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Hiányző bizottsági tagok:

Jelenlévő meghívottak: Egry Attila alpolgármester, dr. Mészár Eľika aljegyző, dr. Balla
Katalin a Jegyzői Kabinet vezetője, dr. Dabasi Anita onkormányzati Jőtanácsadó, Párís
Gyutáné a Pénzugyi Üglosztály vezetője, dľ. Galambos Eszteľ a Gazdálkodási Üg,,osztily
vezetője, Iványi Gyiingyvér a .Vdroslźpítészeti UgłosztáIy vezető-helyettese, dr. Bojsza
Krisztina a Humánszolgóltatási Ugłosztdly vezetője, Bajusz Ferenc ą Kĺjzterület-felügyeleti
Üg,,osztály vezetője, Bodnáľ Gabľiella a Szervezési és K,épviselői lrodą vezetője, Annus-
Fábián Máľta a Belső Ellátási lroda vezetője, Kincses lbo|ya a Humánkapcsolati lľoda
vezetője, Teszáľsz Káľoly tanácsadó, dľ. Juharos Róbert tanácsadó, dľ. Dobos Bálint
tanácsadó, Annus Viktor a Rév9 Zrt. vezérigazgatója, Rácz Edina a Józsefvdros

Közosségeiért Nonprofit Zrt. képviseĺet,źben, Csillag LászI.ő az RFV Józsefváľos Kft.

képviseletében, Yída István a Mitĺszóth 4 Kft. képviseletében, Váradi Gizella a Józsefvárosi

Szociális Szolgáttató és GyermekjóIéfi Kazpont intézményvezetője, dľ. Tárnokiné Joó Ildikó
a Napraforgó Egłesített ovoda vezetője, Bonyhádi Elek a BKIK VIII. ker. Tagcsoport

elnoke, dr. Kecskeméti Lász|ó a Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. operatív

igazgatója, Farkas O.s a Józsefvárosi Gazdálkodási KÔzpont Zrt. vagyongazdáIkodási

igazgatója, Mach József az Uj Teleki téri Piac ,źs Termelői Piacok vezetője, Nováczki
Eleonóra a Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt. divízióvezetője, Czuppon Zso|t a

Józsefiárosi Gazdólkoddsi Központ Zrt. irodavezetője, Jakab Andrea a Józsefvórosi

Gazddĺkodási Kozpont Zrt. irodavezetője, Méreg Eva a Közterület-feĺügleleti Uglosztály
referense, Suchanyecz AdámnéJózsefváros Kozbiztonságáért Kazalapínány, könywizsgáló



Soĺís Gyiirgy
Köszönti a megielenteket a Bizottság f0I6. évi 18. renđes tilésén. Megállapítja, hogy a

Bizottság 13 fővel határozatképes. Ismeľteti a napirendet az alábbiak szerint, majd szavazásta
bocsátja a napirendi javaslatot:

Napiľend

1. Képviselő-testĺilet
(ír ás b e l i e l őt e rj es zt és)

:

1. Javaslat költségvetést éľintő dcĺntések meghozatalára
Előterjesztő.. Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat a Fovárosi Városrehabilitációs Keľet felhasználásának szabá|yairől szóli
2]l2O13. (IV.18.) számú Fővárosi Közgytĺlési rendelet a|apjźn kiírt TÉR-KOZ
p áIy ázaÍon v aló ré szvételre
Előterjesztő.. Dr. Kocsis Máté - polgórmester

Egry Atti.ĺa - alpolgáľmesteł:
Dr. Szilágyi Denleĺer - képviselő

3. Javaslat az ,,ontormányzati feladatellátást szolgáló fejleszté.sek támogatására,, tárgyil :

pá|yázat benyújtására _ NEM ERKEZETT MEG
Eĺőterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgórmester

4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. 17. szćtm alatti telek elidegenítéséľe. 
kiírt pá|yázateredményénekmegállapitására
Eĺőterjesztő.. Dľ. Pesti Ivg11 - Józsefvórosi Gazdálkodási Kozpont Zrt., igazgatóság
elnoke

5. Javaslat a Budapest Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában álló Tömő utca 16. szám
alatt található ingatlan értékesítésének tárgyában kiírt pá'|ytaat eredményének
me gáIIap ítźts ára é s új b ó l i p á|y ázat ki írlĺsára
Előterjesztő.- Dr. Pesti Ivett - Józsefvárosi Gazdálkodási KÓzpont Zrt., igazgatósdg
elnoke

6. Javaslat az országos Roma oktatási és Kulturális Kozponthoz kapcsolódó dĺ]ntések
meghozata|ár a _ NEM ÉRxBzBľT ME G
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - poĺgármester

7. Javaslat új Veľsenyeztetési Szabá|yzat elfogadására
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgźrmester

8. Javaslat a KoM Közporiti okos Méľés Zrt.-vel történő egyĺittnrűkddési nregállapodás
megkĺĺtésére
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - poĺgórmesteľ

9. Javaslat az áI|amháztartás rendszeréhez tartoző szervek részétę történő béľbeadáshoz
kapcsolódó önkormányzati rendelkezések módosítására (PóTI{EZBESÍTES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgórmester

10. Javaslat a Budapest VIII. kerüIet, Nagy Fuvaros utca 3.la szám a|atti társasház a|apítő
okiratának módosítására
Előterjesztő: Dr. Pesti Iveĺt - Józsefváľosi Gazdáĺkodási Központ Zrt., igazgatóság
eĺnöke

1l. Javaslat a Corvin Sétány projekt keretszerződés közcis megegyezéssel történő
|ezárástrő| szóló megállapodás módosíĹ,ására

Előterjesztő: Dr. Kocsis Mótě - poĺgármester



12. Javaslat a Corvin Sétány Kft. ,,v.a.''-val kapcsolatos tulajdonosi dontések
meghozata|ára
Előteľjesztő: Tatór Tiboľ - végelszámoló

13. Javaslat a Bókay János u. 39. sz. köztertilet átnevezésére
Előterjesztő:. Dr. Kocsis Móté - polgármester

14. Javaslat az Uj Teleki téri Piaccal kapcsolatos döntések meghozata|ára
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

15. Javaslat a Józsefváros Kozösségeiért Nonpľofit Zrt'_ve| kapcsolatos döntések
meghozatalára
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

16. A Társasházi Pá|yázaÍokat Előkészítő Munkacsoport feladatainak bővítésével
kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor - képviselő

l7. Javaslat a téľfigyelő és közbiztonsági kamerarendszerrel kapcsolatos döntés
meghozata|ára
Előteľjesztő.' Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Sára Botond - alpoĺgármester
18. Javaslat a Rezső tér źtÍnevezésével kapcsolatban szükséges telekalakításra vonatkozó

tulajdonosi dtjntés meghozatalára _ NEM ÉnxEzprT MEG
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mĺźté - polgórmester

Dr. Ferencz orsolya - képviselő
1 9. Javasla t a T llzťalfestés i Pľo gľam elfo gadásáľa

Eĺőtérjesztő: Dr. Kocsis Máĺé - polgĺirmester
20. Javaslat az indítható óvodai csoportok számának meghatározására és maximális

|étszám túllépésének engedéIye zésére
EĺćÍterjesztő: Sántha Péteľnć - alpolgármester

2 I . J av as|at háziorvos i szęr zó dések me gkotéséľe
EĺőteĘesztő: Dr- Kocsis ]ĺ,Íciĺé - poĺgárnlester

Egry Atĺiĺa - alpoĺgórnxeSter
22. J av as|at háziorvo s i é letpályamodel l elfo ga dásár a

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máĺé - polgórmesĺer
Egry Attila - alpolgármester

f3. Javaslat alapitvány egyedi tźtmogatásfua
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Sdntha Péterné - alpolgármester
f4.Iavas|at a Sanghaj város Putuo és Changning kerület onkormányzataiva|

megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesler

Egry Attiĺa - alpoĺgármester
f5. Javas|at a Józsefuáros Közbiztonságáért Közalapítvźnnya| kapcsolatos dĺjntések

meghozata|ára
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

26. Javas|at a Polgármesteľi Hivatal Szervezeti és Mfüödési Szabályzattnak módosításáľa

- NEM ÉnxnznľT MEG
Előterjesztő: Danada-Rimán Edina - jegyző

27. Javaslat ,,a közösségi egyĹittélés alapvető szabályairól és ezęk elmulasztásĺínak
jogkĺĺvetkezményeiro|'' címmel rendelęt elfogadására _ NEM ÉnrľzrľT MEG
Előterjesztő: Danada-Rimán Ediną _ jegyző



28. Polgármesteri tájékoztaÍő a |ejźń határidejű testületi batározatok végľehajtásárő|, az
ęIozo ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekľől és az

önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadręndelkezésű részének pénzpiaci
jellegű lekötéséről
Eĺőterjesztő.' Dr. Kocsis Máté - polgármester

f . G azdá|ko dási Ü gy osztá ly
(ír as b eĺ i el ő t e rj e szt é s)

l . Javaslat közterület- haszná|atikérelmęk elbírálására
Előterjesztő.. Dr. Galambos Eszter - ügyosztályvezeĺő

2. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Százados tfi 26. számu ingatlan

kapubehaj tó létesítéséhez
Eĺőterjesztő.. Dr. Galambos Eszter - ügyosztalyvezető

3. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII' kęrület, Teleki Lász|ő tér |7. szám elotti

gyalogátkelő létesítéshez
Előterjesztő'- Dr. Gaĺambos Eszter - ügyosztályvezető

4. Tuĺajdonosihozzájárulás BudapestJIII. kerület, Práter utca 53. szźtm a|attl i4gatlan
vil lamo sen er gia e|Iátás létesíté séhez
ElőteĘesztő.. Dr. Galambos Eszter - ügyosztályvezető

5. Javaslat aZ Uj.Teleki téri Piac területén lévo Hl üzlethelyiség bérlői kérelmének
e|bíráIására
Előterjesztő: Dr' Galambos Eszter - ügyosztályvezető

6. Javaslat a Józsefváľosi GazdáIkodási Központ Zrt.-vę| kcltott támogatási szerződés
módosítására
Eĺőterjesztő: Dr. Galambos Eszĺer - ügyoszĺályvezető

7. Javaslat a Mikszáth 4 Kft. 20|5. évi méľlegbeszámo|őjának elfogadására

Eĺőterjesztő.. Dr. Szeverényi Márk Mihály - ügyvezető

8. Javaslat az RFV Józsefuáros Szolgáltató Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadására

(HELYSZÍľr xroszTÁS)
Eĺőterjesztő'. Soós Csaba - ügyvezető

3. Rév8 Zrt.
Előterjesztő: Annus Viktor - vezérigazgató
(írásbeĺi eĺőterj esztés)

l. Javaslat a Corvin Sétány Program keretén belĺil kcjzvilágítás há|őzat źńépítéshez

kapc s o l ó dó tul aj do no s i dĺjnté s ek me gho zata|ár a

2. Javaslat a Corvin Sétany Program elektromos infrastruktúľa fejlesztésével kapcsolatos

döntésre
3. Javaslat a rÉn-roZ ,,B,, - ,,J|TszoľÁnsarc - A II. Jrínos Pál pápa téri játszőtér

közösségi célú fejlesztése,, pľogram megvalósítiĺsával és fenntartásával kapcsolatos

dĺintéseke _ ELOTERJESZTO vIssZAvoNTA



4. J őzsefv árosi Gazdálkodási Közp ont Zrt.
(írós b el i el őterj eszté s)

118. szám alatti
vollatkozásában
Előterjesztő: Farkas ors - vagyongazdólkodási igazgató

-bérbęvételikérelmeaBudapestVIII.kerület,Bezerédju.6.számalatti

tiľes, ĺinkormányzati tulajdonú, nem lakás célú helyiségre
Előterjesztő: Farkas ors - vagyongazdálkodási igazgató

-bérbevételi 

kéľelme a Budapest VIII. kerĺilęt, Bíró Lajos u.
30. szám alatti iires, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgźůő helyiség
vonatkozásában
Eĺőterjesztő: Farkas ors - vagyongazdálkodási igazgató

4. Kovacevic és Hajas Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Fecske u. l8.
szám a|atti üres, nem lakás céljáľa szolgáló helyiség vonatkozásában
Előterjesztő: Fąrkąs ors - vagyongazdólkodási igazgató

5 

- 

magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kertilet,
Koszoľú u. 25-27. szám alatti üľes, onkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára
szo I gáló=helyiség vonatkozásában
Előĺerjesztő. Farkas oľs - vagyongazdálkodási igazgató
Javaslat gépkocsi beálló bérbeadásáľa
Előterjesztő: Farknp crs - vagyongazdálkodási igazgató
Javaslat megbizási szeruődés megkötésére a Józsefváľosi Gazdálkodási Kozpont Zĺt.-
vel
El ő t e rj e s zt,5.. Far kas o r s - vu gyo n gazda l ko dĺis, i i guz gu ĺ ĺi
Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási aján|at jóváhagyása _
Vaj dahunyad uIJ - ELOTERJESZTŐ VISSZAVONTA
EIőterjesztő: Farkas ors - vaglongazdálkodási igazgató
A Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.20|5. évre vonatkozó éves beszámolójának
elfogadása
Előterjesztő: Dr. Pesti lvett - igazgatóság elnöke

l0. A Józsefuárosi Gazdźikodási KözpontZrt.f0I6. évi iizleti tervének elfogadása
Előterjesztő: Dr. Pesti lvett - igazgatóság elnÓke

5. Egyéb előteľjesztések
(ír ós b e l i e l ő terj esztés)

1. Javaslat a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.-vę| kötött megbízási szerződés
módosítasara
Előterjesztő: Dr. Sára Botond - alpoĺgármester

6. Zárt ülés keretében tárgyalandĺi előterjesztések
(ír ásb el i elő terj eszté s)

l. a.) Egyezségi aján|at a felperes á|ta| indított perben és b.)
beavatkozźtssal kapcsolatos döntés a Qaderi Kft. felperes ügyében
Előterjesztő: Dr. Mészáľ Erikn - aĺjegyző

agánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u.

iĺres, cinkormányzati tulajdonú' nem lakás cé|1ára szolgáló helyiség

2.

3.

6.

-

8.

9.



2. Javaslat ,,Coľvin Sétány k<jzmiĺ és kozterulet pľogram megvalósítása vállalkozási
szerzőđés keretében I. ütem'' tźrgyil kozbęszerzési eljárásban közbenső dontés

meghozata|źra
Előterjesztő: Annus Viktoľ - a Rév8 Zrt- vezérigazgatója

3.JavaslataBudapestVIII.kertilet'Rákócziút-ingatIarľavonatkozó
elővásárlási jogról való lemondásra
Előteriesztő: Dr. Gaĺambos Eszter - a Gazdáĺkodasi Uglosztály vezetője

4. Javaslat a Budapest VIII. kerülęt' Bacsó BéIa u.e száma|atti bérlemény

adásvétellel vegyes lakáscsere szerződésének jóváhagyására

Előterjesztő.. Farkas ors - Cl Józsefvćłrosi Gazdálkodósi Központ Zrĺ.

v agy o ngaz dálko dás i i gaz gat ój a
5.Javas1ataBudapestVIII.kerület,SzigetváľiutcaEJszámalatti

bérlemény adásvétęllel vegyes lakáscsere szerződésének jóváhagy ására

Eĺőterjesztő.. Farkas ors - a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

v agy o ngaz dóI ko dós i i gaz gat ój a

Soós Gyłiľgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0

elfogadta. '
nem, 0 tartózkodás szavazatÍa| a Bizottság a napirendet

5f8t2016. (v.30.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen, Q nem,0 tartózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az a|ábbi napírendet fogadja el:

Napirend

1. Képviselő-testület
(ír ás b e li elő t erj eszté s)

1. Javaslat koltségvetést érintő döntések meghozatalára
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat a Fővarosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabá|yairől szóló

2]l20I3. (IV.18.) számu Fővárosi Közgyiilési rendelet alapján kiíft TÉR_KOZ
p tlly ázaton való részvételre
Eĺőterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgármester

Egľy Attila - alpolgármester
Dr. Sziĺógyi Demeter - képviselő

3' Javaslat a Budapest VIII. kerĺilet, Bacsó Béla u. |7. szźm alatti telek elidegenítésére

kíírt páIy ázat eredményének me gállapítására
Előterjesztő: Dr. Pesti Ivett - Józsefuárosi Gazdáĺkodási Kozpont Zrt., igazgatóság

elnöke
4. Javaslat a Budapest Józsefuĺĺrosi onkormányzat tulajdonában álló Tömő utca 16. szám

a|aÍt található ingatlan értékesítésének tárgyában kiíĺt pä|yázat eredményének

megáI|apításáraésújbólipá|y'ázatkiírásara
Előterjesztő: Dr. Pesti Ivett - Józsefvórosi Gazdálkodósi KÓzpont Zrt., igazgatósóg

eĺnoke
5. Javaslat új Versenyeztetési Szabá|yzat elfogadására

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester



6. Javaslat a KoM Központi okos Mérés Zrt.-ve| történő együttműkodési megállapodás
megkotésére
ElőteĘesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

7. Javaslat az źů|amháztartás rendszeréhez tartoző szervek részére történo bérbeadáshoz

kapcsolódó önkormányzati rendelkezések módosítására 1ľoľKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgórmester

8. Javaslat a Budapest V[II. kertĺlet, Nagy Fuvaros utca 3.la szám alatti táľsasház alapító
okiratának módosításara .

Előteljesztő: Dr. Pesti lvett - Józsefvárosi Gazdaĺkodási Központ Zrt., igazgatóság
elnöke

9. Javaslat a Corvin Sétány pr9jekl keretszerzodés kcĺzös megegyezéssel történő

|ęzárásárő| szóló megállapodás módosítására
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

10. Javaslat a Corvin Sétány Kft. ,,v.a.''-Val kapcsolatos tulajdonosi döntések

meghozatalára
Előterjesztő: Tatár Tiboľ - végelszáruoló

1 1. Javaslat a Bókay János u.39. sz. kozterület átnevezésére
ElőteĘesztő:, Dr. Kocsis Máté - poĺgármester

12.Iavaslat az Uj Teleki téri?iaccal kapcsolatos döntések meghozataláta
Eĺőterjeszĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

l3. Javaslat a Józsefuáros Közösségeiért Nonpľofit Zrt.-vel kapcsolatos dontések

meghozataltra
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgdŕmester

|4. A Társasházi Pá|yźĺzatokat Előkészítő Munkacsoport feladatainak bővítésével
kapcsolatos dontések
Előteľjesztő: Dľ. Eľőss Gáboľ . kép,viselő

15. Javaslat a térfigyelo és kozbiztonsági kamerarendszerrel kapcsolatos dcjntés

meghozata|ára
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgĺźrnxester

Dr. Sára Botond - alpolgóľmesteľ
16. Javaslat a Ttĺzfalfestési Pľogram elfogadásáľa

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
17. Javas|at az inditható óvodai csoportok szźtmának meghatározásáľa és maximális

Iétszám túllépésének engedélye zését e

Eĺőt erj e s ztő : Sóntha P é terné - alp oI gármester
1 8. Javaslat haziorvosi szerződések megkötésére

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - poĺgórmester
Egry Attila - alpolgármester

1 9. Javaslat háziorvosi életpályamodell elfogadására
Eĺőterjesztő: Dr. Kocsis Mdté - polgármester

Egry Attila . alpoĺgármester
20. Javas|at a|apítvány egyedi tźmogatźsáta

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
Sántha Péterné - alpolgármester

2|. Javaslat a Sanghaj város Putuo és Changning keľület onkormányzataiva|
megállapodás megkötésére
Eĺőterjesztő: Dr. Kocsts Máté - poĺgármester

Egry Attila - alpolgármester



ff. Iavas|at a Józsefuáros Kcizbiztonságáéĺt Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések
meghozatalára
Eĺőterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

f3.Po|.gármesteri tźi1ékoztatő a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásárőI, az
ę|oző ülés óta tett fontosabb intézkedésekrol, a jelentősebb eseményekĺől és az
önkormányzati pénzeszközcik átmenetileg szabadrendelkezésiĺ részének pénzpiaci
jellegű lekcltéséľől
Előterjesztő.. Dr. Kocsis Maté - polgarmester

f . G azdá|ko dási U gyosztály
(írós beĺi e lőterj esztés)

1. Javaslat közteľület-használati kérelmek elbírálására
Előterjesztő.. Dr. Galambos Eszter - ügyosztćllyvezeĺő

2. Tulajdonosi hozzźtjárulás a Budapest VIII. keľĹilet, Százados 'Ůt f6. számű ingatlan
kapubehaj tó létesítéséhez
E|őterjesztő.. Dr. Galambos Eszter - ügyosztályvezető

3.: Tulajdonosi hozzĄárulás Budápest VIII. kerület' Teleki Lász|g Íét |7. szám elotti
gyalo gátkelő létesítéshez
Előterjesztő.' Dľ. Gąlambos Eszter - ügyosztályvezető

4. Tulajdonosí hozzájárulas Budapest VIII. keĺület, Fľáter utca 53. szám alatti ingatlan
villamosenergia ellátás létesítéséhez
Előterjesztő.. Dr. Galambos Eszter - ügyosztályvezető

5' Javaslat az Úi Teleki téri Piac teľületén |évő Hl tizlethelyiség bérloi kérelmének
e|birá|ására
Eĺőterjesztő: Dr. Gaĺambos Eszter - ĹłgyoszĺáIyvezető

6. Javaslat a Jozsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vęI kotcĺtt támogatási szerződés
módosítására
Előterjesztő: Dľ. Galambos Eszter - ügyosztályvezető

7. Javaslat a Mikszáth 4 Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Dr. Szeverényi Márk Mihály - ügyvezető

8. Javaslat az RFV Józsefuáros Szolgźitatő Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadásáľa
(HELYSZÍNI KIoSZTÁS)
Előterjesztő: Soós Csąbą - üglvezető

3. Rév8 Zľt.
Eĺőterjesztő.' Ánnus Viktor - vezérigazgató
(ír ósb eli e lőterj esztés)

1. Javaslat a Corvin Sétríny Pľogram keľetén belül kozvilágítás háIőzat átépítéshez
kap c so l ó dó tul aj dono s i dĺinté s e k me ghozata|ár a

2. Javaslat a Corvin Sétány Program elektromos infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos
döntésre



4. J őzsefv źlros i Gazdálkodási Kłizp ont Zrt.
(ír ás b elt elő teľj eszté s )

1
J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. 

-)magánszemély 

bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keľület, Baross u.

118. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség
vonatkozásában
Előterjesztő: Farkas ors - vagyongazdólkodósi igazgató

bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Bezerédj u. 6. szám alatti

üres, ĺjnkor mány zati tulaj d onú, nem lakás célú he lýi sé gre

Előterjesztő: Faľkas ors - vagyongazdálkodási ĺgazgató
bérbevételi kérelme a Ęudapest VIII. kerület, Bíró Lajos u.

30. szttm alatti ĺires, onkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolrgá|ő helyiség
vonatkozásában
Előterjesztő: Farkas ors - vagyongazdáĺkodási igazgató
Kovacevic és Hajas Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerülęt, Fecske u. 18.

számalatti üres, nem lakás céljáraszo|gá|ő helyiség vonatkozásában
Előterjesztő. Farkns ors - vagłongazdálkodósi igazgató

GagtnszemélybérbevételikéľelmeaBudapestVIII..kertilet,
Koszorú u. 25-27. szám a|atti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás cé|jára

szolgáló helyisé g vonatkozás ában
Előterjeszĺő: Farkas ors - vagyongazdáIkodási igazgató
Javaslat gépkocsi beálló bérbeadásara
Előterjesztő: Fąrkas ors - vaglongazdólkodási igazgató
Javaslat megbízási szerzódés megkötésére a Józse.fváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-
vel
ElőteĘesztő: Farkas ors - vclg),ongazddlkodási igazgató
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.2015. évre vonatkozó éves beszámolójának
elfogadása
Előterjesztő: Dr. Pesti lveĺt - igazgatóság elnöke
A Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. f0Í6. évi Í.izleti teľvének elfogadása
Előterjesztő: Dr. Pesti lvett - igazgatóság elnoke

5. Egyéb előterjesztések
(ír ás b e li előterj esztés)

1. Javaslat a Józsefuárosi cazdálkođási Közpoĺt Zrt.-vel kotött megbízási szerződć,s

módosítasara
Eĺőterjesztő: Dr. Sára Botond - alpolgármester

6. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
(ír ás be l i e lőterj e sztés)

1. a.) Egyezségi aján|at a l-felperes á|ta| indított perben és b.)

beavatkozĺĺssal kapcsolatos döntés a Qaderi Kft. felperes ügyében

Előterjesztő: Dr. Mészár Erikn - aĺjegłző
2. Javaslat ',Corvin Sétány közmű és ktjĺerĺilet program megvalósítása vállalkozási

szerződés keretében I. titem'' táľgyu kozbeszerzési eljárásban kozbęnső döntés

meghozata|ára
Előterjesztő: Annus Viktor - a Rév8 Zrt. vezértgazgatója



3.JavaslataBudapestVIil.ker[ilet,RákócziútĺDingatlanľavonatkozó
elővásárlási jogról való lemondásra
Előterjesztő: Dr- Galambos Eszter - a Gazdóĺkodási Ügyosztály vezetője

4.JavaslataBudapestVIII.kerület,BacsóBélau.(Eszáma|attibérlemény
adásvétell el ve gyes lakás csere szęr ző désének j óváhagyásáľa
Eĺőterjesztő: Farkns ors - a Józsefl,árosi GazdóIkodási Kozponĺ Zľt.
v agy o ngaz dál ko dás i i gaz gat ój a

5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szigetvári utca E szám a\atti
bérlemény adásvétellel vegyes lakáscsere szerződésének j óíáhag y ására
Eĺőterjesztő. Farkns ors - a Józsefiárosi GazdáIkodasi Kozpont Zrt.
vagyongazdálkodósi igazgatója :

1. Képviselő-testĺilet
(íĺ,ás beli előterj esztés)

Soós György
Ktilĺjn tárgyalásra javaslatokat kér. Tudja, hogy a Képviselő-testület ülésén mrĺködik a
kamera, és ott inkáM szeretnek a képviselők k&dézősködni, de amennyiben szaĘmai
szempontból bármelyik képviselő-tęstĹileti előterjesztéshez a Bizottság tagjainak Van
észrevétele, kérdése, melyeket esetleg a testületi ülésig meg tud válaszolni a Hivatal, várja
ezeket. Mivęl ilyenek nincsenek, az 1. blokk napirendi pontjainak együttes vitáját megnyitja,
|ezár ja.Szavazásrabocsátjaaza|ábbihatározati javaslatokat:

Napiľend 1.1. pontja: Javaslat költségvetést érintő dłintések meghozatalára
Előĺerjesztő.. Dľ. Kocsis Máté . poĺgármester

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-tęstületnek az előterjesztés
me glár gy al ás át és elfo gadását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testtilet 2016. június 2-i ülése

Napiľend 1.2. pontja: Javaslat a Főváľosi Váľosľehabilitáciĺós Keľet felhaszná|ásának
szabáIya.iľó| szólĺí 27ĺf0Í3. (Iv.18.) számú Fővárosi Ktizgyű|ési rendelet alapján kiírt
TER_KOZ pá|y ánaton való részvételľe
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila - alpolgármester
Dr. Szilagyi Demeter - kepviselő

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

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2016. junius 2-i ülése
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Napirend 1.3. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. 17. szám alatti
telek elidegenítésére kiírt páIyázat eredményének megállapítására
Előterjesztő: Dr. Pesti Ivett - Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt., igazgatósóg elnöke

A Városgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság javasol.|a a Képviselĺĺ-testületnek az eloterjesztés
megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a Képviselő-testület 2016. június 2-i i'ilése

:

Napiľend 1.4. pontja: Javaslat a Budapest Józsefváľosi onkoľmányzat tulajdonában
álló Tiimő utca 16. szám alatt található ingatlan értékesítésének táľgyában |<lírt pá|yánat
eredményén ek megállapításáľa és új b ó li pá|y ázat kiíľásá ra
Előterjesztő: Dr. Pesti Ivett - Józsefiárosi GazdáIkodási Központ Zrt., tgazgatóság elnÓke

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés
. megtárgya\ását. -.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2016' június 2-i ülése

Napiľend 1.5. pontja: Javaslat új Versenyeztetési Szabá|yzat elfogadásáľa
Előter.iesztő.. Dr. Kocsis Máté - poIgármester

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

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a Képviselő-testĹilet 2016. június 2-i tilése

Napirend 1.6. pontja: Javas|at a KoM Ktizponti okos Mérés Zrt.-ve| történő
egyiittm íĺktidés i megálIapodás megkti tés ére
Eĺőterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az e\őterjesztés
megtárgya|ását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testtilet 2016. június 2-i ĺilése

ll



Napirend 1.7. pontja: Javaslat az á||amhálztartás rendszeľéhez tartoző szervek részére
tiirténő bérbeadáshoz kapcsolódĺó önkormányzati rendelkezések módosítására
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgźrmesteľ

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|őterjesztés
megtárgyalását.

Felelos: polgármester
Határidő: a Képviselo-testület f)I6.június 2-i ülése

:

Napirend 1.8. pontja: Javas|łt a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca 3.la szźłm
alatti társasház alapító okiratának módosítására
Előterjesztő.. Dr. Pesti lvett - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., igazgaĺóság elnöke

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselo-testületnek az előterjesztés
megtátgya|ásźlt. -- .
Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselo-testület f0I6.június 2-i ülése

Napiľend 1.9. pontja: Javaslat a Coľvin Sétány pľojekt keretszeľződés köziis
megegy ezéss eI tö rtén ő |ezárásár ől szó ló megállapodás mĺídos ításár a
Előterjesztő.. Dr. Kocsis Máté - pĺllgármesteľ

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őterjesztés

megtáľgyalását.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a Képviselő-testtilet 2016.június 2-i Ĺilése

Napiľend 1.t0. pontja: Javaslat a Corvin Sétány Kft. ,,v.a.''-val kapcsolatos tulajdonosi
diintések meghozatalára
Előterjesztő: Tatár Tibor - végelszámolo

AYttosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés

meglárgya|ását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2016.június 2-i ülésę
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Napiľend 1.11. pontja: Javaslat a Bókay János u. 39. sz. ktizterĺi|et átnevezésere
Eĺőterjesztő.. Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

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

megtárgyalását.

Fe1elős: polgármester
Határido: a Képviselő-testület 20l6. június 2-i tilése

:

Napirend 1,.|2. pontja: Javaslat az Úĺ Teleki téri Piaccal kapcsolatos dłĺntések
meghozata|űra
Előterjesztő.' Dr. Kocsis Máté - polgdrmester

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

megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a Képviselő-testület 2016. június 2-i ülése

Napirend 1.13. pontja: Javaslat a Józsefváros Ktizösségeiéľt Nonpľofit Zrt.-ve|
kapcs o lato s d ii ntések meghozata|ár a

Előterjeszĺő: Dr. Kocsis Máté . polgármester

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képr,iselo-testtiletnek az előterjesztés

megtárgya|ását.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: a Képviselő-testület 2016. június 2-i ülése

Napirend |.ĺ4. pontja: A Társasházi Pá|yázatokat Előkészítő Munkacsoport
feladatainak bővítésével kapcsolatos döntések .'.

Eĺőterjesztő: Dr. Erőss Gábor - képviselő

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

megtárgya|ását.

FeIelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2016. június 2-i tilése
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Napiľend 1.15. pontja: Javaslat a térÍigyelő és kiizbiztonsági kameraľendszeľre|
kapcsolatos dtintés meghozataláľa
Előterjesztő.' Dr. Kocsis Mótłź - polgármester

Dr. Sára Botond - alpolgórmester

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

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület f016.június 2-i t.ilése

Napiľend 1.16. pontja: Jar'aslat a Tíĺzfalfestési Program elfogadásźłra
Előterjesztő.. Dr. Kocsis Máté - polgáľruester

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

-a

Felelos: polgármester
Határidő: a Képviselő-testĹilet f0|6.június 2-i ülése

Napirend 1.17. pontja: Javaslat az indítható óvodai csoportok számának
meghatáľo zására és maximális létszám túllépésének engedélyezéséľe
Előterjesztő.. Sántha Péterné - aĺpolgárnlester

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

Felelős: polgáľmester
Határidő: a Képviselő-testĹilet 20|6.június 2-i tilése

Napiľend 1.18. pontja: Javaslat háziorvosi szeľződések megkötésére
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Atti\a - alpolgármesteľ

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előiterjesztés
megfárgya|ását.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a Képviselő-testület z0I6.június 2-i ülése

It



Napirend 1.19. pontja: Javaslat háziorvosi életpályamodell elfogadására
Előterjesztő.. Dr- Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila - alpolgármester

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

Fe|elos: polgármester
Határidő: a Képviselő-testĺilet 20l6. június 2-i ülése

Napirend 1.20. pontja: Javas|at alapítvány egyedi támogatá,sára
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Sántha Péterné - alpolgdrmester

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az eloterjesztés
megtárgyaIását.

:

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2016. június 2-i ülése

Napirend |.f|. pontja: Javaslat a Sanghaj város Putuo és Changning keľĺilet
on ko rm á n y zataiv a| me gálla podás megkiités éľe
Előĺerjesztő: Dľ. Kocsis Mdté - polgdrmester

Egry Aĺĺĺla - alpolgármester

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előteľjesztés
meg!fugya|ását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testĹilet 2016. junius 2-i ĺilése

Napirend 1.f2. pontja: Javaslat a Józsefváľos Ktizbiztonságáért Köza|apítvánnya|
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az eloterjesztés
meg!árgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testĺilet 20l6' június 2-i Ĺilése
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Napiľend 1.f3. pontja: Polgármesteri tájékoztatő a lejáľt határidejíĺ testületi
határozatok végľehajtásárĺí|, az e|őző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a
jelentősebb eseményekrőI és az tinkormányzati pénzeszközök átmenetileg
szabadľendelkezésű ľészének pénzpiaci jetlegű lektitéséľől
ElőteĘesztő.. Dľ. Kocsis Móté _ polgármester

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előterjesztés
megtáľgyalását.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a Képviselo-testület 2016. június 2-i Ĺilése

Soós Gytirgy
Megállapítja' hogy 11 igen, 0 nem, f tartózkodás szavazatta| a Bizottság az a\ábbi
haÍ"ár o zatokat e l fo gadta

Napiľend l.1. pontja: Javaslat ktiltségvetést érintő döntések meghozata|ára
Eĺőterjesztő.. Dr. Kocsis Máté - polgdrmester 

:

52g /20 16. (v.30.) sz. Vá ľos g",aĺlI.oaĺ,i és Pénzü gyi B izotts á g hatźlr ozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikni bĺokkban tcjrtént a szavazás.)

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

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a Képviselő-testület 20l6. június 2-i ülése

Napirend 1.2. pontja: Javaslat a Fővárosi Váľosrehabilitáciĺís Keret felhasználásának
szabályaiľól szóló 27/2013. (Iv.18.) számú Fővárosi Kiizgyiĺlési rendelet alapján kiíľt
rÉn-xoz pálĺy ázaton való ľészvételľe
Előterjesztő.. Dr. Kocsis Mĺźté - polgĺźrmester

Egry Attiĺa - alpolgármester
Dr. Szilágłi Demeter - képviselő

530/f0|6. (v.30.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, f tartőzkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tÓľtént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pérrztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az e|oterjesztés
megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 20l6. június 2-i ülése
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Napirend 1.3. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerüIet, Bacsó Béla u. 17. szám alatti
te|ek elid egen ítéséľe kiíľt pátyá zat er edményének megáIlapít ására
Előterjesztő.. Dr. Pesti lvett - Józsefvórosi Gazdóĺkodást Központ Zrt., igazgatóság elnoke

531lf016. (V.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen,0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)
(ľenzatikai blokkban történt a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
megtáľgyalását.

Felelos: polgármester
Hatáľidő: a Képviselő-testület 2016. június 2-i ülése

Napirend 1.4. pontja: Javas|at a Budapest Józsefvárosi onkormányzat tu|ajdonában
á||ó Tömő utca 16. szám a|att találhatĺí ingatlan értékesítésének tárgyában kiírt pállyánat

- eľedményének megállapítására és újbĺĺIi pá|yázat kiírására
Eĺ(iterjesztő.. Dľ. Pesti lvett -.Iózsefvárosi Gazdáĺkodási Központ Zľt., igazgatóság elnĺjke

532/20|6. (v.30.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)
(ľenntikai blokkban tĺ)rtént a szavazás.)

A VárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előteriesztés
megtáľgyaIását.

Felęlős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testĺilet 20l6. június 2-i ülése

Napirend 1.5. pontja: Javaslat új Versenyeztetési Szabá|yzat elfogadásáľa
Előterjesztő.. Dr. Kocsis Máté - polgźrmester

533t20I6. (V.30.) sz. Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(ll igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tĺjrtént a szavazás.)

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

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 20t6. június 2-i ĺilése
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Napirend 1.6. pontja: Javaslat a KoM Ktizponti Okos Mérés Zrt.-ve| ttiľténő
egyiittmiĺködési megállapodás megkłitéséľe
Előterjeszľő.. Dr. Kocsis Máté - polgármester

53 4 l f0 Í6. (v.30.) sz. Vá ros gazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselo-testületnek az e|őterjesztés
megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselo-testtilet 2016. iúnius 2-i ülése

Napiľend 1.7. pontja: Javaslat az á||amhźlztartás rendszeľéhez tartoző szervek ľészéľe
tiiľténő bérbeadáshoz kapcsolódó iinkormányzati ľendelkezósek módosításáľa
Előterjesztő.. Dr. Kocsis Máté - poĺgármesĺer

53 5 /2016. (V.3 0.) sz. Vá ľos g azdá|kodási és Pénzügyi B izotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tĺjrtént a szavazás.)

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

Felelős: poIgármester
Határidő: a Képviselő-testĺilet 2016. június 2-i ülése

Napirend 1.8. pontja: Javaslat a Budapest vlil. keriilet, Nagy Fuvaros utca 3./a szám
alatti társasház alapítĺí okiratának módosításáľa
Előterjesztő.. Dr. Pesti lvett - Józsefvórost Gazdálkodási Központ Zrt,, igazgatósóg elnöke

536/20|6. (v.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizotts ághatározata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tĺjrtént a szavazds.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|őterjesztés
megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2016. június 2-i ülése
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l ľapirend 1.9. pontja: Javaslat a Corvin Sétány pľojekt keretszerződés közłis
] megegyezéssel tłirténő |ezárásárő| szóIó megállapodás módosítására
: Előterjesztő.. Dr. Kocsis Máté - polgármester

ĺ s37l20L6. (v.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzüg"vi Bizottság határozata
Ii, |ł,;ľ:,iu,;;#Lł::i:,:,ł;o.u:,::#,;7atta|)
i

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

i . megtárgyalását.
j

; Felelős: polgármester
Határido: a Képviselő-testület 20l6. iúnius 2-i ülése

Napirend 1.10: pontja: Javaslat a Corvin Sétány Kft. ,,v.a.''-val kapcsolatos tulajdonosi
diintések m eghozataláľa
ElőteĘeszkÍ.. Tatár Tibor - végelszdmoló

538/2016. (V.30.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)
(ľematikai blokkbąn torĺénĺ a szavazás.)

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

Felelős: polgárrnester
Határido: a Képviselo-testület 20l6. június 2-i ülése

Napiľend 1.11. pontja: Javas|at a Bĺókay János u. 39. sz. ktizterület átnevezésére
Előterjeszĺő: Dr. Kocsis Máté -polgármester

53gĺ20|6. (V.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hattźlrozata
(11 igen,0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)
(ľematikni bĺokkban tortént a szavazás.)

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

Felelős: polgáľmesteľ
Határido: a Képviselo-testület 20l6. június 2-i ülése
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Napiľend 1,.1f. pontja: Javaslat 
^z 

Úĺ Teleki téľi Piaccal kapcsolatos diintések
meghozataláľa
Előterjesztő: Dr. Kocsis Maté - polgármester

540ĺf0I6. (v.30.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen, 0 nem, f tartólzkodás szavazattal)
(ľenlatikai blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az eloterjesztés
. me$tárgya|ását".

Felelos: polgármester
Határido: a Kéoviselo-testület 20l6. iúnius 2-i ülése

Napirend 1.13. pontja: Javaslat a Józsefváros Ktiziisségeiért Nonprofit Zrt.-ve|
kapcsolatos dtintések meghozataláľa
Előtełjesztő.. Dľ. I{pcsis Máté - polgárruesĺer

54ĺ./2016. (v.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(1 l igen, 0 nem, 2 tartćnkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

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

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a Képviselő-testület 20l6. június 2-i Ĺilése

Napiľend 1.|4. pontja: A Táľsasházi Pállyázatokat Előkészítő Munkacsoport
feladatainak bővítésével kapcsolatos dłintések
Előterjesztő.. Dr. Erőss Gábor - képviselő

54f|20|6. (v.30.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen,0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)
(ľeľnatikni blokkban tortłźnt a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtĺletnek az e|oterjesztés
megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a Képviselő-testület 20l6. jťrnius 2-i ülése
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Napirend 1.15. pontja: Javaslat a térfigyelő és kiizbiztonsági kameraľendszeľľe|
kapcsolatos döntés meghozata|ára
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgárnlester

Dr. Sára Botond - alpolgáľmester

543 /f0 | 6. (V.30.) sz. Vá ľos gazd á lko dás i és Pénzügyi B izotts ág határozata
(1I igen, 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)
(ľenlatikai blokkban tortént cl szat,azós.)

A Värosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őterjesztés
megtáľgyalását.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a Képviselő-testtilet 20l6. június 2-i ülése

Napiľend 1.16. pontja: Javaslat a Tűzfalfestési Pľogľam elfogadására
Előterjesztő: Dr. Kocsis fuÍaté . polgármester

5 4 4 l 20 1 6. (v. 3 0. )''. uäT 
iä:í: ä'ľ:# ä.Hff fl : *l:T :ť,:;,u,,,","

(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselĺ5-testtiletnek az eltiteľjesztés
megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselo-testtilet 20l6. június 2-i ülése

Napirend |.|7. pontja: Javaslat az indíthatĺi ĺivodai csoportok számának
meghatá ľo zására és maximális létszám trĺ l|épésének engedéIy ezésér e
Előterjesztő : Sántha Péterné - alpolgármester

5 45 ĺf0 16. (V.30.) sz. Vá ľos gazdá lkodás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(l1 igen' 0 nem, f tartőzkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tÓrtént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-tęsttĺletnek az e|őterjesúés
megÍárgya|ását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő{estület 2016. június 2-i ülése
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Na pirend 1. 1 8. p on tj a : Javaslat háziorvosi szerző dések megkłités éľe

Eĺőterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
Egry Attila - alpolgarmester

546 /20 L6. (v.3 0. ) sz. Vá ros gazdá lkodás i és Pénzii gyi B izotts ág határozata
(11 igen, 0 nem, f tartőzkodźs szavazattal)
(ľematikai bĺokkban tÓrtént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzi.ĺgyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őterjesztés

megtárgyalását.

Felelos: po1gármesteľ
Határidő: a Képviselő-testület 20|6.június 2-i ülése

Napiľend 1.19. pontja: Javaslat háziorvosi életpáIyamodell elfogadására
Előteriesztő.. Dr' Kocsis Máté - polgármester. Eg,y Attiĺa - alpolgó1mester

5 47 ĺ f016. (V.30.) sz. Vá ros gazdálkodás i és P énzii gyi B izotts ág határ ozata
(11 igen, 0 nem, f tartőzkodás szavazattal)
(ľematíkai blokkban tÓrténĺ a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnęk az előteľjesztés

megtárgyalását.

Felęlós: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 20l6. június 2-i ülése

Napirend 1.20. pontja: Javaslat alapítvány egyedi támogatásáľa
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgórmesteľ

Sántha Péterné - alpolgármester

548 tf0L6. (v.30.) sz. Vá ros gazdá lkodási és Pénzügyi B izotts ág határ ozata
(11 igen,0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tortént a szavazds.)

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

meg!źlrgya|ását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2016. június 2-i ülése
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Napiľend 1.f1. pontja: Javaslat a Sanghaj váľos Putuo és Changning keľĺilet
Onko rmányzataiv a| megállapodás m egkiitéséľe
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgármester

Egry Attila - alpolgármester

5 49 12016. (v.30.) sz. Váľos g azdá|ko dźls i és Pénzii gyi B izotts ág határ ozata

- (11 igen,0 nem, 2 tartőzkodáts szavazattal)
(ľematikni blokkban ĺortént a szavazás.)

A Városgazdálkodásł és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előterjesztés
megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2016. június 2-i ülése

Napirend- 1.22. pontja: Javaslat a Józsefváros Kiizbiztonságáért Kiizalapítvánnya|
ka pcsolatos dtintések meghozata|áľa
Előterjesztő.. Dr. Kocsis Máté - polgórmester

550 ĺf01 6. (v.30.) sz, Yá ľos g azdá|ko d'áls i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(11 igen, 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)
(ľemaĺikni blokkban tortént a szavazás.)

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

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a Képviselő-testület 2016. június 2-i ülése

Napirend 1.23. pontja: Polgármesteri tájékoztatő a lejárt határidejű testületi
határozatok végrehajtásáról, az e|őző ĺilés őta tett fontosabb intézkedésekľől' a
jelentősebb eseményekľől és az iinkoľmányzati pénzeszköziik átmenetileg
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegíi lektitéséről
Előterjesztő.' Dr. Kocsis Máté - polgárnlester

551 lf016. (v.30.) sz. Vá ľos gazdálkod ás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(11 igen, 0 nem, f tartőzkodás szavazattal)
(ľematikni blokkban tĺjľtént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őterjesztés

meg!árgya|ását.

Felelős: polgármester
Hatttrido: a Képviselő-testület 2016. június 2-i tilése

L)



2. G azdá,|ko d ási ti gyosztály
(ír ás b el i e lő t erj e szté s)

Soó,s Gyiirgy
Ktilon tárgyalásra javaslatokat kér.

Jakabfy Tamás
A 2.3. napirendi pontot kéri külĺjn tárgyalni, valamint a helyszíni kiosztású 2.8. sz.
előterjesztés elolvasására pát perc szünet elrendelését.

Soós Gytirgy
A blokkban maľadt napirendi pontok együttes i'itáját megnyitja, |ezárja. Szavazásra bocsátja
az a|ább i határ o zaÍi j avas l ato kat :

Napirend 2.1. pontja: Javaslat kiizteľĺilet-használati kérelmck elbíľálására
Eĺőterjesztő.. Dľ. GąIambos Eszter - ügyoszĺćłlyvezető

A Városgazdálkodási és Pénzligyi Bizottság úgy dont' hogy

i. közterül et-hasznáIatihozzájźtulást ad - elore ely ossz"gben történo teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint:

Közterület-használó. terelńezo: Strood Kft.
(6200 Kiskorös, Csokonai utca 13.)

A kcizterület-használat ideje: 20l6. május 30' - 2017. május l3.
Koztertilet-használat célja: vendéglátó tęrasz
Közterület-használat helye: Buclapest VIII. kerület, Múzeum utca 5. szám

elotti járdán
Közterület-haszná|at nagysága: 7 m.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|6. május 30.

2. tuđomásul veszi a Strood Kft.-nek a Budapest VIII. kerület, Múzeum utca 5. szźtm ę|otti
köáerületre vonatkozóan vendég|átó terasz céljából igénybe vett közteľĹilet-hasznáIatźtt -
díjfizetési kötelezettség mellett - 20|6. május |3. - 2016. május 29. napjáig sző|ő
időtaĺtamra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. május 30.

A Városgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság úgy dönt' hogy nem ad kĺizteľĹilet-hasznźt|ati
hozzźĄ árulást az a|tlbbiak szerint :

KĺjzterĹilet-hasznźiő,kérelmező: RostaMaľiannaegyénivá|lalkozĺí
(székhely: 2081 Piliscsaba, Kossuth Lajos u. 8.)

A kozterüIet használat ideje: 2016. mźĄlls 30. - 2016. július 0l.
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Közterület-használat célja: Ptinkosdi vásár
Kozteľület-használat helye: Budapest VIII. keľület, Corvin köz
Kozterĺilet-használat nagysága: 84 m,

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. május 30.

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy

1. közterület-használati hozzájárulást ad - elore egy összegben tĺjrténő teljes díjfizetéssel _ az

alábbiak szerint:

Közteľület-haszná|ő, kérelmezo: Kamra Hungary Kft.
(székhely: l088 Budapest, Kľúdy u. 1 l.)

A közter{ilet használat ideje: 2016. mttjus 30. - f0I6. szeptembeľ 30.

Közterület-haszná|at. cé|ja: vendéglátó tetasz
KözterĹilet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Lőrinc pap tér 3. szźlm

előtti kozterületen
KozterĹilet -haszná|atnagysága: 20 mf

Felelős: polgármester
Határido: f016. május 30.

2. tudorrrásul veszi a Kanrľa Hulrgaľy Kft.-rrek a Budapest VIII. keľtilet, Lőrinc pap téľ 3.

szám előtti köaerületre vonatkozóan vendéglátó terasz céIjából igénybe vętt közterület-

haszná|atát - díjfizetési kĺjtelezettség mellett - 2016. május 09. - 2016. május 29. napjáig
szóló időtartamra.

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 2016. máius 30.

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺjzterület-használati
hozzźljtĺru|źtst ad _ elóre egy összegben történő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Közterület-használó. kérelmező: Centroom Invest Kft.
(székhely: f600 Yác, Varsa koz 14.)

A közterĹilet használat ideje: 2016. június 06. - 20|6.július 06.

Közteľület-haszná|at célja: építési munkaterĺ.ilet (jáľda feletti védőtető)

Közteľület.hasznźl|athelye: Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca 12.

szám előtti kcĺzteľületen

Közterület-hasznéiatnagysága: 30 m2

Felelős: polgármester
Határidó : 201 6. május 3 0.
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A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. visszavonja a BSH Europe Kft. részére 2014. szeptember |. és f017 ' augusztus 31. napja
koztitti időre adott 938ĺ20|4. (IX.01.) számú határozatát.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20| 6. máj us 30.

2. fęlkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az l. pontban rogzített határozatban
foglalt vendéglátó terasz cé|jźlra épült palló és vázszeĺkezet elbontására, a kcĺzterĹilet-

használó koltségén.

3. nem ad kozterület-használati hozzti1árulást az a|ábbiak szerint:

Kozteľülęt-használó' kérelmező: Sellő Hungary Kft.
(székhely: 1085 Budapest, József lat. 62.)

Akozterülethasználatideje: f016.május30._f0I7.augusztus31.
KozterüIet-használat célja: vendégláto terasz
KözterĹilet-haszná|athelye: . Budapest VIII. kerület*Kľúdy u. ll. szám előtti

kcjzterületen az üzlet mellett elhelyezkedo
parkolóhely ęn ł 4 

^, 1á,dán
Közterület-haszná|at nagysága: 10 łn, (l db parkolóhely) ł 4 m" (árda)

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. május 30.

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. kĺjzterület-használatihozzájźrulást ad _ előre egy cisszegben történo teljes díjírzetéssel - az
alábbiak szerint:

KözterĹilet-haszntiő,kérelmező: Magyaľ F;pítő Zrt.
(székhely: l l49 Budapest, Pillangó u. 28.)

A k<jzteľĺiletJraszrrálat ideje: 2016. május 30. -20|7. augusztus 15.

Kĺjzterület-haszná|at cé|ja: építési munkatęrület Q.{emzeti Közszolgálati
Egyetem építési munkálatai)

Köztertilet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u. 38-
40. szám előtti kĺjzterületet érinto iárdaszakaszon
és úttesten

KozterĹilet -haszná|atnagysága: 1051 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 30.

2. tuđomásul veszi - díjfizetési kötelezettség mellett - a Magyar Épitő Zrt. Budapest VIII.
kerület, Diószegi Sámuel u. 38-40. szźlm e|őtti közterületet érintő járdaszakaszon és
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úttesten Nemzeti Kozszolgźiati Egyetem építése céljából igénybe vett kcjztertilet-

haszntiatát2016. április 13. napjától -20|6. május 29.napjáigszóló időtartamľa.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|6. május 30.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺjnt, hogy kozterület-haszná|ati
hozzźtjźru|ást ad - előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az a|ábblak szerint:

Kcjzterület-használó. kérelmező :

A közterül et hasznźiat idej e :

Közterĺilet-használat céli a :

Kö zterü let -haszná|at he l ve :

Kcjzterület-használat nagysága:
:

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. május 30.

Budapest VIII. keľület Mária u. 6. szám alatti
Táľsasház
(székhely: 1085 Budapest, Mária u. 6.)
f0|6. május 30. - 2016'június 04.

építési munkateľiilet (építési konténer
elhelyezése parkolóhelyen)
Budapest VIII. kerület' Mária
db paľkolóhelyen
3 db paľkolóhely (paľkolóhelyenként l0 m2)

u. 7. szám elotti 3

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

I. határozatban felszólítjaaz Anyám Süti Kft.-t (székhely: l204 Budapest, Virág Benedek u.

43.) a Budapest VIII. kerület, Krúdy u. 4. szám alatt elhelyezkedó vendéglátó terasz céljára

épült paltó elbontására, melynek ahatźlrozatkézhezvétę|étó| számitott 8 napon belül eleget

kell tennie.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. május 30.

2. fe|kéri a Józsefrrírosi Gazdálkodási KĺĺzpontZrt-t, hogy amennyiben az Anyám Süti Kft. a
hatźrozat kézhezvételétől számított 8 napon beltil nem tesz eleget a.felszólításnak, bontsa

el a Budapest VIII. kerĺilet, Knidy u,4, szźtm alatt elhelyezkedó vendéglátó terasz céIjára

épült pallót a közteľület-használó költségén.

Felelős: polgármester
Határídő 20 | 6. máj us 3 0.

Napirend f.f. pontja: Tulajdonosi hozzájáľulás a Budapest VIII. keľület, Százados rĺt
26. számű in gatlan kapubehajtĺó létesítéséhez
Előterjesztő: Dr' Galambos Eszter - ügłosztályvezető

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺint, hogy tulajdonosi hozzĄáru|ását aď1a -
a TÉR''64'' Stúdió Epitészeti Kft. (cégjegyzékszám:01 09 727235; székhely: 1026 Budapest,

Hűvösvolgyi út 33. I. em. 1.) megbízásából a Via-Comp Mérnöki Iroda Kft.
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(cég1egyzékszrím: 01 09 563947; székhely: |225 Budapest, Zrínyi utca i3.) részére, a
Budapest VIII. kerü|et, Sztzados út 26. szám alatti ingatlanon tervezett |akőház építési

engeđé|yezéséhez készített közúti kapcsolati terveihez, illetve az útcsatlakozás kiépítésének
közterületi munkáihoz, az a|tlbbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzźljáru|ás a beruházőt" (építteÍőt) nem mentesíti az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól'

b. a tulajdono si hozzé!ćru|ás az alábbi onkormányzati iulajdonú út- és járdaszakaszokĺa

teľjed ki:
. Szźuados út (hľsz.: 38860)' :

. Cipľus utca (hrsz.: 38866)

c. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)

hozzájtru\ást a vonatkozó rendelet (I9lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgáľmesteri Hir,atal
Hatósági Ügyosztály Építésĺigyi lrodájától ęlőzetesen meg kell kérni' és az abban

foglaltakat maľadéktalanul be kell taľtani,

d. kötelezi:a beruházót (építtetőt) az új útősatlakozások kiépítése kapcsán az uttest, a
jźrdaszegély és jáľda helyreállítására, a csapadékvíz e|vęzetését biztosíti, megfelelo
minőségĹĺ kialakításáľa, melyľe aberuháző (építtető) 5 év gaľanciái vá||a|,

o Ą Százados út és Cipľus utca kapubehajtó buľlo.latát az a|ábbi ľétegrenddel kell
kiépíteni:

6 cm vtg. beton térkő
3 cm ZH2/5 z,(tzott homok ágyazat
20 cm vtg. Ckt-4 cementstabi|izációs alap

l0 cm vtg' fagyálló homokos kavics ágyazatTrq95oÁ (más anyaggal rrem

helyettesíthető)
o A Százados út és Ciprus utca járda burkolatát az a|ábbi rétegrenddel kell

átépíteni:
6 cm vtg. beton téľkő

3 cmZH2l5 zilzot|homok ágyazat
15 cm vtg. Ckt-4 cementstabl|izáciős a|ap

15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazatTrq95o/o (más anyaggal nem

helyettesíthető)

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a köztertilet tulajdonosát

írásban értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzźtjźrulás csak az engedélyezo szervek, szakhatóságok

előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 2 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. május 30.
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Napirend 2.3. pontja: Tulajdonosi hozzájáľulás Budapest VIII. keľůilet, Teleki László
tér 17. szám előtti gyalogátkelő létesítéshez
Előterjesztő: Dr. GąIanlbos Eszter - ügyosztályvezető

A napirend 2.3. pontját küliin tárgyalásra kikérték.

Napirend 2.4. pontja: Tulajdonosi hozzájáľulás Budapest VITJ. keriilet, Práter utca 53.

szám alatti ingatlan vil|amoseneľgia ellátás létesĺtéséhez
Előterjesztő: Dr. Galambos Eszter - ügyosztályvezető 

-

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy tulajdonosi hozzájárulását adja -
azELMU Há.Iőzatl Kft. (cégjegyzékszám: 0l 09 874142; székhely: ll32 Budapest, Váci út

72-74.) megbízásaďrapján- a GTF Elektľomos Tervező Fővállalkozó Kft. (cégtregyzékszám:

01 09 692800; székhely: 113l Budapest, Rokolya u l-13.) źůta| készített, Budapest VIII.
keľület, Práter utca 53. szám alatti ingatlan villamosenergia e|Iétási teľvéhęz, va|aminI" az
építési és vezetékjogi engedé|yezéshez, az a|ábbi feltételekkel és kikotésekkel:

a. ,;fŕ.JJjľ3;;ff',ł",á'"1,*tĺ:,i"l;'Jlĺ:ĺ.,.f,,,',:,.ŕt?#äJ:iJľ-' az építéshez

b. a bęruhazónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (buľkolatbontási)
hozzájáru|ást a vonatkozó rendelet (I9lI994. (V.31.).ięHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fováros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban

foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. a földkábel létesítési munkák kivitelezése a tewezett Szigony utcai és Práter utcai
útép í tések e|őtt v é gezhetők,

d. kötelezi a kivite|ęzőt a bontással érintett út- és jźrdaszakaszokon a helyreállítások
olyan szintiĺ e|végzésére' amely megfelel a biztonságos gyalogos- és jármtíforgalom
feltételeinek:

A bontással érintett Práter utca útpálya burkolatát az a|ábbi rétegrenddel kell
he lyreál l ítani szerkezeti réte genk ént 20 -20 cm átl apolással :

4 cm vtg. ACl l jelű hengeręlt aszfaltbeton kopóľéteg
6 cm vtg. ACl1jelű hengerelt aszfaltbeton kötőľéteg
20 cm vtg. C8/l0-32lF stabilizéitińalap
20 cm vtg. fagyá|ló homokos kavics źryyazat Trq 95Yo (más anyaggal nem
helyettesíthető)

A bontassal érintett Szigony utca járda burkolatát ideiglenesen helyre kell állítani
a vonatkoző rittigyi műszaki ęlőírásoknak megfelelően. Biztosítani kell a

biztonságos kĺizlekedésre alkalmas állapotát a 36137 hľsz. teljes egészében érintő
végleges útépítésig.
A bontással érintett Pľáter utca jarda burkolatát az alźtbbi rétegrenddel kell
hel yľeállítani szerkezeti réte genk ént 20 -20 cm átlapolás sal :

3 cm vtg. MA-4 éľdesített öntött aszťa|t kopóréteg
l5 cm vtg. C8/l0-32lF stabilizźlltuta|ap fiármiĺterhelés 20 cm)
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15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem

helyettesíthető)
a megfelelő minőségű helyreállításéľt a beruházó és kivitelező közosen 5 év garanciát

vá1lal,

az engedélyes köteles a munkák (helyľeállítás) elkészri|téről a köztęrĹilet tulajdonosát

írásban értesíteni,

jelen tulajdonosi hozztĺjáru|ás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok

eloírásainak maľadéktalan betartásával, a dontés napjától számított 1.évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 30.

Napirend 2.5. pontja: Javaslat az lli Teleki téri Piac területén lévő Hl üzlethelyiség

bérlői kérelmének elbíľálásáľa
Előterjesztő: Dr. Galambos Eszter . ügyosztályvezető

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nerríj áru|hozzáaz Ú1 Teleki téri

Piacon található Hl jelű tizlethelyiségre vonatkozó termékköľ bővítéséhez a Terľo-Green

Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. részére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 30.

Napiľend 2.6. pontja: Javaslat a Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ve| kt'ttitt

támogatási szeľződés módosítására
Előterjesztő: Dr. Galambos Eszter - üglosztályvezető

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dtĺnt, hogy

1. elfogadja a Budapest VIII. keľiilet, Futó u.27. szźtm a|atti épület homlokzat felrijítása,

valamint az ingatlanban található 8 db lakásba történő gźnvezeték bevezetése kivitelezés

lebonyolításatárgyźlban2015. október 26. napján a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ

Zt.-ve|kötott és 20l5. decenrbeľ 15. rrapján nródosított tánogatási szęrzódés módosítását

az a|źlbbiak szerint:

a tźtmo gattls felhasználásának hatáľidej e : 20 1 6. j únius 3 0.

Felelős: polgármester
Határidő : 20I 6. máj us 30.

2. fęlkéri a polgármestert az
a|áirására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 31.

e.

30



Napiľend f.7. pontja: Javaslat a MikszáLth 4 Kft.2015. évi mérlegbeszámolójának
elfogadásáľa
Előterjesztő: Dr. Szeverényi Mórk Mihály - ügyvezető

A Városgazdálkodási ós Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskcjrében eljárva úgy dönt, hogy

1. elťogadja a határozat |. számu mellékletét képezó, Mikszáth 4. Kft.- 2015. évi

egyszerusített éves beszámoló mérlegét, mely szeľint az eszköz<jk és források egyező

főösszege37319eFt,améľlegszerintieredmény0Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016' május 30.

2. elfogadja a határozat 2. számú mellékletét képezo, Mikszáth 4. Kft. 2015. évi

egyszerűsített éves beszámoló eľedménykimutatását, valamint kiegészítő mellékletét, az

E.AUDIT Könywizsgáló, Adó- és Kozgazdasági Tanácsadó Kft. által jóváhagyott

független könyvvizsgálói jelentés alapján.

. Felelős: polgármester -. 1

Határidő: f0|6. máius 30.

3. felhatalmazza az onkormanyzat képviseletében eljáró tulajdonosi képvise.lőt, hogy a

Mikszáth 4. Kft. taggytĺlésén az I-f . pontokban meghatározott döntését képviselje és a

szüksé ges dokumentumokat a|áirja.

Fęlelos: polgáľmester
Határido: a taggyűlés Soron következo ülése' de legkésőbb f0|6. május 3l.

Napiľend 2.8. pontja: Javaslat 
^z 

RFv Józsefváros Szolgáltató Kft. 2015. évi

beszámolój ának elfogadásáľa
Előterjesztő.. Soós Csabą - ügłvezető

A napirend 2.8. pontját kĺilön tárgyalásra kikérték.

Soós György
Megállapítja' hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta| a Bizottság az alábbi

határozatokat elfo gadta :

Napirend 2.1. pontja: Javaslat ktizteriilet-használati kérelmek elbÍrálására
Előterjesztő: Dr. Gaĺambos Eszter - ügłosztályvezető

55fĺ2016. (V.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen, 0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikni blokkban történt a szavazás.)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dont, hogy
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i. közteľÍilet-használatihozzájárulást ad - előre egy összegben torténő teljes díjfizetéssel - az

alábbiak szeľint:

Közterület-használó. kérelmező: Strood Kft.
(6200 Kiskőrcis, Csokonai utca 13.)

A közterĹilęt-használatiĺleje: 20|6. május 30.-2017. május l3.
Kcĺztertilet-használat célja: vendéglátó terasz
Kozterület-használathelye: Budapest VIII. kerĺilet, Múzeum utca 5. szám

előtti járdán

KözterÍilet-haszná|atnagysága: 7 m"
:

Felelős: polgármester
Határido: 20116. május 30.

2. tudomásul veszi a Strood Kft.-nek a Budapest VIII. kertilet, Múzeum utca 5. szám ęlőtti

közterĹiletre vonatkozóan vendég|átő terasz céljából igénybe vett közteriilet-hasznáIatát -

díjfizetési kötelezettség mellett - 2016. május 13. - 2016 május f9. napjáig szőlo
időtartamra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20]16. máius 30.

5 53 l 20 16. (v.3 0.) sz. Vá ľos g azdá|ko dás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban törtćnt a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság írgy dont, hogy nem ad kozterület-haszná|ati

hozzáj áru|źtst az a|ábbiak szerint :

Közterület-használó, kérelmező: Rosta Marianna egyéni vállalkozĺí
(székhely: 2081 Piliscsaba, Kossuth Lajos u. 8.)

20|6. május 30. -2016.július 0l.
Pünkösdi vásáľ
Budapest VIII. kerĹilet, Corvin kĺjz
84 m"

55 4 ĺ f0 16. (v.3 0. ) sz. Yá ro s g azdá|ko dálsi és P énzii gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen, 0 nem, 0 tartĺózkodás szavazattal)
(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzrigyi Bizottság úgy dcĺnt, hogy

1 ' köZteľĹil eÍ-hasznźiati hozzětjárulást ad - előre egy összegben tĺjrténő teljes díjÍizetéssel _ az

alábbiak szerint:

A közterület használat ideje:
Koáerület-használat céIj a:

Kö zterül et -hasznáIat he lye :

Kö Zterül et -hasznáIat na gy s á ga :

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 30.
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Közterület-használó' kérelmező: Kamľa Hungary Kft.
(székhely: 1088 Budapest, Kľúdy u. 1 l.)

l A kozterület használat ideje: f01,6. május 30' -2016. szeptember 30.

i Kozterĺilet-használat célja: vendéglátó tęrasz
r KcjzterĹilęt-hasznáIathelye: Budapest VIII. kerĹilęt, Lőrinc pap tér 3. szám
l elotti közterületen
ł rcözterület-h asznáIat nagysága: 20 m2

I

' Felelős: polgármester
; Határidő: f0|6. május 30.
I

: 2. tudomásul veszi a Kamra Hungary Kft.-nek a Budapest VIII. kertilet, Loľinc pap tér 3.

; Szám elotti kozterületre vonatkozóan vendég|átő terasz céljából igénybe vett kozterület-
l 1'aszná|atát - díjfizetési kötelezettség mellett - 2016. május 09. - 2016. május 29. napjáig
. 

Sző|ő ldótartamra.

Felelős: polgármester
Határidő: f016. május 30.

1

555 /f0 L6. (v.30.) sz. Vá ľos gazd álkodási és P énzii gyi Biotts ág határ ozata
(13 igen,0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkbąn tortént a szavazás')

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy kozterület-használati

hozzájáľuIást ad - eloľe egy osszegben történo teljes díjfizetéssel - az a|ábbĺak szeľilrt:

Kozterület-használó, kérelmező: Centroom Invest Kft.
(székhely: 2600 Y ác, Varsa köz |4.)

A kozterület használat ideje: 2016.június 06, _2016.július 06.

Közterület-használat célja: építési munkatertilet (árda feletti védőtető)

KöztęrĹilet-hasznźt|athelye: Budapest VIII. kertilet, Somogyi Béla utca |2.

szám előtti koĺerületen
Közterület -haszná|atnagysága: 30 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 30.

556 l f0 1'6. (v.30.) sz. Vá ľos gazd á lkodási és Pénzĺigyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen, 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban törtĺźnt a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. visszavonja a BSH Europe Kft. részére 20|4. szeptember I. és20|7. augusztus 31. napja

közĺjtti időre adott 938lf0|4' (IX.O1.) számú haÍározatát".

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. május 30.
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2. felkéri a Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az 1. pontban rogzítetthatźlrozatban
foglalt vendéglátó terasz cé|jára épült palló és vázszerkezet elbontására, a közterület-
használó koltségén.

3 . n e m a d kö zterĹi 1 et - h asználrati hozzáj áru|ást az a|ábbiak s zeri nt :

Közterület-használl, kéľelmeztl: Selliĺ Hungary Kľĺ.
(székhely: l085 Budapest, József kĺt. 62.)

A kcjzterület használat ideje: 2016. május 30. _ f0I7 . augusztus 3 1.

Közterület-használat célja: vendéglátó terasz
KözterĹilet-hasznáIathelye: Budapest VIII. kerület, Kĺúdy u. 11. szám elotti

köztertilęten aZ iz|et mellett elhelyezkedő
parkolóhelyen ł 4 

^, iá,dán
Közterület-használat nagysága: l0 m. (1 db parkolóhely) + 4 m. fiárda)

Felelős: polgármester
Határido: 2016. május 30.

:.

5 57 tf0t6. (Y.30.) sz. Vá ros gazdálkodási és Pénzii gy i B izotts ág határ ozata
(13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban ĺortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dont, hogy

1 . közterül et-haszná|ati hozzźtjärulást ad - elore egy összegben torténő teljes díjfizetéssęl - az

alábbiak szerint:

Közterület-használó, kérelmezo: Magyar Epítő Zrt.
(székhely: 1149 Budapest, Pillangó u. 28.)

A kĺjzterület-használat ideje: 2016. május 30. - 2017 . augusztus 15.

Közterület-hasznźiat cé|ja: építési munkaterĹilet (Nemzeti Kozszo|gá|ati
Egyetem építési munkálatai)

Ktjzterület-használat helye: Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u. 38-
40. szám előtti kozterĺiletet érintő járdaszakaszon

és úttestell

Közterület -haszná|atnagysága: l051 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. május 30.

2. tudomásul veszi - díjfizetési kötelezettség mellett - a Magyar Építő Zrt. Budapest VIII.

keriilet' Diószegi Sámuel u. 38-40. szttm elotti kĺiĺeruletet érintő járdaszakaszon és

úttesten Nemzeti Kĺizszolgálati Egyetem építése céljából igénybe vętt kĺizterület-
hasznáIatźú20|6. április 13. napjától - 2016. május 29. napjćig szóló időtartamra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 30.
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558/2016. (v.30.) sz. városgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság hatźrozata
(13 igen,0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)
(ľematilĺai blokkban tortłtnt a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-haszntiatl
hozzájáru|ást ad - előre egy összegben történő teljes díjĺrzetéssel - az a|ábbiak szerint:

Koztęrület-hasznáIő,kérelmező: Budapest VIII. keľiilet Máľia u. 6. szám alatti
Társasház
(székhely: 1085 Budapest, Mária u. 6.)

A kozterület használat ideje: 2016. május 30. -20l6.június 04.

Közteľület-használat célja: építési munkaterület (építési konténer

elhelyezése parkolóhelyen)

Kozterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Mária u. J. szám előtti 3

db parkolóhelyen
Közterület-használat nagysága: 3 db parkolóhely (parkolóhelyenként l0 m,)

FeIelős: polgármester
Határidő: f0I6. máius 30.

559 ĺ20 1'6. (v.3 0.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzii gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tcjrtént a szavazós.)

A Városgazdátkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

I. határozatban felszólitjaaz Anyám Süti Kft.-t (székhely: |204Budapest, Virág Benedek u.

43.) aBudapest VIII. kerület' I(rudy u.4. szźlm alatt elhelyezkedo vendéglátó tetaszcé|jźlra

épült palló elbontására, melynek ahatározatkézhezvétęlétol számított 8 napon belül eleget

kell tennie.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20116. május 30.

f . fe\kéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrtĄ, hogy amennyiben az Änyám SĹiti Kft. a

határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül nem tesz eleget a fe|szo|ításnak, bontsa

el a Budapest VIII. keriilet, Krudy u. 4. szćlm alatt elhelyęzkedó vendéglátó terasz cé|1ára

éptilt pallót a közterület-használó költségén.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0|6. május 30.
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Napiľend 2.f. pontia: Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerĺilet, Százados út
f6. számű ingatlan kapubehajtó létesítéséhez
Előterje.sztő.. Dr. Galambos Eszter - ügyosztályvezető

560120Í6. (V.30.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság határozata
(13 igen, 0 nem,0 tartĺĺzkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy tulajdonosi hozzájáru|ását adja -
a TER''64', Stúdió Epítészeti Kft. (cégjegyzékszám:01 09 7f7f35; székhely: 1026 Budapest,
Hűvösvolgyi út 33. I. em. i.) megbízásából a Via-Comp Mémöki lroda Kft.
(cégegyzékszám: 0l 09 56394]; székhely: 1ff5 Budapest, Zrínyi utca 13.) részére, a
Budapest VIII. kerület, Százađos ut 26. szám alatti ingatlanon tęrvezett |akőház építési
engedélyezéséhez készített kozúti kapcsolati terveihez, illetve az útcsatlakozás kiépítésének
köztertileti munkáihoz . az alábbi feltételekkel és ki kotésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beľuházót (építtetot) nem mentesíti az épitéshez
. szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyekbeszęrzése alól,

b. a tulajdonosi hozzźtjárulás az aláböi onkormányzati tulajdonú út- és járdaszakaszokra

terjed ki:
. Százados út (hľsz.: 38860)'
. Ciprus utca (hľsz.: 38866)

a beruházónak (építtetőnek) a kozútkezęloi és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzćtjćru|tlst a vonatkoző rendelet (I9l|994. (V.3l.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővĺĺros VIII. kertilet Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésĺigyi Irodájától elozetesen meg kell kérni, és az abban
Í.oglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

kötelezi a bęruházőt (építtetot) az i| ritcsatlakozások kiépítése kapcsán az úttest, a
jźĺrdaszegély és jáľda helyreállításáta, a csapadékvíz e|vezętését biztosító, megfelelő
minőségű kialakítására, melyre abęruhźuő (építtető) 5 év garancitńvźi|a|,
r Ą Százados út és Ciprus utca kapubehajtó burkolatát azaIábbi rétegrenddel kell

kiépíteni:
6 cm vtg. bęton téľkő
3 cmZHflí zuzott homok ágyazat
f0 cm vtg. Ckt-4 cementstabi|izáciős a|ap

l0 cm vtg. fagyá|ló homokos kavics ágyazat Trq 95o/o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

o A Százados út és Ciprus utca járda burkolatát az a|ábbi rétegrenddel kell
átépíteni:

6 cm vtg. beton térkő
3 cmZHLlS zuzott homok éryyazat

l5 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációs alap

15 cm vtg. fagyá|ló homokos kavics ágyazatTrq95oÁ (más anyaggal nem

helvettesíthető)

d.
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e. az engedélyes köteles a munkák (helyľeállítás) elkészĺiltéről a közteľiilet tulajdonosát
írásban éľtesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 2 évig érvényes.

FeleIos: polgármesteľ
Határidő: 20|6. május 30.

Napirend f.4. pontja: Tulajdonosihozzájáľulás Budapest VIII. keľtilet, Práter utca 53.

szá'm a|atti in gatla n villamos en er gia e||átźls létes ítéséhez
Előĺerjesztő.. Dr. Galambos Eszter - ügyosztályvezető

56Ĺĺ2'01'6. (v.30.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)
(ľematikni blokkban toľtént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ésát adja -
azELľtÁŰ Há|őzati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 BudapestiVáci út

]2_]4.) megbizása a|apján - a GTF Elektromos Tęrvęzó Fovállalkozó Kft. (cégtregyzékszám:

01 09 692800; székhely: 113l Budapest' Rokolya u l-13.) á|ta| készített, Budapest VIII.
kerület, Práteľ utca 53. szám a\atti ingatlan villamosenergia e||átási tervéhez, va|amint az
építési és vezetékjogi engedé|yezéshez, az a|á'bbi fęltételekkel és kiktitésekkel:

a. jelerr tulajdonosi hozztljáru|ás a beruházőt (épittetőt) nem mentesíti az épitésbez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a beruházónak (építtetőnek) a közutkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájáru|ást a vonatkozó rendelet (19lI994. (V.31.) KHVM ľendelet) szerinti
mellékletęk csatolásával a Budapest Főváros VIil. keľület Polgáľmesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építéstigyi Irodájától előzetesęn meg kell kérni, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. a Ířildkábel létesítési munkĺík kivitelezése a tervezętt Szigony utcai és Prátęr utcai
úté p íté sek e|ott v é gezhetők,

d. kötelezi a kivitelezőt á bontással éľintett út- és jérdaszakaszokon a helyreállítások
olyan szintű elvégzésére, amely megfelel a biaonságos gyalogos- és jarműforgalom
feltételeinek:

A bontással érintett Pľáter utca útpálya buľkolatrĺt az a|ábbi rétegrenddel kell
he l yreál l ítani szerkezeti réte genké ĺt 20 -20 cm átlapolás sal :

4 cm r,.tg. AC1l jelĹĺ hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
6 cm vtg. AC1l jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
20 cm vtg. C8/l0-32lF stabilizáIttlta|ap
20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem
helyettesíthető)

A bontással éľintett Szigony utca járda burkolatát ideiglenesen helyre kell állítani
a vonatkoző úttigyi miĺszaki eloírásoknak megfelelően. Biztosítani kell a
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biĺonságos közlekedésre alkalmas állapotát a 36131 hĺsz. teljes egészében érintő

végleges útépítésig.
. A bontással érintett Práter utca járda burkolatát az a|ábbi rétegrenddel kell

helyreállĺtani szerkezeti rétegenként f0-20 cm átlapolással :

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntĺĺtt aszfalt kopóľéteg
l5 cm vtg. C8/10-32/F stabilizá|t,űÍa|ap (járműterhelés 20 cm)
l5 cm vtg' fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem

lrelyettesítlreto)
a megfelelő minoségű helyľeállításért a beruháző és kivitelezo közösen 5 év garanciát

vállal,

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyľeállítás) elkészültérő| a kozterület tulajdonosát
írásban éĺtesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak aZ engedélyező szeľvek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított l évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határido: 2016. május 30.- .

ĺizlethelyiségNapiľend 2.5. pontja: Javaslat a, ĺli Teleki téri Pĺac teriiletén lévő Hl
béľlői kérelmének elbírálására
Eĺőterjesztő.. Dr. Gąlambos Eszter - ügyosztályvezető

562 ĺf0 16. (v.30.) sz. Vá ros gazdálkodás i és Pénzü gy i B izotts ág határ ozata
(l3 igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban törtĺźnt a szavazás')

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járu|hozzá az
Piacon található Hl jeliĺ üzlethelyiségre vonatkozó termékkör bővítéséhez a
Kereskedelmi és Szolsáltató Bt. részére.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 20|6. május 30.

Uj Telekitéľi
Temo-Green

Napirend 2.6. pontja: Javaslat a Jĺĺzsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont 7'rt.-ve| ktitiitt
támogatási szeľződés módosításáľa
Előterjesztő: Dr. Galambos Eszter - ügyosztályvezető

563 l20 16. (v.30.) sz. Vá ľosgazdálkodási és Pénzii gyi Bizotts ág hatfu ozata
(13 igen,0 nem, 0 taľtĺízkodás szavazatta|)
(ľematil<ni blokkban történt a szavazás.)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. elfogadja a Budapest VIII. kerület, Futó u.27. szźrn alatti épület homlokzat felújítása,

valamint az ingat|anban található 8 db lakásba történő gázvezeték bevezetése kivitelezés
lebonyolítása tźrgyában 2015. október 26. napjźn a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ
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Zrt'-ve| kotött és 20i5. december 15' napján módosított támogatási szeľződés módosítását
az alábbiak szerint:

a támogatás felhasználásának határidej e : 20 1 6. június 3 0.

Felelős: polgármester
Határido: 2016. május 30.

. 2. felkéri a polgármesteľt az 1. határozati pont szeľinti támogatási szerződés módosítás
aláirására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. máius 3 1.

Napirend 2.7. pontja: Javaslat a Mikszáth 4 Kft.2015. évi mérlegbeszámolójának
elfogadására
Előterjesztő: Dr. Szeverényi Márk Mihály - ügyvezető

564lf0L6. (V..30.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata =

(l3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tĺirtĺźnt a szavazás.)

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság átruházoÍt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

1. clfogadja a határozat |. számu mcllćklctćt kćpcző, Mikszáth 4. Kft. f0|5. ćvi
egyszerűsített éves beszámoló méľlegét, mely szerint az eszkozok és fonások egyezo
főcĺsszege 37 31'9 e Ft, a mérleg szerinti eredmény 0 Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. május 30.

2, elfogadja a határozat 2. számu mellékletét képezłi, Mikszáth 4. Kft. 2OI5. évi
egyszerűsített éves beszamoló eľedménykimutatását, valamint kiegészítő mellékletét, az
E-AUDIT Konyvvizsgáló, Adó- és Kozgazdasági Tanácsadó Kft. által jóváhagyott

független kcĺnywizsgálói jelentés alapján.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 30.

3. felhatalmazza az onkormányzat képviseletében eljáľó tulajdonosi képviselőt, hogy a

Mikszáth 4. Kft. taggyiĺlésén az |-2. pontokban meghatźltozott döntését képviselje és a

szükséges dokumentumokat a|áirja'

Felelős: polgármesteľ
Határido: a taggyűlés soron kĺivetkező ülése, de legkésőbb f016. május 3 l .

Az 564lf016. (v.30.) sz. VPB határozat 1. és f. sz. mellékletét a jegyzőkiinyv l. sz.

m elléklete tarta|mazza.
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Napirend 2.3. pontja: Tulajdonosi hozzájálľulás Budapest VIII. keľület, Teleki Lász|ő

tér t7. szám előtti gyalogátkelő létesítéshez
Előterjesztő: Dr- Galambos Eszter - ĺiglosztólyvezető

Soós Gytirgy
A vitát megnyitja, megadja a szőt JakabÍy Tamás képviselonek.

Jakabfy Tamás
Magávál az előterjesztéssel különösebb problémája nincs, csak az ttĺnt fel neki, hogy a Teleki

téren - az uj tér kozepéľe vezęÍő zebrźro| van szó - ez aZ utca nem túl forgalmas, ennél

forgalmasabĹ helyekre is lehetne tenni akár t0-20-30 zebrát is a kerületben. Valójában

hogyan dől el, hová teszik a következő zebrát?

Soĺís Gyiirgy
Válaszadásra megadja a szőt az a|jegyzonek.

Dr. Mészár Eľika
Egyetért azzal,hogy 10-20 -30 zebrtÍ is el lehetne helyezni a keľtiletben, de az onkormányzat

kđĺtsegvete sę azért véges. Amikor a tervet összeállítják' mindig felmérik egyĺészt, hogy

milyeň kozlekedésbiztonsági szerep meri.il fel' mennyire van a közęlben intézmény - az Uj

Teleki téri PiacrráI ott az uj intézmény, ami nagy gyalogosforgalmat igényel -, ennek

megfelelően, évente mindig a költségvetés fĺiggvényében, azadott szempontokat figyelembe

véve a Képviselő-testĹilet dönti el, hogy hol lesz gyalogos átkelőhely.

Soós Gyłiľgy
További kérdés. hozzäszőIáS nincs, a vitát \ezárja. Szavazásra bocsátja az a|ábbl' hatarozatĺ

javaslatot:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a

vĺÉnNok SGK Kft. (cégsegyzékszám..0l 09 739472; székhely: 122| Buđapest, Murányi u.

16la.) által készített, a Teleki Lász|ő tér 17. szźlmű ingatlan elotti kozút szakaszon létesítendő

gya|ogátkelőhely kiviteli tervéhez, valamint a közterületi munkák elvégzéséhez, az alábbi

feltételekkel és kikĺjtésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozztljáru|ás a beruházőt (építtetőt) nem mentesĺti az építéshez

izükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedély ek beszerzése alól,

b. a tu1ajdono sihozzájźrulás a Teleki Lász|őtéľ (hľsz.: 35I23l3)út- és járdaszakaszaira

terjed ki,

c. a beruházónak (építtetonek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)

hozzájźru|ást a vonatkozó ľendelet (I9ĺI994. (V'31.) KHVM rendelet) szerinti

mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvttrosi Polgármesteri

Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az

abban foglaltakat maradéktalanul be kell taľtani,

d. kötelezi a kivitelezőt a tervbęn foglalt rétegrendeknek és kialakításoknak megfelelő

kivitelezésre, a kapcsolódó ľészeknél a helyreállítások elvégzésére:
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o A bontással érintett Teleki tét (17-18. hźvszám előtt) járda burkolatát az a|źlbbi
rétegľenddel kell helyreállítani szerkezeti rétegenként20-20 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 ĺjntcĺtt sétányaszfalt
l0 cm vtg. CIflI5-3}-F| beton alapréteg
l0 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazatTrq95%o

o A bontiissal éľintett Te|eki tér (paľk felő!) jáľda burkolatát az a|ttbbi réteorenrlrle|

kell helyreállítani szerkezeti rétegenként 20 -20 cm átlapolással :

betonkő burkolat
4 cm vtg. homokágyazat
10 cm vtg. C|2|I5-32_F| beton alapréteg
10 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazatTrq9loÁ

a megfelelő minőségű kivitelezésért, helyreállításén abęruháző és kivitelező kĺjzösen
5 év garanciátvál'Ial',

e. az engedé|yes köteles a gyalogátkelő elkészi'iltérol a közterület tulajdonosát írásban
értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hoz-zźtjáru|ás csak aZ engedélyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalanbetarttlsával, a dcintés napjától sztlmított 1 évig éľvényes.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|6. május 30.

Soós Gyöľgy
Megállapítja, hogy 12 ígen,0 nem, l taľtózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi határozatot
elfogadta:

565/2016. (v.30.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizotts ághatározata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a
MERNOK SGK Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 739472; székhely: If21 Budapest, Muľányi u'
I6la.) á|ta| készített, a Teleki Lász|ő tét 1'7 . szám,ű ingatlan előtti kĺjzút szakaszon létesítendő
gyalogátke|őhely kivite|i tewéhez, valamint a köaerületi munkák elvégzéséhez) az alábbi
feltételekkel és kikötésekkel:

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

b. a tulajdonosi hozztĄtlrulás a Teleki Lász|ő tér (hľsz.: 3512313) út- és járdaszakaszaira
terjed ki,

c. a beruházónak (építtetőnek) a kcizútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájáru|ást a vonatkozó rendelet (|9l|994. (V.31.) KHVM ľendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi Polgáľmesteri
Hivatal Hatósági Ugyosztály Epítésügyi Irodájától előzetesen meg kell kémi, és az
abban foglaltakat maradéktalanul be kell taľtani,
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d. kötelezi a kivitelezőt a tervben foglalt rétegľendeknek és kialakításoknak megfelelő
kivitelezésre' a kapcsolódó részeknél a helyreáIlĺtások elvégzésére:

o Ą bontással érintett Teleki tér (17-18. házszám előtt) járda burkolatát az a|ábbi
rétegrenddel kell helyreállítani szerkezeti rétegenként.f0-20 cm átlapolással:

3 cm r,tg. MA-4 ontött sétányaszfalt
10 cm ĺg. C|fl15-3f-FI beton alapréteg

i0 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazatTry95%,.
o Ą bontással éľintett Teleki tér (park felől) járda buľkolatát az a\ábbi rétegrenddel

kell helyľeállítani szerkęzeti rétegenként f0-f0 cm átlapolással:

betonkő burkolat
4 cm r,.tg. homokágyazat
10 cm vtg. C|Zl15-32-FI beton alapréteg

10 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazatTrq91oÁ

a megfelelő minőségű kir,itelezésért' helyreállításért a beruházó és kivitelezo közosen

5 év garanciátvá||a|,

e. az engedélyes kci1eles a gyalogátkelo elkészültérol a köztertilęt tulajdonosát írásban

értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájźru|ás csak aZ engedélyező szervek, szakhatóságok

előírásainak maradékta|anbehrtásával, a döntés napjától számitótt 1 évig érvényes.

Felelos: polgármester
Hatáľidő: f0I6. májLrs 30.

Napiľend f.8. pontja: Javaslat az RFv Józsefváros Szolgáltató Kft. 2015. évi

beszámolój ának elfogadására
Előterjesztő: Soós Csaba - üglvezető

Soós György
A vitát megnyitja, 5 perc olvasási szĹinetet rendel el.

o'lvasási szünet

Soĺis Gytirgy
Megkérdezi a Bizottság tagjait, sikerült-e elolvasniuk az eloterjesztést. Igen, tehát kérdések,

hozzászőIźlsok kĺivetkeznek. Megadja a szot Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
AzinÍézmények listájában szerepe| az Aurőra utcai rendelő, melyet tavaly decemberben adtak

át a fe|Íýitás után. ott mi vá|tozik a futésbęn? Nyilván a fiĺtési rendszer felújítása is
megtĺirtént a komplett felrijítás során. Mi változik most a cég és az onkormányzat, illetve a

IE1Z és a cég kapcsolatában?

Soó,s Gyöľgy
Yá|aszadźsra elsőként megadja a szőt az a|jegyzonek, majd az RFV jelenlévő képviselójének,

aki mtĺszaki kérdésekben tud választ adni.
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Dr. Mészár Eľika
A cég és a Józsefvárosi Egészségközpont közötti kapcsolatbanlgazábő| nem történik változás.

Ugyanúgy a frĺtési rendszerrel kapcsolatos iizemeltetési feladatokat továbbra is az RFV látja

el.

Soós Gytirgy
Válaszadásra megadja a szőt az RFV Kft. képviselőjének.

Csillag Lász|(l
A lebónyolításban valójában megfigyelőként vettek részt, a tervezési folyamatba is csak

bekapcsolódtak, továbbá szükség szeľint egytittműködtek a kivitelezőkkel. Némi hatáľidő

csúszással, de elkészĹilt a frÍtéSi rendszer, melynek lényege, hogy nagyon energiatakarékos

Iesz, a tervek szerint a ťoldgáz-felhasználása minimális lesz. Az Auróra utcai intézmény

hőszivattyús fűtésre ręndezkedikbe, ez azt jelenti, hogy jellemzoen,té|i, nyári időszakban is a

villamosónergia lesz tulajdonképpen az a kozeg, ami közreműkcidik ebben. oszintén
megvallja, ő is érdeklődéssel vfuja, hogy mekkora lesz a villamosenergia-növekedés, mert

energiáikell biztosítani, tehát azbizÍosant<ibb lesz. Idén télen még foldgazüzemu volt a fiĺtés,

u ..'"gtukurítás most látható volt már, egy olyan 35-40 oÁ, a beszabá|yozat|ansą€ ellenéľe is
jelentkezeĺt. De hogy ez majd, amikor átforđul villamosenergiába, forintban hogyan fog

megjetenn1? Azt gondolja, atewezók ezt megfelelően kiszámolták, de nincs még gyakorlati

tapiszta\at. Az izemeltetéssel kapcsolatban a napokban kereste meg őket a ľendelőintézet

vezetősége ajánlatkéréssel arra, hogy a klasszikus fűtés męllett lássák e| ők az egyéb gépészgti

berendezéseknek az uzeme\tetését. A napokban folyik ennek felmérése, a szakkérdéseket

illetően nincsenek nehézségeik, csak nagyon sok olyan, egészségügyi intézménnyel

kapcsolatos előírás van - pl. a karbantaľtónak állalrdóan kcizegészségügyi vizsgálatokĺa kell
jáini, stb. -, amit még ,,koltségelniĹik'' kell. Egyszóval olyan tevékenységekkel bővülne,

melyek a gyakorlatukban ezidáig nem Szerepe|tek, azaz egy kicsit nehezebb lesz az árajtinlat

elkészítése. PillanaĹnyilag itt tartanak.

Soós Gyiiľgy
Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Két további kéľdése van. Ha beigazolódnak azok a pletykák, hogy az iskoláknak a

mriködtetését is elveszik, akkor ez hogyan fogja érinteni ęrt a szerzodést, értelemszeruen az

iskolák vonatkozásźban? Másfelől, az e|oterjeszÍés 34. oldalán kerüItęk részlętezésÍe aZ

értéknövelő beruházások. Ezeknek az engedélyezési rendje jelenleg hogyan zaj|ik?

Soós György
Az első kérdésre az a|jegyző vá|aszo|, a második kérdésľe az RFV képviselője.

Dľ. Mészár Erika
|gazábő| még nincs dĺintés az źtvéte||el kapcsolatban, viszont azt e| lehet mondani, hogy

*i.,d"., olyan szeľződéses ľendszert, ami jelenleg aZ tnkormányzatnak az iskolák

tizemeltetésével kapcsolatban van' céIszeru, hogy átvegye aZ Allam' és belépjen az

onkormányzat he|yére. Itt nem csupán a frĺtési rendszerre kell gondolni, hisz itt van egy

lefolytatott kĺizétkeĺetéses szerződés, tehát semmilyen más módon nem tudják elképzelni
je1enleg, csak úgy, hogy belép az Önkormányzat szerződéses ľendszerébe az źńvevő.
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Soós Gytirgy
Válaszađásra megadja a szőt az RFV Kft. képviselőjének.

Csillag Lász|ő
Gyakorlati példáik vannak, aho| az orszźtg más terĹiletén is önkormányzatokkal voltak
szerzőđéseik és belépett a KLIK. Akkor jellemzően háromoldal,ű szerzódés alakult a cégek
között' és ezt aktual.izttlrták a partnerekkel, sztikség szerint.

Soós Gytiľgy
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Tudomása szerint az RFV-vel az onkormányzat szęrződése olyan, hogy egy inflációval
növelt havi áta|ányt ťĺzet az onkormányzat a fűtési rendszer kaľbantartásáért is. Ebben benne
vannak mindenféle cserék, ha valami elromlik, azt az RFV-nek kell javítani. Viszont az

Auľóra utcai rendelőt EU-s pénzbol felújította az onkormányzat, tehát ilyen értelemben a
garanciaidő a|aÍI egészen biztosan, de utána is vélhetően kevesebb kciltsége lesz az RFV-nek
ezze| kapcsolatban' Illetve, ha az Allam átveszi az iskolákat, akkor hogyan lelretséges ezt

szerződéssel lekovetni? Vagy tulajdonképpen akkoĺ az onkormányzat fog többet fizetn1?

Soós György
A ,,hď'-val kezdodő mondatra nem fognak tudni válaszolni. Megadja a szőt az a\egyzőnek'

Dr. Mészár Erika
Miként korábban elmondta, még nincs döntés. Abban az esetben, ha megszĹiletik a döntés,

akkor reményei szęrint végrehajtási rendelet is lesz, amely le Íbg|a szabáIyozni ezeket a

kérdéseket. Amennyiben aktualitása lesz a kérdésnek, természetesen a dontéshozó kello
időben erről tudomást fos szereznĹ

Soĺís Gytiľgy
Megadja aszőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Az e|őzó hozzászó|ásában a másik kéľdése az vo\t, hogy az előterjesztés 34. oldalan
rész\etezeÍt értéknĺjvelő beruhazásoknak az engedélyezési rendje hogyan néz ki a mostani

szabályokban.

Soós Gytirgy
Yálaszadásra megadja aszőt az RFV Kft. képviselójének.

Csillag Lász|ő
Talán egy kicsit válaszolva mégazelőző kérdésre is, alapvetően aszo|gźiltatási díj, aza jopär
éwel ezę|őtti megvalósult beruhazásokkal kapcsolatos tevékenység, a másik része a
vagyot.lkezelés' itt áttéľ majd a masik kérdésľe is, tehát válaszol mindkettőre. A szolgáltatási
díj tulajdonképpen egy korábbi időszak beruhrĺzás-finanszírozása, az akkor felszerelt
beľendezéseknek a karbantaľtása, üzemeltetése a futamidő végéig. Említette a KLIK-es
példát, átvette más ĺjnkormźnyzatolaá|, igy ez rendeződĺĺtt, kiťlzette, nem volt ebből

probléma. Visszatérve a vagyonkezelésre, a vagyonkezelt eszkozokkel kapcsolatos
tevékenységüknek tulajdonképpen az a lényege, hogy egyszer van egy értékcsökkenés

természetes módon, amikor elhasználódnak berendezések, nekik kcitelességiik minden évben
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nettó 6,3 millió forintot rákölteni ezekre az ęszkozokre. Ezek ún. szekunder há|őzati

eszközök, tehát nem érintik direktben a szo|gá|tatási díjat, hanem az e|használódott, kilyukadt
csőhálózatok' radiátorcserék, stb. Ez a gyakorlatban úgy zaj|lk, hogy minden év elején

összeállítanak egy olyan tervet, hogy kb. 5 millió forintot kiiltsenek el. Mindig muszáj

tartalékot hagyni, mert.a legváratlanabb helyeken varmak olyan meghibásodások, melyekĺe
kell egy kis pénz ráfordítaniuk. Tulajdonképpen ekkor az onkormányzat illetékesével
egyeztetnek, hogy egy rangsor alapján mi lenne a sĹirgosebb és a jobb, volt már, hogy egy
konkĺét óvodának az összes radiátorát teľmosztatikus szeleppel kicserélték. Ugy vé|l, ha az

iskolákat átveszik, annak ellenére még mindig maradnak olyan eszközök, melyekĺe ezekęÍ' a

pénzeket rá tudják fordítani. Sok, vagy nem sok, azért ęz a pénz mindig elfogy, hisz van még
jó pár intézmény, idősek otthona, gyermekintézmények, melyekre még gond-néIkül tudnak

ráfordítani pénzt.

Soós György
Egyéb kérdések, hozzászőLások nincsenek, a vitát |ezárja. Szayazásľa bocsátja az a|ábbi
határ o zati j av as l at o t :

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tltruházott tulajdonosi jogköľében úgy dont, hogy

1. elfogadja az előterjesztés |. szamú mellékletét képezó, az RFf Józsefváros SzolgáItató

Kft. 2015. évi számviteli töľvény szeľinti beszámolóját, ame|y szeľint az ęszkozok és

források egyezó főösszege 374 684 e Ft, a mérleg szerinti eredmény 9 296 e Ft, amelyből
osztalék kifizetése nem torténik.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|6. lrrájus 30.

2. elfogadja az R.FV Józsefváros Szolgáltató Kft. 2015. évi beszámolójtlhoz tartozo, az

előterjesztés 2. sZ. mellékletét képezo, vagyonkezelt ęszkcĺzokkel kapcsolatban a

társaságot teľhęlő és az onkormányzat, mint jogosu|t javźra kimutatott kötelezettséggel

kapcsolatos dokumentumot.

Felelős : polgiírmesteľ
Határidő: 20116. május 30.

3. elfogadja ahatźirozatmellékletét képező,az RFV Józsefuaros Szolgáltató Kft. 2016. évre

sző|ő isz|eti tervét.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. május 30.

4. felhatalmazza az onkormányzat képviseletében eljáró tulajdonosi képviselőt, hogy az
RFV Józsefuáros Kft. taggyűlésén az onkormtnyzat 1-2. pontokban meghatározott
dontéseit képviselje és a szükséges nyilatkozatokatmegtegye, dokumentumokat a|áírja.

Felelős: polgármester
Határidő: az RFV Jőzsefvtros Kft. taggytĺlése, de legkésőbb 2016. május 3 1.
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Soĺós György
Megállapítja, hogy 10 igen' 0 nem, 3 tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi határozatol
elfogadta:

566 l20 |'6. (v.30.) sz. Vá ros gazdálkodás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, 3 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruházott tulajdonosi jogkĺirében úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előterjesztés |. szárnú mellékletét képezo, az RFV Józsefváros Szolgáltató
Kft. 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámoloját, amely szerint az eszkozi>k és
források egyező focisszege 374 684 e Ft, a mérleg szerinti eredmény 9 296 e Ft, amelyből
osztalék kifizetése nem tĺjrténik.

Felelős: polgármester
Határido: f0I6. május 30.

2. elfogadja az RFV Józsefváros Szolgáltató Kft. 2015. évi beszámolójához Íartoző, az
előterjesztés 2. sz' mellékletét képezo, vagyonkezelt eszközokkel kapcsolatban a
tármságot terhelo és az Önkormányiat, mint jogosult javára kimutatott kötelezettséggel
kapcsolatos dokumęntumot.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: z016. május 30.

3. elfogadja ahatározatmellékletét képező, az RFV Józsefváros Szolgáltató Kft. 20l6. évre
szóló tizleti tervét.

Felelos: polgármesteľ
Határidő: f0I6. május 30.

4. felhatalmazza aZ onkormányzat képviseletébęn eljáró tulajdonosi képviselőt, hogy az
RFV Józsefváľos Kft. taggyű|ésén az Önkormanyzat |-2' pontokban meghatározott
döntéseit képviselje és a sztikséges nyilatkozatokatmegtegye, dokumentumokat a|áírja.

Felelős: polgármesteľ
IIatáridő: az RFV Józsefuáľos Kft. taggy.tĺlése, de legkésőbb 20l6. május 3l.

Az 56612016. (V.30.) sz. VPB határozat mel|ékletét a jegyzőkőnyv 2. sz. me|léklete
tartalmazza.

3. Rév8 Zrt.
Előterjesztő: Annus Viktor - vezéľigazgató
(írás b e l i eĺőterj esztés)

Soós Gyöľgy
Külon tárgyalja a Bizottság a 3. blokk napirendi pontjait, mivel erre javaslat érkez1k.
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l

l ľapiľend 3.1. pontja: Javaslat a Corvin Sétány Progľam keľetén belül ktizvilágítás
i háI'őzat átépítéshez kapcsolódrí tu|ajdonosi diintések meghozataláľa
ĺ

] Soós Gyöľry
A vitát megnyitja, majd kérdések, hozzźlszólások hiányában |ezćlrja. Szavazásra bocsátja az
alábbi határ ozati javasl atot :

A Varosgazdálkuúási és Pélrzügyi Bizu|.tság úgy tlÜlrĹ, hogy

1. a Corvin Sétány Program területén aZ alábbi utcaszakaszok új kozvllágitásához
kapcsolódó, a meglévő és elbontandó kiizvilágítás háIőzat maradványéľtékeit a BDK Kft.
fel é a B udapest Józsefváro si onkormá ny zat me gťlzeti.

Felelős: polgármester
Határi dő : s ikeres műszaki túadás- éltv éte lt követően

2. felhatalmazzaapo|gfumestert az 1. pont szerinti maradványér1ékek megfizetéséről szóló
ber uházĺii nyi l atkozaĺ. a|áírásár a.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|6' május 30.

3. felkéri a polgármesteľt, hogy kezdeményezze a Budapest Főváľos onkormányzatáná| az
1. pont szerinti utcaszakaszon megépĹilő új közvilágítás há|őzat tulajdonjogának végleges
rendezését.

Felelos: polgármester
Határidő : sikeres műszaki átadź.s-źLtv ételt k<ivetően

Soós Gyłirgy
Megállapítja, hogy |2 igen,0 nem, l taľtózkodás szavazattal a Bizottstry az a|źtbbihatározatot
elfogadta:

567 ĺ2016. (v.30.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizotts ág határozata
(l2 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. a Corvin Sétány Program területén az alábbi utcaszakaszok új közv1|źryitásához
kapcsolódó, a meglévő és elbontandó közvilágitás hźLlrőzat maľadványértékeit a BDK Kft.
felé a Budapest J őzsefv árosi onkormán yzat megfizeti.

KözterĹilet Szakaszhatár Elbontandó közviláeítás
hźilőzaÍ. ÁFR-val nđuelt
maradvánvértéke (Ft)

Tömő utca Nagy Templom utca - Szigony
utca

313 141

Bókav János utca Tomő utca - Ullői út 72 603
Osszesen 385 744
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Közterület Szakaszhatár Elbontandó közviláeítás
há|őzat. eFe-val no=velt

maradványértéke (Ft)

Tömő utca Nagy Templom utca - Szigony
utca

313 141

Bókav János utca Tömo utca - Ullői út 72 603
Osszesen 38s 744

Felelős: polgármester
Határidő: sikeres műszaki átadás-átvételt kovetőęn

2. fe|hata|mazza a po|gármęsÍęrÍ aZ 1. pont szerinti maradványértékek megfizetéséről szóló
beruházói nyilatkozat a|tńr ására.

Felelős: polgármester
Határido: 2016. május 30.

3. felkéri a polgáľmestert, hogy kezdeményezze a Budapest Főváľos onkoľmányzatánźi az
: 1. pont szeľinti utcaszakaszon níegépülo új közvilágítás há|ozat tulajdonjogának végleges

rendezését.

Fęlęlős: polgármester
Határidő : s ikeres műs zaki źtadás- tĺv ételt követBen

Napirend 3.2. pontja: Javaslat a Corvin Sétány Program elektromos infrastľuktúra
fejlesztésével kapcsolatos dtĺntésre

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

Jakabfy Tamás
Azt azért szeretné megkérdezni, hogy az e|őzetes kalkulációban, vagy költségvetésben
mennyit terveztek eÍrę aZ elektľomos há|őzatra.

Soós Gytirgy
Válaszadásľa megadja a szőt az előterjesztőnek.

Annus Viktor
Ennyivel tervęńék, régebben is, a tavalyi költségvetésben is szeľepelt.

Soós György
További kérdés, hozzásző|ás nincs, a vitát |ezárja. Szavazásra bocsáda az a|źlbbi hatźlrozati
javaslatot:
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a határozat mellékletét képező, az ELMŰ Htl|őzati Kft.-vel és a CORVIN
Ingatlanfejlesztési Építő és Városrehabilitációs Zrĺ.-ve| kötendo Há|őzat Létesítési
Megállapodás 3. számú módosítását és felkéľi a polgármestert annak aláirására.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 20|6. május 30.

2. felkéri a polgármesteľt, hogy intézkedjen az 7. pont szerinti Há|őzat Létesítési Megállapodás
3. számu módosításában szereplo bruttó |34.7fI.600.- Ft kozcélú vezeték dł ELMU
Há|őzati Kft. részére történő utalásával kapcsolatban.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. május 30.

Soós Gyiiľgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottság az a|ábbihatározatot
elfogadta: :

5 68 l20 16. (v.3 0.) sz. Vá ľos gazdálko dás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen, 0 nem, 0 tartózko dás szavazattal) .

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a határozat męllékletét képezó, az ELMŰ Há|őzati Kft.-vel és a CORVIN
Ingatlanfejlesztési Épĺtő és Városrehabilitációs Zrt.-vęl' kötendő Há|ozat l-étęsítési

Megállapodás 3. számu módosítását és felkéri a polgármestert annak aláírására.

Felelos: polgáľmester
Határidő: 2016. május 30.

2. felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az 1. pont szerinti Htiőzat Létesítési Megállapodás
3. számű módosításában szereplő bruttó |34.72'I.600.- Ft kozcélú vezeték dĺj ELMU
Há|őzati Kft. részére történo utalásával kapcsolatban.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 30.

Az 568/2016. (v.30.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyv 3. sz. mel|ék|ete

tartalmazza.

4. Jőzsefvźlrosi Gazdálkodási Kózpont Zrt.
(ír ás b e I i e lő terj eszt é s)

Soós Gyłiľgy
Ktilön tttr gya|ásraj avaslatokat kér.
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Jakabfy Tamás
A 4.8. és 4.9. napirendi pontokat kéri külĺjn tárgyalni.

Soós Gyiirgy
Egyéb külön tárgyalásrajavaslat nincs, a blokkban maradt napirendi pontok együttes vitáját
m e gny itj a, Iezárj a. S zav azásr a b o c s átj a az a|ább l határ o zati j a v as I at o kat :

Napirend 4.1. pontja:Frmagánszemé|y béľbevételi kérelme a Budapest VIII.
keľiilet, Baross u. 118. szám a|atti ĺĺľes, önkormányzati tulajdonú, nem lakás cé|jára
szolgáló helyiség vonatkozásában
Előterjesztő: Farkas ors - vagyongazdąlkodási igazgató

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

l.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Baross u. 118. szám alatti,35488/0lAlff hrsz.-u,
25 m" alapterületrĺ, üres, cinkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, foldszinti, nem lakás
céIjára szolgáló helyiség bérbeadásához, határozatlan idore 30 napos felmondási idő
kikĺjtésévelészérekutyakozmetikacéljára36.067,,-Ft
+ AFA béľleti díj + közüzemi és külön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdáIkod ásí ígazgatőja
Határidő: f0L6. május 30.

2.)azI.)pontbanfoglaltakhatá1yba1éiésénekfeltétele,hogyĐahatátozat
kézhezvételétől számított 15 napon belül a vál|alkozói igazoĘány kiváltásáľól sziló
értesítést bemutatj a, ellenkező esetben a hozzájárulás érvényét veszti.

Felelős: Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodásí lgazgaÍőja
Határidő: f0I6.június 30.

3.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy azonkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (VI.20')
önkormányzati rendelet 17. $ (4) bekezdése a|apján kozjegyző előtt egyoldalú
kotelezettségvállalási nyilatkozat aláírását, valamint a rendelet 14. s (2) bekezdés szerint
3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését vállalja a leendő bérlĺĺ.

Felelős: Józsefuiĺrosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodtlsi igazgatója
Határidő: 2016.július 3 l.

Napirend 4.2. pontjaz bérbevételi kérelme a Budapest vlil. keľület,
Bezerédj u. 6. szám alatti iires, önkormányzati tulajdonú, nem lakás célú helyiségre
Előterjesztő: Farkns ors - vagłongazdáIkodási igazgató

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a 161/2016. (II. 22.) szźmű Yárosgazđálkodási és PénzĹigyi bizottsági határozatot
visszavonja.
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3.) hozzá'járal a Budapest VIII.
100 m, alaptertiletű, udvari

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási lgazgaÍója
Határidő: f0I6. május 30.

2.) nem iárul hozTá a Budapest VIII. kerület, Bezerédj u. 6. szám alatt találhatő, 34653
hľsz.-ú, 100 m' alaptertiletű, udvari bejáľatú, pinceszinti' nem lakás célú helyiség
bérbeadásahoZa-magánszemélyáltalajanlott15.000.-Ft+ÁFAbérletidí-i
* kijzuzemi és külön szolgáltatási dĺjak összegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kcizpo ntZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 30.

kerĺilet, Bezerédj u. 6. szám alatt található, 34653 hĺsz.-ú,
bejáratú, pinceszinti, nem lakás céljára szolgáIó helyiség

bérbeadásához határozatl an időre, 3 0 napos felmondással IDn a gá nsze mély
tészére raktározás tevékenysé g cé|jára,28.000,- Ft/hó + Ár'a. bérleti dij + koznzemi és
külon szolgáltatási díjak ĺisszegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZĺt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. május 30. . 

:
4.) felkéľi a lőzsefvátosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat l.) pontja szerinti béľleti

szęrzőđés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának fe|tételeiről szóló 35lf0I3. (VI.20.)
ľendelet 14. $ (4) bekezdése a|apján mérsékelt, 2 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő
összegű óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyzo e|őtt
egyoldalú ktjĺ.eleze|.tségvállalási nyilatkozat a|áírását vállalja a leerrdő béľlo.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözponÍ'Zrt.vagyongazdálkodási igazgaÍőja
Határidő: 20l6.július 3 l.

Napiľend 4.3. pontja: bérbevételi kérelme a Budapest VIII.
nem lakás céljárakeľii|et, Bíró Lajos u. 30. szátm a|atti ĺiľes, iĺnkoľmányzati tulajdonú,

szolgálĺí helyiség vonatkozásában
Előterjesztő: Farkns ors - vaglongazdáIkodási igazgató

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy nem iáľu| hozzá a Budapest
VIII. kerĺilet, Bíľó Lajos
önkormányzati tulaj donú,

u.30.32. szám a|atti,3861210lN2 hľsz.-ú' 23 m2 alapterületű, üľeS,
alagsori' nem lakás céljára szolgáló helyiség

bérbeadásához y részére raktározás céljáľa.

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidó: 2016. május 30.
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Napirend 4.4. pontja: Kovacevic és Hajas Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII.
keriilet, Fecske u. 18. szám alatti üľes, nem lakás céljáľa szolgáló helyiség

vonatkozásában
Előterjesztő. Farkns ors - vagyongazdáIkodósi igazgaĺó

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület, Fecske u. l 8. szttm a|att található, 34944 hĺsz.-u, f4
m2 alapterületű, udvari béjáľatú, foldszinti, üres, onkormányzatĺ tulajdonú, nem lakás célri

helyiség bérbeadásáhozhatfuozott időre, fOf\. decernber 3l. napjáig, a Kovacevic és

Hajas Bt. (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér 4. fszt. IlA.; adőszám ff580270-|-42;
cégjegyzékszam'. 01:06-781412; képviselő: Hajas Tamás iz|etvezetésre jogosult tag)

részére, iroda és raktćrozás cé|1ára,11.933,-Ft/hó + AFA bérleti dij + kozuzemi és külon

szolgáLtatási díj ak osszegen.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási lgazgatőja

Határido: f0|6. május 30.

2.) hozzájáru|a Budapest VIiI. kerület, Fecske u. 18. száma|atttalálható, 34944Ltsz.-,ú',24- 
m2 aláptęrüle{ű, önkormányzati tulajdonú, ü1es, udvari, földszinti, nem lakás cé|!ára

szolgáló helyiség felúj ításához.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodásí lgazgatőja

Határidő: farc. május 30.

3') a Kovacevic és Hajas Bt.-nek vállalnia kell, hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt

bérbeszámítási igérnyel nem élhet, továbbá az áIta|a eszközölt beruházások ellenértékét

az onkorm ányzattő| semmilyen jogcímen nem követelhęti sem a bérleti jogviszony alatt'

sem annak megsziinését követoen.

Felelős: Józsefvarosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyongazdálkodźsiigazgatőja
Határidő: f0I6. május 30.

4.) felkéri a Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pondĺiban foglaltak

szerinti bérleti szerzođés megkotésére, amelynek feltétele, hogy az onkormźnyzat

tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló

35l2OI3. (vI.20.) önkorrrrárryzati ľerrdelet |4. $ (2) bekezdése alapjálr 3 lravi bruttó

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

kozjegyz| előtt egyoldalú kötęlezettségvállalási nyilatkozat a|áirását vállalja a leendő

bérlő.

Felelős: Józsefuáros í Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkod ási igazgatőja

Határidő: 20I6.július 3 l.
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Napirend4.5.pontja:ÜagánszemélybérbevételikéľelmeaBudapest
vilI. kerület, Koszoľú u. f5-27. szám alatti iires, önkoľmányzati tulajdonú, nem lakás
céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
Eĺőterjesztő: Farkns ors - vagyongazdálkodási igazgató

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) lrozzájáľul a. Budapest VIII. keľiilet, Koszoľú u. 25-27. szálrr alatti, 3552010lN35
hľsz.-ú, 25 m2 alapteľületű' ĺires, ĺĺnkormánýZati tulajdonú, udvari bejáratú, alagsori, nem
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáhozhatározatlan időre, 30 napos felmondási idő
kikotésével-magánszem é|y részére, raktározás céI!ára, f2.500,- Ft +
AFA bér|eti díj + közüzemi és külön szolgá|tatási díjak összegen.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Kĺizpont'Zrt.vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 30.

2.) felkéri a Jőzsęfvátosi GazdáIkodási Központ Zrt.-t ahatározaÍ. 1.) pontja szęrinti béľleti
szeruődés megkötésére, amelynek feltétele, hogy azonkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0|3. (VI.20.)
önkormányzati rendelet |7. $. (4) bekezdése ]alapján kozjegyző ęlott egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áirását, valamint a rendelet 14. $ (2) bekezdése szerint
3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megf,rzetésétvá||a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkod źsi igazgatőja
Határidő: f0|6.július 3 l.

Napirend 4.6. pontja: Javas|at gépkocsi beál|ó béľbeadásáľa
Előterjesztő: Farkas ors - vagyongazdóIkodási igazgató

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dcint, hogy

1. hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Baueľ Sándoľ u. 9. szám
lakóingatlan udvaľán kialakított gépkocsi-beálló bérbeadásához

alatti. 35129 hĺsz.-ú

részéte, határozatlan időre, 30 napos felmondási idővel 10.000,- Ft + ÁFA + infláció
mértéke/hó bérleti dÍi mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ'. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 30.

2. felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az |.) pont szerinti bérleti szęrződés
megkötéséľe, amely hattt|yba lépésének feltétele az Önkormźnyzat tulajdonában álló Ĺires

telkek' felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának
feltételeiről szóló 59l20L1. (XI.07.) tinkormányzati ľendelet I3. $ (2)bekezdése alapján 3

havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megílzetése.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zĺt. vagyongazdálkodási ígazgatoja
Határidő: 2016.június 30.
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3. az I.) pont Szeńnti béľleti szerzodés megkötése esetén az onkormźnyzat tulajdonában
álló tires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek
bérbeadásának feltételeiről szóló 59lf0l1. (XI.07.) önkormányzati ľendelet 15. $ (4)

bekezdés a) pontja alapján eltekint aZ egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat
közjegyzői okiratba foglalásától a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZĺ. vagyongazdálkodási igazgatoja
Határidő: 2016. május 30.

4. hozzájá'ru| a Budapest VIII. kerĺilet, Bérkocsis u.32. szám alatti,34791 fusz.-ú
telekingatlanonkialakítottgépkocsi-beállóbérbeadásához'Trészére,
határozat|an időre, 30 napos felmondási idovel 10.000'- Ft + AFA + infláció mértéke/hó
bérleti díj mellett.

Felelős: Józsefvárosi GazdáIkodási KözpontZĺ. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20|6. május 30.

5. felkéri a Jőzsęfvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-Í. a 4.) pont szerinti bérleti szerződés
megkotésére, amely hatályba lépésének feltétele az onkormányzat tulajdonában ál1ó ĺ'iľes

telkek, fe1építményes ingatlanok, gépkogsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának
feltételeirol szóló 59l2O|1. (XI.07.) önkormänyzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján 3

havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

Felelős: Józsefvaros i cazililuodási Közpo nt ZrÍ.. vagyongazdálkodási lgazgatőja
Határidő: f0I6.június 30.

6. a 4.) pont szerinti bérleti szerzodés nregkcĺtése esetén az onkormányzat tulajdoriábarr álló
üľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlętek bérbeadásának
feltételeirol szólo 59/20|1. (XI.07.) önkormányzati rendelet l5. $ (4) bekezdés a) pontja
a|apján eltekint az egyoldalú kötelęzettségvállaló nyilatkozat kilĄegyzői okiratba
foglalásától a bérleti díj méľtékéľe tekintettel.

Felelős: Józsefvarosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 30.

Napiľend 4.7. pontja: Javaslat megbízási szerződés megkiitéséľe a Jĺízsefváľosi
Gazdálko dás i Kiizpo n t Zrt.-v e|

El ő ĺ erj e s z t ő .. Far kas or s - v ag1l o ngaz dál ko dás i i gaz gat ó

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. megbizza a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t - összesen 14.167,0 e Ft
összegben, mely tartalmazza a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. mĹĺszaki ellenőri

|íjtlt - a Budapest VIII. kerĺilet, Koszorú u. 14-16. szám a|atÍi Naprafoľgó Egyesített
ovoda Koszorú Tagóvodájának tetőfelúj ításáva| kapcsolatos feladatok lebonyolításával.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. máius 30.
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2. a határozat l. pontja a|apján elfogadja a Jőzseťvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ve|
kĺjtendő, a hatźlrozat mellékletét képezó megbízási szerzodést és felkéri a polgármestert
annak a|áírására.

Felelős: polgármester
Határicĺő; f0|6' májtls 30.

ahaÍározatban foglaltak fedezete az onkormányzat 1l60l cím _ önként vállalt feladat -
fe l új ítás i és do l o gi e|óir ány zaÍán b i zto s ított.

Felelős: polgármester
Határido: 20l6. május 30.

J.

Napiľend 4.8. pontja: A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt.20ĺ5. évre
éves beszámolójának elfogadása
Előteriesztő.. Dr. Pesti lvetĺ - igazgatóság elnÓke

: 
A napirenq4.8. pontját ktiltin táľgyalásľa kikéľték.

Napiľend 4.9. pontja: A Józsefvárosi GazdáIkodási Kózpont Zrt. 20|6.
tervének eIfogadása
Előterjesztő.. Ďr. Pesti Ivetĺ - igazgatósag ěmake

vonatkozó

évi ĺizleti

A napiľend 4.9. pontját kiiliĺn tárgyalásra kikéľték.

Soós György
Megállapítja. hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta| a Bizottság az a|ábbi
hattr o zatokat e I fo g adta :

Napirend4.1.pontja:-magánszemélybéľbevételikéľeImeaBudapestVIII.
keľüIet, Baross u. 118. szám a|atti iiľes, iinkormányzati tulajdonú, nem lakás céIjára
szo lgáló helyiség v onatkozásában
Előterjesztő.. Farkas ors - vagyongazdáIkodósi igazgaĺó

5 69 12016. (V.30.) sz. Vá ros g azdá|ko dási és Pénzĺigyĺ B izotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(ľenzaĺikat bĺokkban tĺirtént a szavazós.)

A Várclsgazdálkoclási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájárul a Budapest VIII. keriilet, Baross u. 118. szám a|aÍti, 35488/0/N22 ttsz.-il,
f5 m' alapterĺiletű; üres, ĺinkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, ťoldszinti, nem lakiĺs
cé|jára szolgáló helyiség bérbeadásához, haÍározaÍ|an időre 30 napos felmondási idő
kikötésével kutyakozmetika céljára 36.067,- Ft
+ AFA bérleti díj + közuzemi és külĺjn szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KtizpontZĺ. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 30.
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2.) az I.) pontban foglaltak hatálybalépésének feltétele, hogye a haÍátozat

kézhezvételétől számított 15 napon beltil a vállalkozói igazolvány kiváltásáľól szóló

értesítést bemutatj a, ellenkező esetben a hozzźĘttrulás érvényét veszti.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6.június 30.

3.) felkéri a Jőżsefvárosi Gazdálkodási Kozpont ZrÍ'.-t a.határozat l.) pontja szerinti bérleti

szęrződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában álló nem

lakás céljáľa szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI'20.)

onkormányzati rendęlet |7. $ (4) bekezdése alapján k0zjegyzó előtt egyoldalú

kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását, valamint a rendelet 14. $ (2) bekezdés szęrint

3 havi bérleti díjnak megfelelo óvadék megfizetését vállalja a leendo bérlő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: 2016.július 3 l.

-
Napiľend4.2.pontja:_bérbevételikéreImeaBudapestVIÍI.keľüIet,
Bezerédj u. 6. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás célrĺ helyiségľe
Előterjesztő'- Farkąs ors - vagyongazdálkodási igazgató

57 0 ĺf01'6. (v.30.) sz. Vá ros gazd á lko dás i és P énzü gy i B izotts ág határ ozata
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(ľenlatikai blokkban tÓrĺént a szavazás.)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ugy dönt, hogy

1.) a 16112016. (il. 22.) szźmu Yźrosgazdálkodási és PénzĹigyi bizottsági határozatol'

visszavonja.

Felelős: Józsęfuárosi Gazdálkodasi KozpontZrt, vagyongazdálkodási igazgatőja

Határidő: 201,6. máius 30.

2) rrenr iáľul lrozzá a Budapest VIII. keľtilet, Bezeľédj u. 6. szám alatt találhatő,34653
hľsz.-ú, l00 m2 alapteri.iletű, udvari bejáratú, pinceszinti, nem lakás -célú helyiség

bérbeadásáhozaĺEnagźnszemé|yá|taIajánlott15.000,-Ft+ÁFAbérletidíj
-| közüzemi és kĺilön szolgáltatási díjak összegen.

ľelelos: JózseÍvárosi Gazdálkodási Kcizpont'Lrt. vagyongazdálkodási igazgatoja
Határidő: 2016. május 30.

3.) hozzájáru|a Budapest VIII. kerĺilet, Bezerédj u. 6. szám alatt található, 34653 hĺsz.-ú,

100 m2 alapterületű, udvari bejáratú, pinceszinti' nem lakás céljára sJ'o|gá|ő helyiség

bérbeadásáhozhatátozatlanidőre,30naposfelmondással-magánszemély
részéte raktáľozás tevékenysé g céljfua,28.000,- Ft/hó + ÁFA béľteti díj + kozuzemi és

ktilon szo|gá|tatási díj ak összegen.
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Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja

Határidő: f0|6. május 30.

4.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti

szerzodés megkötésére, amelynek feltétele, hogy azÔnkormányzat tulajdonában á1ló nem

lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeaclásának feltétęlęiről szóló 35lf0|3. (VI.20.)

ľendelet i4. $ (4) bękezdése alapján mérsékelt, f havi bruttó bérleti díjnak megfelelő

összegű óvadék megfizetését, valamin.t a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjcgyző clőtt

egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírását vállalja a leendő bérlo.

Felelős: Józsefvárosi Gazdá|kodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatója

Határidő: 201'6.július 3 l.

Napirend 4.3. pontja: ľbevételi kéľelme a Budapest VIII.
kerület, Bíró Lajos u. 30. szám a|atti üres,
szolgáló helyiség vonatkozásában

iinkoľmányzati tulajdonú, nem lakás céljára

Előterjesztő: Farkas ors - vagłoy4azdálkodási igazgató
:-
57 1 |f0 L6. (v.30.) sz. Vá ľosgazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata

(13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)
(Tematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi
VIII. kerület, Bíró Lajos u.30-32.
onkományzati tulajdonú, udvari
béľbeadásá gánszemély részér e r aktár ozás cé lj ára.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZĺt. vagyongafdálkodási igazgatőja

Határidő: 2016. május 30.

Napirend 4.4. pontja: Kovacevic és Hajas Bt. béľbevételi kéľelme a Budapest vlil.
kerĺilet, Fecske u. 18. szám alatti üres, nem lakás céljáľa szolgáló helyiség

vonatkozásában
Előterjesztő: Farkas ors - vagłongazdálkodási igazgató

57 f ĺf0 1 6. (v.30.) sz. Vá ros gazdálko dási és Pénztigyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen,0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)
(Tematikni bĺokkban torĺént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy

l.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület, Fecske u. l8. szźm a|att található, 34944 bĺsz.-ű,24. 
mf alapteľĺiletű, udvari bejáratťr, ft)ldszinti, Ĺires, önkormźnyzati tulajdonú, nem lakás célú

he|yiség bérbeadásáhozhatározott időre, 2020. december 31. napjáig' a Kovacevic és

Hajas Bt. (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér 4. fsú. IlA.; adőszám:2f580270.I-42:
cégsegyzékszám: 01-06-781412; képviselő: Hajas Tamás ilz|etvezetésre jogosult tag)

Bizottság úgy dĺint, hogy nem iárul ľozzá a Budapest
szttm alaÍti,386|fl0l 

^lf 
hrsz.-u,23 m, alapterüIettĺ, üres,

bejáratű, alagsori, nem lakás cé|jára szolgáló helyiség
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részére, iroda és raktároztls cé|jfua, t1.933,-Ft/hó + AFA bérleti đij + kozllzemi és ktilon
szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazđálkodási igazgatőja
Határidő: f016. május 30.

2.) hozzájárut a Budapest VIII. kerület, Fecske u. 18. száma\atttalálható, 34944hrsz.-ű,24
m2 a|apterületű, önkormányzati tulajdonú, üres' udvari, földszinti, nem lakás cé|jfua

sżolgáló helyiség felúj ításához.

Feleléis: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazďálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. május 30.

3.) a Kovacevic és Hajas Bt.-nek vállalnia kell' hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt

béľbeszámítási igénnyęl nem élhet' továbbá az á|ta|a eszközölt beruházások ellenétékét

az onkorm ányzatto| semmilyen jogcímen nem kĺjvętelheti sem a bérleti jogviszony alatt,

sem annak megszűnését követoen.

Felelős: Józsęfvárosi Gazdálkodási Kĺizpo ntZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja

Határidő: f0I6. május 30. .

4.) felkéľi a Jőzseťvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t ahatározaÍ. 1.) pontjában foglaltak

szęľinti béľleti szerzódés megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat
tillajdonában álló nem lakás céI1źra szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló

35/20|3. (VI.20.) önkormányzati ľendelet |4. $ (2) bekezďése a|apján 3 havi bruttó

bérleti díjnak megfelelő óvadék megf,lzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján

kozjegyző előtt egyoldalú kotelezettségvállalási nyilatkozat a|áírását vállalja a leendő

bérlő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja

Határidő: 20l6.július 3 1.

Napirend 4.5. pontj agánszemély bérbevételi kérelme a Budapest

VIII. kertilet, Koszoľű u.25-f7. szám alatti iiľes, łinkormányzati tulajdonú, nem lakás

céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
Eĺőterjesztő.. Farkns ors - vagyongazdálkodási igazgató

573lf0|6. (v.30.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen,0 nem,0 tartĺízkodás szavazatta|)
(Tematikni blokkban tortént a szavazás.)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájáru| a Budapest VIII. keriilet, Koszorri u.25-f7. szám a|aÍti,35520/0lN35

hľsz.-ú, 25 m2 alapterületiĺ, üres, önkormányzati t|I|ajdonú, udvari bejáratú, alagsori, nem

lakás céljáľaszo|gźiő helyiség bérbeadásáhozhatározatlan időre, 30 napos felmondási idő

kikotésévelGagánszemé|yrészéte,raktározáscé|jfua,22.500,-Ft+
ÁFA bcľleti díj + koz:územi és kültĺn szolgáltatási díjak összegen.
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Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Közpoĺt"Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. május 30.

2.) felkéri a Jőzsefvtrosi GazdáIkodási Kozpont Zrt.-t ahatćrozat l.) pontja szerinti béľleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az tnkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljáľa szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0|3. (VI.20.)
önkormányzati rendelet 17. $ (4) bekezdése alapján koĄegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírását, valamint a rendelet l4. $ (2) bekezdése szerint
3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésétvil|arJa a leendő bérlő.

:

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. iúlius 3 1.

Napirend 4.6. pontja: Javaslat gépkocsi beá|ló béľbeadásáľa
Előterjesztő.. Farkas ors - vaglongazdálkodási igazgató

57 4 ĺ20 16. (v.30.) sz. Váľos gazdálkodás i és Pénzü gyi B izo tts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)
(ľematikai bĺokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási e, ľěn'tigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Bauer Sándor u. 9. szám alatti, 35|f9 hĺsz.-ú
lakóingatIanudvaránkialakítottgépkocsi-beá1lóbérbeadásáhozT
részére, hatátozat|an időre, 30 napos felmondási időr,e| 10.000,- Ft + ÁFA + infláció
mértéke/hó bérleti díj mellett.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. május 30.

2. felkéľi a Jőzsefvtĺrosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t az l.) pont szerinti bérleti szerződés
megkötésére, amely hatályba lépésének feltétele az onkormźnyzattulajdonában álló ĺires
telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beál|ók és dologbérletek bérbeadásának
feltételeiről szóló 59/20|1. (XI.07.) önkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezđése alapján 3

havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Határidő: 20|6.június 30.

3. az I.) pont szerinti bérleti szerzódés megkötése esetén az Önkormányzat tulajdonában
ál|ő üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek
bérbeadásanak feltételeiľől szóló 59l20|l. (XI.07.) önkormányzati rende|et 15. $ (4)

bekezdés a) pontja alapján eltekint aZ egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat
kozjegyzői okiratba foglalásától a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 30.
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4. hozzá'járul a Budapest VIII. keľület, Bérkocsis u. 32. szám alatti, 3479I hĺsz.-ú
telekingatlanon kialakított gépkocsi-beálló bérbeadásához.t-részére,
határozat|an időre, 30 napos felmondási idővel 10.000,- Ft + AFA + infláció mértéke/hó

bérleti díi mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ.' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I6. május 30.

5. felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a 4.) pont szerinti bérleti szerződés

.megkötésére, amely hatályba lépésének feltétele az onkormányzaÍ' tulajdonában álló üres

telkek' felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának

feltételeiről szóló 59lf0|l. (XI.07.) önkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján 3

havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KcĺzpontZrÍ.. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6.június 30.

6. a 4.) pont szerinti bérleti szerződés megkötése esetén az onkorm ányzattulajdonában álló
üres telkek' felépítmégyes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának

feltételeirol szóló 59lf0|1. (XI.07.) önkormányzati rendelęt 15. s (4) bekezdés a) pontja

alapján eltekint az egyoldalú kötelezettségvállaló nyllatkozat koť1egyzői okiratba

.foglalásától a bérlęti díj méľtékére tekintettel.

Felelős: Józsefvárosi GazdáIkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodásíigazgatoja
Határidő: f0I6. május 30.

Napirend 4.7. pontja: Javaslat megbízási szerződés megkłitéséľe a Jĺĺzsefvárosi
Gazdálkodási Ktizpon t Zrt.-v e|

Előterjesztő'. Fąrkas ors - vagyongazdáIkodási igazgató

575ĺ2016. (v.30.) sz. Yáľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság batírozata
(13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tortént a szavazós.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. megbizza a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t _ cisszesen 14.1'67,0 e Ft
tisszegben, mely taľtalmazza a Jőzsefuárosi Gazđálkodási Kĺizpont Zrt. muszaki ellenőri
đíjät - a Budapest VIII. kerület, Koszoľú u. 14-16. szĺím alatti Napraforgó Egyesített
Ôvoda Koszorú Tagóvodájának tetőfelújításával kapcsolatos feladatok lebonyolításával'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016. máius 30.

2. a hatáĺozat 1. pontja alapján elfogadja a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel
k<jtenđő, a hatźrozat mellékletét képező megbízási szerződést és felkéri a polgármestert

annak aláfuására.
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Felelős: polgármester
Határidő: f016. május 30.

3. ahatározatban foglaltak fedezete az onkormtnyzat l 1601 cím - ĺjnként vállalt feladat -
felúj ítás i é s do lo gi eIőfu ány zatán b izto s ított.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. majuś 30.

Az 575ĺf016. (v.30.) sr VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete
tartalmazza.

Napirend 4.8. pontja: A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt.20ĺ5. évre vonatkozó
éves beszámolĺójának elfogadása
Eĺőterjesztő.. Dr. Pesti lvett - igazgatóság elnÓke

Soós Gyłirgy
A vitát megnyitja, megadja.a szót Jakabfy Tamásképviselőnek.

Jakabfy Tamás
A beszámolóból azt ltLlje, hogy kĺjvętęlésekből van 100 milliónyi, ebből kapcsolt
vállalkozásokkal szemberr 3 3 0 millió, feltételezi, hogy ez az onkorm źny zat.

Soós cyłirgy
Válaszadásra megadja a szot a JGK Zrt. dlviziovezetőjének.

Láng Gáboľné
Megerősíti Jakabff Tamás képviselő feltételezését, azaz a 33O millió az onkormányzatta|
szemben áll fenn.

Soós Gytirgy
Megadja a szőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
A 330 millió, onkormányzattal szembeni követelés a december 31. napján fennálló
követelés? Mégis miből á1l ĺissze? Azért eZ egy elég nagy összeg' Vélhetően az év |ezárását
mindkét szervezet tervezte, ezért azt gondolta, ez sokkal közelebb van a nullához. A
kötelezettség oldalon pedig összesen 8|7 millió, amibol kapcsolt, tehát valószínűleg
Önkormányzatta| szembeni az 537, itt a kérdése ugyanaz. Viszont van a kĺĺtelezettségnél

,,egyéb címek'', szintén 238 millió. Ezek a számok legalább egy nagyságrenddel nagyobbak
amáI, amit ő legfeljebb el tudna képzelni ezeken a soľokon. Miért vannak ilyen óriási
ĺisszegek itt?

Soós Gytirgy
Válaszadásra megadja a szőt a JGK Zrt. dívíziővezetőjének.
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Láng Gáborné
Mind a kovetelés, mind a kötelezettség oldalon tulajdonképpen ők vezetik aZ

tnkormányzatnak bizonyos bevételi bankszámláit, ezek jelennek meg, illetve parkolási
elszámolások, támogatási elszámolások. Ezeket nem tudják év végével lenulliŁni, meľt mind
utólagos elszámolások, azaz mind a követelés, mind a kötelezettség oldalon megjelerľrek
sajnos, minden évben. Igyekszenek, amit lehet, lenulláznak, egymással szembeni elszámolás,
de sok-sok mindent nem lehet lenullázni. Ilyen a parkolási elszámolás, iakás' helyiség
bérbęadásból származő, valamint elidegenítési bevételek. Az onkormányzat nevében
teljesítenek száI|itői szám]ákat, erre kapnak ellátmányt. Tehát vannak ilyen számláik, ęzeknek
az egyen|ege jelenik itt meg. Illetőleg elég nagy összegiĺ most már, tavaly második félévben
az intézménymtĺkodtetés és a városüzemeltetés, meg a piac kompenzáciő keretében műkodött.
Itt megkapják az onkormźnyzattől a támogatást és utólag kell elszámolniuk, visszautalni a fel
nem használt összeget.

Soós Gyiiľgy
További kérdés, hozzászoIáS nincs' a vitát |ezárja. Szavazásra bocsátja az a|ábbihatározati
javaslatot:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy 
:

1. a Józsefvár:osi Gazdálkodási Központ Zrt.2015. évre łonatkozó, ahatározat mellékletét
képezo ér,es beszámolóját |.28f .094 e Ft összegű méľlegfoösszeggel, valamint 40.449 e

Ft osszegű mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Felelő s : Józsefváro si Gazdálkodási Központ Zrt. lgazgatóság elnöke
Határido: f0|6. nrájus 3l.

f. elfogadja az éves beszámolóról szóló fliggetlen könyvvizsgáloi jelentést, melyet a

KASNYIK & TARSA Kft. (székhely: l164 Budapest, Beniczky Tamás u. |f . B ép.,

cégtregyzékszám..0l-09-l62ľ46) képviseletébęn Kasnyik János könywizsgáló bocsátott
ki.

Felelős : Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke
Határido: 2016. május 31.

3. a Társaság méľleg szerinti eredménye eľedménýartalékba kerül, osztalék nem keľĹil

kifizetésre.

Felelo s : Józsefu áro si Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnĺike
Határido: f0I6. máius 31.

Soĺís Gyiiľgy
Megállapítja, hogy 10 igen, 0 nem, 3 tartózkodts szavazattal a Bizottság az a|źtbbi hatáľozatot

elfogadta:

57612016. (V.30.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen, 0 nem, 3 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy
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2.

1. aIőzsefvttrosi Gazdálkodási KözpontZft..2015. évre vonatkozó, ahatározat mellékletét
képező éves beszámolóját I.282.094 e Ft összegű méľlegfőcisszeggel, valamint 40.449 e

Ft összegű mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Fęlęlős : Józsefvárosi Gazdá| kodási K ozpo nt Zrt, igazgatóság ęlnökę
Határidő: 201'6. május 3 1.

elfogadja az éve,s beszámolóról szóló független könyvvizsgálói jelentést, melyet a

KASNYIK & TARSA Kft. (székhely: l164 Budapest, Beniczky Tamás u. 12. B ép.,

cégtregyzékszźĺm: 01-09-162846) képviseletében Kasnyik János konyvvizsgáló bocsátott
ki.

Felelős : Józsefu arosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke
Határidő: 2016. május 31.

3. a Tarsaság mérleg szerinti eredménye eľedménýartalékba kertil, osztalék nem keriil
kifizetésre.

. 
Felęlős: Józsefuáľosi Gazdálkodasi Központ Zrt. ígazgatóság elnöke .

Határidő: 201.6. május 3 l.

Az 576ĺf016. (v.30.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkiinyv 5. sz. melléklete
tartalmazza.

Napirend 4.9. pontja: A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. 20|'6. évi üzleti
telwének elfogadása
Előterjesztő: Dr. Pesti lvett - igazgatóság elnoke

Soĺís Gytirgy
A vitát megnyitja, megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Itt az első kérdéskcir a JGK 2016. évi, idei ĺizleti tervével kapcsolatban, az a megbízási
díjaknak a kérdésköre. Négy kĹilön diviziőt írt fel magának, ahol - megfelelő lesz utólag

írásban is válaszolni erre -, kíváncsi, hogy a megbízási díjak milyen témában merülnek fe|. Az
előterjesztés szerint: ',Társasházi Tulajdonosi Képviseleti Iroda 7.000.000 Ft,
várostizemeltetés 36.000.000 Ft, intézményfenntartás l4.000.000 Ft és paľkoliís l5.000.000
Ft.'' Feltételezi, hogy nem tudnak erre mindre válaszolni' úgyhogy íľásban is jó lesz, kicsit
később. Aztán van egy ,,kis színes'' kategória, a 19. oldalon az egylk tábltaatbarl, a műszaki
divíziőná| szerepel azvlľlai ft 58. szźtmű épületnek a kiürítése 140 millióva|tewezve, mellette
a2. osz|opban egy megjegyzés.. ,,EZnem tudom mi, de nem hiszem, hogy ilyen feladat van''.
Kéri ezt megnézni és valamife|e magyarázattal szo|gá|ni.

Soós Gytiľgy
YáIaszadźsľa megadja aszőt a JGK Zrt. diviziővezetójének.
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Láng Gáborné
Az első kérdésre vá|aszo|va, itt felosztották a JGK-nak a különböző bevételeit. Hogy mi
szerint, konkĺétan az érdekli Jakabfy Tamás képviselőt, hogy ez milyen jellegrĺ bevétęl,
vagy...?

Soĺós György
Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselonek.

Jakabfy Tamás
Konkľétan ezek kiadások, mégpedig megbízási jogviszonyokra elköltendo kiadások, és az
érdekli, hogy milyen témában köttettek meg' vagy fognak megköttetni ezęk a megbízási
szerződések. Ugye ez az ideí évi üzleti terv, tehát akkor vagy az e|ső 5 hónapban
megkottetett, vagy csak most fog. December 3 i-ig felhasználhatők ezek az összegek.

Soós Gyłirgy
Rendben, akkor erre írásban válaszolnak, és a második kérdésre kér váIaszt, miszerint
valószínűleg valami elírás van a l9. oldalon.

'.Láng=Gáborné
Ez berme maradt' igen, egy technikai jellegű, de természetesen ęZ szerepel a
koltségvetésükben és el fogják végezni. .:.

Soĺĺs Gyiiľgy
Rendben. További kérdés, hozzásző|tts nincs, a vitát |ezárja. Szavazásra bocsátja az a|ábbi
határ o zati j av as l atot :

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.2016. évľe vonatkozó' ahatározat mellékletét képező üzleti tervét elfogadja.

Fele lő s : Jó zsęfu áro s i Gazdálkodás i Kö zpo ĺt Zrt. igazgatőság elnöke
Határidő: f0I6. május 30.

Soós Gytirgy
Megállapítja, hogy 8 igen, 0 nem, 4 lartózkodás szavazattal a Bizottsźę az a|ábbihatźrozatot
elfogadta:

577 ĺf016. (v.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi BŁottság határozata
(8 igen' 0 nem, 4 tartőzkodás szavazattal)
(Gondos Judit nem vett részt a szavazásban.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.2016. évre vonatkoző,ahatározat mellékletét képezo Ĺizleti tervét elfogadja.

Felel o s : Jó zse fváro s i Gazdálkodás i Kozpo nt Zrt. igazgatőséry elnöke
Határidő: 20|6. május 30.

Az 577lf016. (v.30.) sz. VPB határozat mellék|etét a jegyzőkőnyv 6. sz. melléklete
tartalmazza.



5. Egyéb előterjesztések
(ír ás b eI i előte rj e szté s)

Napirend 5.1. pontja: Javaslat a Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ve| kłitt'tt
megbízási szeľződés módosításáľa
Előterjesztő.. Dr. Sára Botond - alpolgármesĺer

Soóś Gytiľgy
A vitát megnyida, megadja a szót Jakabfy Tamás képviselőnek.

:
Jakabfv Tamás
Van egy emlékezete szerint l0 milliós kerettsszeg 3 lakás felújítására. Ebből az egy1k lakást,
mondván, hogy műszakilag nem lęhetséges kialakítani, kiveszik és beletesznek egy másikat.
Nyilván szokás szerint ennek különösebb indoklása nincs, hogy miéľt éppen ezt a |akást
vźůasztják, dę azért az tisztán látszik, hogy a dolognak igencsak a könnyű végét fogták meg,
meľt egy romos lakást ebbol a körből kivettek, és helyette betették egy kvázi újépítésű, 10

éves koľtili háznak a lakását, melyre nyilvánvalóan nem fog kelleni ennyi felújítási koltség.
Tehát mindenféle költségbecslés nélkül, a 3+1 bentlévő lakás felújításának bármiféle
költségbecslése nélkül kic5erélnek .gy lakást, aminek igazábőI nem.tudják megá||apitani az
okát. Ha képviselőtáľsai ezt tudják, akkor szavazzanak ,,igen''-nel' ha meg nem tudják, akkor
valami mással. Ezt javasolja képviselotársainak.

Soós Gyłiľgy
Megköszöni a javaslatot. További kérdés, hozzásző|ás nincs, a vitát |ezárja. Szavaztsta
bocsátj a az a|ábbi határozati j avaslatot:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kertilet, Magdolna u. 33. l. em. 4. száma|atti,27 m2 alapterületű, egy
szobás, összkomfortos önkormányzati bérlakást a jövőben a LELEK-Program keretében
kívánja hasznosítani, ennek érdekében a lakás más célra nem hasznosítható.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0I6. május 30.

2. a 295120|6. (III,29.) s,záműhatáro'zalának 1. pontjźtt ilgy lrlódosítja, hogy a Budapest
VIII. kerület, Tömo u. 56. fszt. 10. szám a|atti lakás felújítása helyett a Budapest VIII.
kerület, Magdolna u. 33. 1. em. 4. szám alatti lakás felújításával kapcsolatos valamennyi
feladat teljes könĺ lebonyolításával megbízza a Józsefuárosi Gazdálkodási Ktĺzpont Zĺt.-t.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Közpo ntZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 30'

3. felkéľi a polgármesteľt a határozatZ. pontjaszerinti szerződés módosíüĺs a|áirására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. máius 30.
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Soós Gyiiľgy
Megállapítja, hogy l0 igen, l nem, 2tartőzkodás szavazattal a Bizottságaza!ábbihatározatot
elfogadta:

57 8 l f0L6. (v.30.) sz. Vá ľosgazdáIkodás i és Pénzügyi B izotts ág határ ozata
(10 igen, 1 nem, f tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l . a Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 33. 1. em. 4. szám aIatti, 27 mf alapterületii, egy

szobás, osszkomfortos onkormányzati bérlakást a jövőben a LELEK-Program keretébęn

kívánja hasznosítani, ennek érdekében a lakás más célra nem hasznosítható.

Felelős: polgármester
Határido: 20l6. május 30.

f. a 295120|6. (III.L7.) számú határozatźnak 1. pontját ílgy módosítja, hogy a Budapesl
VIII. kerület' Tomő u. 56. fszt. l0. szám a|atti lakás felújítása helyett a Budapest VIII.
kęrülęt' Magdolna u. 33. 1. em. 4. szttm alatti lakas felújításával kapcsolatos valamennyi

= 
feladat teljes korű lebonyolításával megbizzaaJózsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt,-t.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 30.

3. felkéri a polgármestert a határozatf . pontjaszerinti szerződés módosítás aláítástra.

Felelős : polgárrnester
Határidő: 20l6. máius 30.

Soós Gyiiľgy
ZáĺÍ n|ést ľendęl el.

6. Zárt ĺilés keľetében tárgyalandĺi előterjesztések
(ír ás b el i e lőterj esztés)

Napiľend6.1.pontja:a.)EgyezségiajánlatailDfelpeľesáttaIindítottperben
és b.) beavatkozással kapcsolatos dłintés a Qadeľi Kft. fe|peľes ügyében
Előterjesztő.. Dr. Mészár Erikn - aljegyző ZART ULES

A napirend tdrgyaldsa zúrt iilés keretében tiirtént az Mön. 46.s @ bekezdése értelmében. A
napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat és a megltozott 579/2016. (V.30.) sz. WB

Itĺtttirozatot a zúrt iilésrdl késziilt jegyzőktinyv tartalmazza.
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Napirend 6.2. pontja: Javaslat ,,Corvin Sétány kłizmű és ktizterület pľogram
megvalósítása vállalkozási szerződés keretében I. iitem'' tárgyri közbeszerzési eljáľásban
kiizbenső dłintés meghozataláľa ZART ULES
Előterjesztő.. Annus Vihor - a Rév? Zrt. vezłlrigazgatója

A napirend tlűrgyaldsa zdrt ĺilés keretében történt az Mi)tv. 46.s @ bekezdése értelmében. A
napirend tđrgyalósa sordn elhangzottakat és a meglnzott 580/2016. (V.30.) sz. VPB

határozatot a zdrt iilésrőI késziilt jegyzőköĺtyv tartalmazza.

Napirend6.3.pontja:JavaslataBudapestVIII.kerÍilet,Rákócziút-
ingätlanľa vonatkozó elővásáľlási jogról való lemondásra zÄP(r ÜlÉs
Előterjesztő.. Dr. Galambos Eszter - ą Gazdálkcldási Ügyosztály vezeĺője

A napirend tlűrgyaldsa ztźrt iilés keretěben ttirtént az Mötv. 46.s (2) bekezdése értelmében. A
napirend tárgyaltísa sorlin elltangzottakat és a meghozott 58l/20l6. (V.30.) sz. VPB

hatlűrozatot a zdrt iilésről késziilt jegyzőkönyv tartalmazza.

Napirend 6.4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerĺilet, Bacsó Béla u.

szám a latti béľle mény adásvétellel ve gyes lakáscsere szeľződ és ének j ĺíváha gyásá ľa
Előterjesztő.. Farkas ors - a Józsefvdrosi Gazdálkodási KÓzpont Zrt. vagyongazdáIkodási
igazgatója ZART ULES

A napirend tdrgyalĺisa zdrt iilés keretében ttirtént az Mtjtv. 46.s @ bekezdése értelmében. A
napirend ttírgyaldsa sorlÍn elhangzottĺlkat és a megltozott 582/20I6. (V.30.) sz. WB

hatlírozatot a zdrt iilésről késziilt jegyzőkönyv tartalmaua.

Napirend 6.5. pontja: Javaslat a Budapest vlil. kerÍilet, Szigetvári utca
szám alatti bérlemény adásvétellel vegyes lakáscsere szerződésének jóváhagyására
Előterjesztő: Farkas ors - a Józsefvárosi Gazddlkodási Kozpont Zrt. vagłonggzdgĺkodósi
igazgatója ZART ULES

A napirend tárgyaldsa zdrt iilés keretében ti)rtént az Mijtv. 46.s (2) bekezdése értelmében. A
napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat és a megltozott 583/20I6. (V.30.) sz. WB

hatdrozatot a zórt iilésrdl készült jegłzőkiinyv tartalmazza.

Soós Gytirgy
Ismételten nyílt ülés, melynek végén lehetőség van kérdések feltételére.
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xÉpvlspI,ol nBlvu,ÁcosÍľÁs xÉnÉspx

Jakabfy Tamás
A Mátyás téri emelkedo oszloppal kapcsolatban szeretné megkérdezni, hogy mi erľrek a
problémája, miért nem műkĺĺdik, és mióta nem működik.

Soós Gytirgy
Miért nem műkodik a Mátyás téri siillyedő bója? Irásban válaszol a Hivatal. A bizottsági ülést

13 óra 45 peľckor bezárja, megköszöni a részvételt.
:

K. m. f.

Soós György
Bizottsás elnĺjke

Az Mĺjtv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Vái i és Pénzügyi
Bizottság 2016. május 3O-ai ülésén elhangzottakat hitelęsen tanúsí

Ut"^
Bodnár Gat}|ielIa

Szervezési és Képviseloi Iľoda

A jegyzőkönyvet készítette:

đ"ľ''t'e 0-/ď--
Lorincz Márta

Szervezési és Képviselői lroda ugyintézője

A ieqyzőkiinw mellékletei:

. l.. sz. melléklet ĺ az 564/20l6. (V.30.) sz.

-2.sz. mellék|et l az 566/2016. (V.30.) sz.

- 3. sz. mellék|et l az 568/2016. (V.30.) sz.

- 4. sz. melléklet ĺ az 575/2016. (V' j0.) sz.

- 5. sz. melléklet l az 576/20l6. (V.30.) sz.

-6.sz. mellék|et laz 577/2016. (T.30.) sz.

- jelenléti ív

. meghívĺí

- előterjesztések

VPB hątározat ]. és 2. sz. mellĺlklete

VP B hat ározat me ĺ ĺé kl e te

VP B határozat melléklete

VP B határozat me lléklete

VP B határozat melléklete

VP B határozat melléklete

vöxřu-t
Bizottság alelnöke
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