás-adatszolgá|tatás alapján á|Iapították meg ezeket az
eltéréseket.

Soĺĺs Gyiirgy
Ezek szerint valami elírás történt. rossz létszám került leadásra.
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Molnár Antalné
Nem tudták a jogszabá|yi előíľásoknak megfelelo bizonylatokkal, dokumentumokkal
a.|ćltá.masztani p!. az ővodásokná| a sajátos nęvelésĹ,rnéI, ez ebbőI adódik.

Soós György
Tehát magyarul, elszámolták.

Molnár Antalné
Ezt nem elszámolásnak nevezné, hanem nem elég körĹiltekintően nézték męg
dokumentumokat.

Soós Gyiiľgy
Ezt szerette volna hallani. Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselonek.

Jakabfy Tamás
Példaként vegyék az ovođatitkáros dolgot, ott 1O-et szerettek volna elszámolni, ezze| szemben
7-et engedtek. Ha jól érti, ez ań jelenti, hogy 3 intézménynél nem tuđtak óvodatitkáľt
elszámolni. 100 főtől engedik az ővoďatitkźLÍt, 99 és 96 fós óvodát is lát a kimutatásban,
foltételezése szerint at€rvezéskor úgy gondolták, hogy ezek 100 fo fölötti óvodák lesznek. A
beíratkozást követoen nem így lett? Vagy hogyan kell elképzelni, a 99 és 96 fős óvodák miéĺt
nem kapták meg aZ óvodatitkán, saját elszámolás, vagy egyéb miatt? Másfelől aZ

onkormányzat lemond a fellebbezésj jogról. Eruiek mi a motiváciőja? Tehát, ha errol lemond,
akkoľ hamarabb kap meg valami fénzt? Mert az esetben szokott lemondani az onkormźnyzat,
ha kap valami pénzt, melyet akkoľ hamarabb utalnak számáta. Ellenben most fizetnie kellene
az onkormányzatnak, ezért nem érti a lemondás okát.

Soós Gytirgy
Yźiaszađtĺsra megadja a szőt a Költségvetési és Pérrzügyi Felügyeleti Iroda vezętő-

helyettesének.

Molnár Antalné
Az ővodatitkár esetében nem arľól van szó, hogy el akartak számo|ni, meg igényelni is, hisz
elősztjr igénylik az á||ami támogatást, majd elszámolrrak vele. Nem emlékszik pontosan

minden óvoda férőhelyére, de akadnak jócskan 100 ťolottiek is. Máľ 150-nél is csak 1 fő
igényelhető, igen, ezeka kerekítések. Tehát tizedestöľtre számolva a 100 fünél, akkor jön ki
az igénye|t és elszámolt 10 fő. IIa kertileti szinten az 1468 gyereket |00-za| elosztják, akkoľ
máľ eleve 14 jön ki, de valóban úgy volt, hogy kerekített osszeg ment. Tehát a 148 főnél már

egy tizedes tortszámjegy jött ki, csak a 100 felettięknél, a 100 a|attiak esetén természetesen

nulla. A lemondás azért van, mert ez egy hatósági hatátozat, mely fellebbezési jogot biztosít.

Soós Gyöľgy
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
Tulajdonképpen már a korábbi években is az onkormtnyzat óvodák tekintetében ugyanezen

módszer szerint számolt el. De mivel eddig nem történt MÁK-ellenőľzés, így ,,átcsúszott'',
nem kellett visszaťlzętni. Most az ellenórzés nyomán kiderĹilt egy ilyen pľobléma. Ha jól érti,

van egy költségvetési t<irvény, ami szerint eljárt az onkormányzat és valamifele, egész

Iőzsefvźros teĺületén egyfajta átlagos, vagy összesített gyerekszámmal do|gozott. Ezzel
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szemben a köznevelési törvény óvodákĺa lebontva számolja ezeket a pedagógiai asszisztens
létszámokat. Azaz tulajdonképpen van két töľvény, ami nęm ugyanazt monđja? Miért az
egyik törvény szerint járnak el, és nem a másik szeľint? Lényegében a fellebbezési jogró1 való
lemondással elismerik, hogy a másik tör\rény erosebb. Segítséget kér ebben a
jogértelmezésben.

Soós Gyiiľgy
Yá|aszadásra megadja a szot a Költségvetési és Pénztigyi Felügyeleti Iroda vezető-
helyettesének.

Molnár Antalné
Ezt is kifogásolták az első, 36 milliós tételnél' hivatkozva a jogszabá|yra. Pont ezéft kért a
MAK állásfoglalást a Nemzetgazđasági Minisztériumtól, aki szerint ebben az esetben a
koznevelési törvéný kell alkalmazni. Sőt, a jövőben is, hiába van most már egy óvodája az
onkormányzatnak, mint egységes óvoda' akkor is tagóvodánként kell a létszámot kiszámolni.
Nem tudnak mit terni, a köznevelési tcĺľvény nem hatáľozmeg tizedest, hanem 100 fó után 1

óvodatitkát, 3 csoport után 1 asszisztenst. Véleménye szerint ezt el kell fogadni.

Soós György
Megadja a szőt Gondos Judit képviselőnek.

Gondos Judit
Azért egy ekkora mértékű állami támogaÍás igénylésénél és elszámolásánál, úgy véli, aki
ezze| fog|alkozik, már előre kellene tájékozódnia, hogy mi' a|apján lehet igényelni, illetve
elszámolni. Ilyen óriási összegű hibát nem szabad. véteni. o úgy |áť1a, ez teljes mértékben
valamelyik munkatárs hibája. Mi lesz a továbbiakban? 18 millió forintot egy dolgozói hibáért
kifizetni, nem tudja, lehet-e bármifele szankció nélktil.

Soós Gyłiľgy
YáIaszadásľa megadja a szot az aljegyzonek'

Dr. Mészáľ Erika
A Hivatal rendkívĺĺl fontosnak tartja, hogy ne legyenek hibák és ne legyen visszafizetési
kötelezettség. Ezért a minőségiľányítási rendszerben a szabá|ytalansági eljárás fogalmát ki is
ta|áIták. Minden ilyen esetben meg kell vizsgálni magát a folyamatot, meg kell nézni, hol
toľtént a szabálytalanság, ha szabźt|ytalanság tcĺrtént, vagy pedig hol van az ahibapont' ami
miatt ęz megtcirtént. A szabállýalansági eljáľást el is fogja rendelni abizottsági ülés után, és
meg fogják vizsgálni a folyamatot.

Soós Gytirgy
Megadja a szőt Jakabs Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Az ővodatitkárnál fog maradni, mivel azt a részt a legkcĺnnyebb megéľteni, legalábbis talán
sikeriilt a helyszíni kiosztás miatt 5 percben. Tehát 100 fő ľolött jár l óvodatitkát, a|attapedig
nem jár, továbbá 450 gyermekenként jár 1 fő. Kéľdés, hogy eú. hogyan kell éľtelmezni.
Valószíntĺleg a Hivatal úgy éľtelmezte,hogy a |3 intézményből vo|t7, ami 100 fő ftilott volt'
oda behúztźlk az l-es strigulát, az 7 db, és összesen volt 1468 gyerek, azt |ęosztották 450-nel,
ami adott még 3-at. Talán így értelmezte aHivata|, így jött ki a 10. Viszont az A||amkincstar
meg azt mondja, hogy ez csak 7. De akkoľ ez a ,,450 gyermekenként I fo" miéľt nem
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számolódik hozzá? Ha szigorúan éĺtelmezik' akkor van 6 olyan intézmény, ami l00 ťó alatti,
ha csak ezeknek a gyerekszámat ađják cissze, az is bőven tobb mint 450. Tehát legalább eITe a
6 intézményre jtlma az onkormányzatnak még egy óvođatitkár, és akkor mindjárt kevesebbet
kellene visszaťtzetni. Ha az onkormćnyzat lemond a fel|ebbezési jogról, akkor ezeket a
dolgokat nem fogja tudni érvényesíteni. Ugy véli, ebben az esetben hibás a 7-es szám,hisz az
Iátszlk, hogy ez a ,,továbbá 450 gyermekenként 1 fő'' című kitételt nem vették figyelembe
sehol sem.

Soós Gytirgy
Yá'|aszadásra megadja a szőt a Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda vezető-
helyettesének. :

MoInáľ Antalné
Igen, abban az esetben' ha az onkolmányzat 1 óvodát taľt ferur, ami 450 fős' Miként korábban
említętte, hiába van most már I óvodája az onkormányzatnak, tagóvodánként kell nézni a
gyereklétszámokat és a dolgozói létszámokat is. Legalábbis ęzt adta ki a Nemzetgazdasági
Minisztéľium.

Soós Gytirgy
Megađja a szőt Pintér Attila képviselőrrek.

Pintér Attila
Két dologról kíván szót ejteni. Elsosorban arról, hogy itt tulajdonképpen egy jogalkotási hiba
van, tehát a köznevelési törvéný megalkotók nem ellęnőrizték, hogy vajon összhangban Van-
e a költségvetési torvénnyel. Véleménye szeľint eń. nem az ővodźtkon kellene itt ,,leverni'' a
Bizottságnak. Ez egy jogalkotási hiba, és aZ onkormányzatnak feltehetoęn yan affa
lehetosége, hogy ezt a hibát je|ezze a megfelelő fürumon. Ugyanis ez a hiba aklhoz vezet,
hogy az onkormányzatnak vissza kell Íizetnie a szőban foľgó 18 millió forintot. Ennek
kovetkęztében vagy a jovoben kevesebb nevelőt, segítőt alkalmaz az ővodákban' vagy pedig
egyéb forrásaiból von el 18 millió foľintot. Meľt tulajdonképpen akkoľ a Nemzetgazdaságí
Minisztérium érte|mezése szęľint ennyi gyerek e||átásához kevesebb óvodapedagógusra és

segítőre ad pénzt. Azt gondo|ja, a fellebbezés elutasítását már csak ezért sem szabad a
B izottságnak elfogadni.

Soós Gytĺrgy
YáIaszadásra megađja a szőt az aljegyzonek.

Dr. Mészáľ Erika
Természetesen jelezni tudják' miként a Magyar Államkincstáľ is jelezte a két jogszabá|y

közcitti eltérést. Jelen esetben a Magyar Allamkincstár a Nemzetgazđasági Minisztériumnak
az á||ásfog|a|ását fogadja e|, azt tekinti irányadónak, ezértjott ki a 18 millió a 36 millió
helyett. Itt most a BizoÍtságnak azt kell eldcintenie, hogy elfogadja-e ezt az érvelést, és ez
alapján elfogadja-e a Hivatal szakmai álláspontját, miszerint a fe||ebbezési jogával ne éljen a
tulajdonos, vagy pedig rigy dönt, hogy nem fogadja el a Magyar Allamkincstáľ érvelését,
tegye meg a fellebbezést apolgármester, illetve a jegyzo.

Soós Gyiirgy
Ha nem fogadná el a Bizottság, érhetihátráĺy a Jőzsefvárosi onkormányzatot?
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Dľ. Mészáľ Erika
Kamatťĺzetés i kötelezettsé s keletkezik.

Soĺís Gytirgy
Megadja a szőt Borsos Gábor bizottsági tagnak.

Boľsos Gáboľ
Teljesen természetesnek tartja, amikor költségvetési támogatás elszámolása kapcsán egy
pénzugyi oszÍáIy nem az adott szakmai törvéný veszi alapul, mivęl a költségvetési
törvénynek éppen ezért vannak a feladat alapú f,rnansziĺozási mellékletei, hogy annak aIapján
pontosan, mutatószámra történjen a szćlrnítás. Egy ilyen állami támogatást keze|ő intézmény
azt feltéte|ezi, hogy a koltségvetési törvényben azért szerepe| ez a feladat alapú mutató
meghatározás,mert az összhangban van azadott szakmai törvényekkel. Ellenkezo esetben az
kovetkezne, hogy egy adott pénzngyi oszttt|y ne a költségvetési törvény feladat alapú
ťlnanszírozási szabá|yait nézegesse meg, hanem minden egyes területen a különböző szakmai
töľvényekkel vesse ossze, a szociális törvénnyel, a gyermekvédelmi törvérľryel, stb., hogy az
ott meghatározott kľitériumoknak megfelel-e a koltségvetési törvény irćnyadő melléklete,
mikozben ez nem az ađott önkormányzati szerv feladata, hisz éppen ezért van ez a
költségvetési törvényben egyértelműen, mutatószámra meghatározva. Ilyen szempontból
inkább tűnik ĺigy, hogy jogos an járt e| az ado.tt ügyosztály , ez vaIoban felvetĹ viszont azt a
kockázatot, hogy akkor a jövőben mi lesz az irányađő, és valóban veszélybe kerĹil-e óvodai
asszisztens, vagy óvodatitkár á||ása, amermyiben nęm biztosítanak rá á||ami támogatást.

Soĺís György
Megadja a szőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabfu Tamás
Pontosan ezalényeg' nem a 18 millió foľint, hanem az,hogy a jövőben is legyenek ott ezek
az áI|ésok. Ez sokkal fontosabb, mint az, hogy most éppen a tavalyi évre vissza kell
valamennyit ľrzetnie az onkormányzatnak. Ha elfogadják, hogy ez a szttm csak 7, akkor jó
eséllyel hosszútávon nem fogiák tudni finanszfuozni ezękęt az á|Iásokat. Azt javasolja,
elkertilendo az esetIeges bírságot, kamatot, vagy akármilyen veszteséget, hogy a 18 millió
forintot valamifele iogfenntartással fizesse vissza az onkormányzat, amúgy oedig ťe||ębbezze
meg ezt a határozatot. Mert amint eIhangzott, van olyan torvény, mégpedig a költségvetési
torvény, amely a|apjtnaz onkormźnyzatszámolt jő|. Ałtgondolja, haaz Ä\|am a jogalkotói
felelősségében hibázott, vagy legalábbis két, egymásnak ellentmondó tĺĺrvéný alkotott, akkoľ
itt most az onkoľmźnyzat az AI|am kliense, tehát az onkormányzat javára lehet csak tévedni.
Tudomása szerint van egy ilyen jogelv is, hogy ha ez az ellentmondás az ugyfé| számźra
káros, akkoĺ azúgyféI eú.megtŕlmadhatja, mivel a két törvénykozott talán nincs hierarchia.

Soĺís Gyiirgy
Y áIaszadásr a megadj a a szőt az a|j e gy zőnek.

Dr. Mészár Erika
Mindkettő tcirvény, tehát nincs köztiik hieľarchia. A jogfenntaľtást illetóen, azt je|en esetben
nem ismeri a vonatkoző jogszabá|y, azaz,ha az onkormanyzat fellebbez, a\<kor az osszeg
átvtaIásźLt sem fogja kezđeményezni addig, amig aMagyar Allamkincstźr, vagy a másodfokú
szerve el nem bírá|ja a fellebbezést.
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Soós Gytiľgy
Kérdése' hogy várhatóan mennyi lenne a kamatteher.YáIaszadásra megaď1a a szőt a Pénzügyi
Ügyosztály vezetőj ének.

Páľis Gyuláné
900 ezęľ-1 nrillió foľint közott' most. Elcvc már ťlzetni kell egy kamatot, mert 20L4. évi
támogatást kell elszámolni, és ez csak nĺjvekszik. Most tartanak 900 forint körĹili összegnél.

Soós Gyöľgy
Ezek szerint eddig is számoltak fel kamatot. Es memyi lenne kb. a fellebbezési idő?

:

Páľis Gyuláné
Az attő| fugg, hogy a végleges dcĺntés mikor születik meg.

Soós Gyiiľgy
Milyen eséIyei lennének az onkormányzatnak a fellebbezés nyomán?

Páľis Gyuláné
Valóban az a helyzet, hogy a Pénzugyi Ügyosztály a költségvetési tcirvény előírása a|apján

dolgozik. Egy rendkívül bonyolult támogatás-igényľési rendszert vezettek be országszerte'
Amikor a Hivatal leadja az igény|éseket, természetesen a szakmźna| egyeztetve készítik el, év

közben folyamatosan feltilvizsgálják az igény|éseket, ugyanúgy a szakmai tigyosztályok,

illetve az intézmények segítségével dolgoznak. Ev végén az e|számolásnál is bevonnak

tényleg mindenkit, hogy a legjobban értelmezzék, a legmegéelelobben tegyenek eleget a
töľvényi előíľásoknak. Nem kciĺmyű' elég nehéz folyamat' jelen esetben is jó két hónapja

folyik az egyeztetés a MAK-kal. Telrát nagyon sok szakmai munkát fektettek bele, próbálják

az éľveket a MAK megźĺ||apitásaival szemben felhozni, de ernél tovább nem tudtak menni'

Volt, amit elfogadtak tőltik, további érveiket azoĺbannem. Az e|hangzott érveket a Hivatal is

elmondta, természetesen jól ismerve az előíľásokat, de nem volt tobb ľáhatásuk.

Soós György
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Egyfelőt az a kérése. amennyiben úgy dĺjnt a Bizottság, hogy nem fellebbez és visszafizeti a

18 milliót, hogy emiatt ne kerüljenek elbocsátásra óvodai dolgozók. Továbbá szeretné

megkérdezní, hogy mennyi az éves kamaĹ száĺnszeru osszege. Aztĺ.nfu tudják, lrogy 900 ezľet

eddig akárhogyan is, ha elveszítik az esetleges fellebbezést, be kell ťlzetni, csak azakérdés,
hogy ha 1-2 évig húzódik egy peľ' az mennyi pluszköltséggel járhat. Azt kellene tudni,

mennyit kockánataz onkormányzat. Másfetől azővodapedagógus segítő |étsztlm számítással

kapcsolatb an aZ e\őterjesztés 8. oldalán Van egy kérdés a ffirtlrétszźm szźtnitást illetően. A
Nemzetgazdasági Minisztérium váLasza szerint akkor engedélyezhető tortszám, ha az

óvodapedagógust törtévben sikertil foglalkoztatni. Ezęk a|ap1án talán lehetséges az, hogy

tulajdonképpen bizonyos pedagógusok egyszeľ itt, máskor pedig egy másik óvodrĺnál

kertilnének elszámolásru, vagy akár a munkavégzés is abban az ővodában torténhetne. Mert

neki úgy tűnik a vá|aszbő|, hogy valamiféle tort-elszámolásra mégiscsak van lehetőség.

Soós Gyiirgy
Y á|aszađásra me gadj a a szőt a P énzugyi U gy o sztáIy v ezetőj ének.
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Páris Gyuláné
A kérdés első ľészére válaszolva, a ťlzetendő késedelmi kamat a 2014. évi jegybanki
alapkamat kétszerese, ami 4,76 Yo éves szinten. Ennek a napi méľtéke 0,0|3 %.

Molnár Antalné
A kérdés másik felét illetően, a NoS-osoknál, (nevelő és oktątónĺunkát segíĺő
foglalkoztatottak) az egy másik, az most ebben a jegyzokonyvben nem Szerepel. A NoS-os
létszámok megállapításánál írja, hogy ha időarányosan dolgozik,vagy részmunkaidős, akkor
lehet törtszámot venni. Ez nem része ernek a jegyzőkönyvnek' ez a łáIasz arra született
sajnos, nem aÍTa' amit ők kérdeztek. Még annyit elmondana, hogy itt senkinek nincsen
veszélyben az á,||ása az ővodźtk esetén, mert ugye a költségvetési törvény szerint kap az
onkormányzat egy bizonyos, feladat-alapú támogatást, de az közel sem annyi, mint amerľlyit
az onkorm ányzat ad. Tehát a ťlnanszírozott |étszźlm lényegesen kevesebb, mint az óvodáké,
de ez minden intézményre vonatkozik, minden fe|adat"ára az onkormányzatnak. Tehát itt
veszélyben álláshelyek, létszámok, működtetés nincsen. Ezt a pénzt egyszet megkapta az
onkormányzat, és most vissza kell fizetni.

Soós Gytirgy
Megadja a szőt Gondos Juditképviselőnek.

Gondos Judit
Pusztán egy olyan javaslatot szeretne terľli, ha van rá mód és lehetoség, hogy amlkor az
onkormányzat megigény|i ezt a támogattlst, akkor előzetes állásfoglalást-kérjen írásban az
elszámolás módjáról' ezá|ta| a jövőben elkerĺilhető lenne' hogy elszámolnak egy jogszabá|y
szerint, azután az e|lenőrzésnél kiderül, hogy egy másikfajta jogszabá|yt kelleťt volna
figyelembe venni.

Soós Gyłirgy
Y álaszadásľa megadja a szőt aPénzigyiLJgyosztáIy vezetójének.

Páris Gyuláné
Altalában eÍTe nincs lehetőség. Szoktak kémi egyébként, amikor megkeľesik a
Nemzetgazdasági Minisztéľiumot, mert találnak töľvények kĺjzötti ellentmondást, vagy
esetleg nem egyénelmű a leíľás egy támogatás igénylésnél . De az elszámolás körĺilményeit
nem fogják előre megmondani az onkorm ányzatnak. Ez nagyon sokszoľ probléma, mert ez a
rendszer most van kiforróban. Arrnyira i$ ez az állami támogatásos elszámolási rendszeľ is,
hogy sokszoľ komoly szakmai vitrík folynak, és nemcsak tinkormányzaÍi szinten. hanem a
Kincstárľal, a Minisztéľiummal, tehát ez egy hosszú, bonyolult folyamat. Az elszámolásra
vonatkozó állásfoglalást nem szokták megelőlegezni. Több példát is tud mondani,
kozszolgéitatási szerződéseket illetően, a tavaIyi évben egyfolýában az volt a problémájuk,
hogyan fognak tudni elszámolni' elfogadják-e. Meg tudja mutatni a kapott kétsoros, szúk
vá|aszt.

Soós György
További kérdések, hozzásző|ások nincsenek, a vitát |ezźrja. Szavazásľa bocsátj a az a|ábbi
határ o zati j avas l ato t :
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1 . a határo zat I. sz. mellékl etét képező, az á||amháztartćĺsrő| szo|ő 2011 . évi CXCV. torvény
60' $ (10) bekezdése szerinti, a Magyaľ Allamkincstár Budapesti és Pest Megyei
Igazgatősága á|ta| hozott, Budapest Fováľos VIII. kertilet Józsefuárosi onkormányzat áIta|

a f01'4. évben igénybe vett, a központi költségvetésbőI származő támogatások
elszámolás ának szabályszeľűségével kapcsolatos határozat fellebbezési j ogáró1 lemond.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 9.

2. felkéri a polgáľmestęrt a hatźrozat2. mellékle tétképezóNyilatkozat aiáírásáía.

Felelős: polgármester
Határido: f0I6. május 9.

Soós Gyiirgy
Megállapítja, hogy 9 igen, 3 nem, 1 tartózkodás szavazattal a Bĺzottság a határozatot
elfogadta: '- '

47 0 /2016. (v.09.) sz. Vá ľos g azdźůko dálsi és Pénzügyi Bizo tts ág határ ozata
(9 igen,3 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a lratározaÍ |. sz. mellékletét képező, az á||amháztaĺIásrő| szőLő 2071. évi CXCV. töľvérry

60. $ (10) bekezdése szeľinti, a Magyaľ Allamkincstáľ Budapesti és Pest Megyei
Igazgatősźtga által hozott, Budapest Fováros VIII. kerület Józsefvárosi orrkornrźnyzat áIta|

a 2014' évben igénybe vett, a központi koltségvetésből szátmazó támogatások

elszámolásának szabályszeľrĺségével kapcsolatos határozat fellebbezési jogáľól lemond.

Felelős: polgármester
Hattĺridó: f0I6. május 9.

2. felkéľi a polgármestert a hattrozat 2. mellékletétképező Nyilatkozat a|áiľtstlľa.

Felelős: polgármester
Határido: 2016. május 9.

A 47012016. (v.09.) sz. VPB határozat 1. és 2. sz. mellékletét a jegyzőkłinyv 4. sz.
m ellékle te tarta|mazza.

Soós Gyöľgy
ZártÍ|ést rendel ęl.
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5. Zárt ĺi|és keretében tárgyalandó előteľjesztések
(írósb eli előterj esztés)

T{apiľend 5.1. pontja: Javaslat a Budapest vlu. keľĺiľet, ÄJ'iss Jó,:l.ĺ';. .'; t!
|;ngatlanra vonatkozó elővásáľlási jogról való.lemondásra zawy ĺ'll i'.},-
E-lőterjesztő.- Dr. Galambos Eszter - a Gazdálkodási Ügyoszĺtiĺy l,ezľi..i,ił:

A napirenď tĺźrgyaldsa zdrt ülěs keretében tijrtěnt az Mötv. 4ő.s a bekezĺĺése érĺettĺtét;e ĺĺ" lł
napirend tltrgyalósa során elhangzottakat és a meghozott 471/20ĺ6" (V.09'! ĺ.- .'.. 'ä.ę

hatdrozatot a zdrt iilés rdl késziilt j e gyzőkt)ltyv tartalł.ĺĺĺĺzzĺĺ "

Napiľend 5.2. pontja: Javaslat fakárral kapcsolatos kártérítési igćlł1' ci!líĺ.'{;i",'.. '
Eĺőteľjesztő: Acs Péter. a Józsefllárosi Gazdálkodási KÓzpont Zľt. 1:ĺi7.il,''1.,,-,''.1,..iiĺ ł,.|,!łj

igazgatója 76;;-|.' i ,,: .

A napirend tdrgyaldsa uÍrt tilés keretében tijrtént az Mijn.46.s (2) bekezdése érfuĺĺĺĺ,|i:',:o. 'Ą
napirend tdrgyaldsa sorĺÍn elltangzottakat és a meghozott 472/2016. (v,.09.) J?,. 'i,J,,.j

. ltatdrozatot a zdľt iilésrdl,Jĺésziilt jegyzőkönyv tartaĺĺrĺĺĺzzĺt1

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont
Zrt., G azdálkodás i Ügyosztály, Pénziigyi Ügyosztály

Napirend5.3.pontja:JavaslataBudapestvI[.kerület,VayÁdĺm.l.(F
szám a|atti lakás páůyázaton kíviili minőségi lakáscseľéjéľe ZART ULES
Előterjeszĺő.. Farkas oľs - a Józsefvárosi Gazdáĺkodősi Kozpont Zrt. vagyongazdálkodás
igazgatója

A napirend tdrgyaldsa zdrt iilés keretében tijrtéĺtt az Mtin. 46.s (2) bekezdése érteĺ:.....|. ::. .',

napiľend tdrgyaldsa sorón elltangzottakat és a meghozott 473/2016. (V'.09.) .ĺ..' i. j,:

hatúrozatot a zárt ĺilésről késziłlt jegzőkönyv tartalmaua.

Napirend 5.4. pontja: Javaslat a Budapest VIil.
szám alatti béľIő bérletĺ jogviszonyának köztis

kerüIet. Tavaszmező tl.
megegyezéssel, pénz ři l' i ł 7;'.

ttirténő megszüntetéséľe
Előterjesztő: Farkas ors - a Józsefvárosi Gazdálkodási
igazgatója

;i.i i, I' i

Kozpollĺ,'. i ł. l'i]'1'.i'.'. .

A napirenď tárgłalúsa zdrt iilés keľetében történt az Mijn. 46.s (2} ĺ:aĺłĺ:zĺlis,: ĺii:,.'.

nopirend tárglaldsa sordn elhangzottakat és a megltozott 474/2{jľ 5., (E,,''iii j ::;.
h atá ro zato t a zárt ĺil és r dl kés ziilt j e gy zőkö łzj, p Í ĺt' ľ i t ! ĺ ĺu : i i,.t.
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Soós Gyiirgy
Ismételten nyílt ülés, melynek végén lehetoség van kéľdések feltételérc. Ezek hiźlnyában a
bizottsági ülést l3 őľa 46 perckor bezátja, megkciszöni a részvételt.

K. m. f.

Bizottság alelnöke

Az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Vź
Bizottság 2016. május 9-ei Ĺilésén elhangzottakat hitelesen tanús

Szervezési és Képviselői Iroda llgyintézője

A iegyzőkiinw mellékletei:

- 1. sz. melléklet l a 457/20]6. (V.09.) sz. VPB határozat nlelĺékĺete

.2. sz. melléklet / a 466/20]6. (V.09.) sz' VPB határozat melléklete

- 3. sz. meiléi<iei ĺ a 469/20]6. (ĺ/.09.) sz. VPB határozat meĺlékleie

- 4. sz. mellék|et / a 470/20]6. a.09.) sz. VPB határozat ]. és 2. sz. mellékĺete

- jelenléti ív

- meghívó

- előteľjesztések

i";t\li\
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