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TávoImaľadását bejelentette:

Jelenlévő meghívottak Egry Attila alpolgármester, dr. Mészár Eľika aljeglző, Tóth-
Fábián Melinda a Polgármesteľi Kąbinet vezető-helyettese, dr. Dabasi Anita önkormányzati

főtanácsadó' Páris Gyuláné gazdasági vezető, dľ. Galambos Eszter a Gazdálkodĺźst
Üg,,osztóly vezetője, dr. Bojsza Krisztina a Humánszolgáltatást Ug,,osztáIy vezetője, Bajusz
Ferenc a KozterĹilerfelügłeleti Üglosztáĺy vezetője, Bodnár Gabriella a Szervezési és
Képviselői lroda vezetője, dľ. Suba Aľpád az Adóug,li lroda vezetője, Iványi Gyöngyvér a
Városépítészeti lroda vezetője, dr. KaszanyĹKolláľ Zsuzsanna a Családtámogatási Iroda
vezetője, Kincses lbolya a Humánknpcsoĺąti Irodą vezetője, Teszársz Károly tanácsadó, dr.
Dobos Bálint tanácsadó, Rácz Edina a Józsefváros Kozôsségeiért Nonprofit Zrt.
képviseletében, Závodny Lász|ő a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Kozpont gazdasógi vezetője, Bonyhádi Elek a BKIK ĺłIII. ker. Tagcsoport elntjke, Faľkas
Oľs a Józsefiórosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagłongazdálkodási igazgatója, Ács Péter a
Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt. városüzemeltetési igazgatója, dr. Horváth Tamás
Miklós a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. divízióvezetője



Soós György
Koszönti a megjelenteket a Bizottság 20Í6. évi 25. rendes ülésén. Megállapítja, hogy a
Bizottság 1 1 fővel határozatképes. Ismerteti a napirendet az ďábbiak szerint, majd szavazásra
bocsátj a a napiľendi j avaslatot:

Napiľend

1. Kłizbeszerzések
(írósb eĺi előterj eszté s)

1. Javaslat a ,,Jőzsefvárosi onkormányzat részére 3 db gépjárművek beszeÍzése,, tátgyÚ
kozbeszerzési elj árás megindításaľa
Előterjesztő: Dľ. Bojsza Krisztina - Humánszolgáltatási Ugyosztály vezetője

2. Beszerzések
(írásb eli e ĺőterj esztés)

1. Javaslat a ,,Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvĺĺrosi Polgármesteri Hivatal Adóügyi
Irodájának műkcĺdési hatékonyságjavítás'' tárgyu, kozbeszerzési értékhatárĺ el nem érő
b eszeľzés i elj áľás eredményének me gállap ítástlr a
Előterjeszĺő.' Páľis Gyuláné - Gazdasógi Vezető

3. Gazdálkodási Ügyosztáty
Előteľjesztő.' Dr. Galąmbos Eszter - üglosztályvezető
(írás b eli e ĺő terj e szté s)

1. Javaslat közterület-haszná|ati kéręlmek e|biráIására + KIEGESZÍľÉs
porxÉ,zsESÍTEsSEL

2. Tulajdonosíhozzájárulás Budapest VIII. kerĺilet, Kiss József utca és II. János PáIpápatét
kozott i0 kV-os ft'ldkábel ľekonstrukciőhoz

3. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIil. kerület Corvin Sétány Program keľetében
l éte s ĺi l ő C 4 j e|u iĺ o daház optikai kab e|háIő zatra kötéS éhez

4. Javaslat ,,Vállalkozási szerződés keretében Józsefuríĺos kaĺácsonyi feldíszítése és
d í s zki vi l ág ítás a,, tát gý ko zb ę szęr zé s i elj áľás me gindítás iĺra

1ľoľxÉzBEsÍTEs)

4. J őzsefv árosi Gazdálkodási Közp ont Zrt.
(írás b eli eIőterj esztés)

1. A Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zártkoríien Működő Részvénýársaság áIta| 2OI5.
évben kozszoIgáItatási szerződés keretében e|végzett beruhźzások elszámolása, térítés
nélküli átadása
Előterjesztő: Dr. Pesti lvett - igazgatósóg elnÓke

2. Javaslat az,,LNR-E12016. típusú'' bérlakás pá|yźnateredményének megállapítására
Előterjesztő: Farkos ors - vaglongazdólkodási igazgató

3. Javaslat az,,LNR-CS/2016. típusú'' bérlakás pá|yazat eredményének megállapításźna
Előterjesztő: Farkas ors - vaglongazdólkodási igazgató



5. Zárt iilés keretében táľgyalandó előteľj esztések
(ĺrásbeli eIőterj esztés)

1. Javaslat a Budapest VIII. ker[ile|., Rákóczi út
vonatkozó elővásárlási j ogról való lemondásra

szźtm alatti ingatlaľľa

Előteľjesztő: Dr. Galambos Eszter - Gazdálkodási ÜglosztáIy vezetője
2. Javaslat a Budapest VIII' kerület, Dankó utcaZ9. szám a|atti pinceszinti garázs ingatlanĺa

vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
Előterjesztő: Dr. Galambos Eszter - Gazdálkodási Ügyosztáĺy vezetője

Soris Gyłirgy
Megállapítja, hogy l l igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta| a Bizottság a napirendet
elfogadta.

799/20t6. (VIII.15.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ághatározata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság az aIábbi napirendet fogadja el:

Napirend

1. Ktizbeszeľzések
(írásbeIi előteľj esztés)

1. Javaslat a ,,Józsefuárosi onkormányzat tészére 3 db gépjfumíi beszeÍzése,, targyu
kozbeszerzési eljáras megindításaľa
Előterjesztő: Dr. Bojsza Krisztina - Humánszo\gáĺtatási Ügyosztáty vezetője

2. Beszeľzések
(íl"ásbeli eĺőterj esztés)

1. Javaslat a ,,Budapest Fővaľos VIII. keľtilet Jőzsefvárosi Polgáľmesteri Hivatal Adóiigyi
Iľodájanak múkĺjdési hatékonyságjavítás'' tärgý, közbeszerzési éľtékhatiírt el nem érő
beszerzési elj aľás eredményének megáll apítására
Előterjesztő: Páris Gyuláné - Gazdasági Vezető

3. Gazdálkodási Ügyosztály
Előterjesztő: Dr. Galąmbos Eszter - iigyosztáĺyvezető
(írásbeIi előterj esztés)

1 . Javaslat kö zterület-használati kérelmek elbírálásfu a
2. Tulajdonosihozzájárulás Budapest VIil. kerĹilet, Kiss József utca és

kozott 10 kV-os ftjldkábel rekonstrukciőhoz
3. Tulajdonosi hozzájaĺulás Budapest VIII. kertilet Corvin Sétríny

l éte s ü1 ő C 4 j e|,ű ir o daház optikai káb e|hźiőzatra kö tés éhez

II. Janos Pá|pźryatér

Progľam keľetében



4. Javaslat ,,Vállalkozási szeľződés keľetében Józsefuáros karácsonyi feldíszítése és
d í s zki v il ág ítása,, tár gý közb eszer zési elj arás me gindítás ara
(PoTKEZBESÍTÉS)

4. Jőzsefuárosi Gazdátkodási Kőzpont Zrt.
(ír ás b e li e l ő terj e s z t é s)

1. A Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártköruen Mfüödő Részvénytársaság álta1 2OI5.
évben kozszo|gá|tatźsi szeruődés keretében e|végzett beraházások elsziĺmolása, térítés
nélküli tĺadása
Eĺőterjesztő: Dr. Pesti lvett - igazgatóság elnöke

2. Javaslat az ,,LNR-E 120-|6. típusú'' bérlakás pá|yázateredményének megál1 apitására
Eĺ ő t erj e s z t ő'. Far kąs or s - v a g1l o n g azdáĺko dds i i g az gat ó3. Javaslat az,,LNR-Cs/2016. típusú'' béľlakás palýaziteredményének megáll apításáĺa
Előterjesztő.. Faľkas ors - vagyongazdáĺkodisi igazgató

5. Záłrt üIés keretében táľgyalandó előteľjesztések
(ír ós b eĺi e l őterj e s zté s)

1.Javas1ataBudapestVIII.keľület,Rákócziút-számaIattiingatlarľa
v o natkozó el ővásárlási j o gró l val ó lemondásľa
Eĺőĺerjesztő.. Dr. Galambos Eszter - Gazdálkodási Ügyosztály vezetője2. Javaslat a Budapest VIiI. kertilet, Dankó utca29. szttma|atti-pincesánti garázsingatlanra
vonatkozó elovásarlási j ogról való lemondásra
Előterjesztő.. Dľ. GąIambos Eszter - GazdáIkodási Üg,,osztdty vezetője

A Bizottság létszáma - Pintér Attilą megérkezésével _ ] 2 ĺőre változott.

1. Ktizbeszeľzések
(írásb eli előterj esztés)

Napirend 1.1. pontja: Javaslat a ,,Jĺĺzsefváľosi onkormányzat részére 3 db gépjármĺÍ
beszerzése,, tárgyil közbeszerzési eljáľás megindÍtásáľa
Előterjesztő: Dr. Bojsza Krisztina - Humánszolgĺźkatási Üg,,osztĺźly vezetője

Sorís Gytiľgy
A vitát megnyitj a, megadj a a szőt Borsos Gábor bizottsźęitagnak.

Borsos Gáboľ
Tudomása szerint az tlj gépjarmű értékesítés teľén akozbeszerzési aján|attételeket 1|Ietően aza jel|emző gyakorlat az autőkęreskedőknél, hogy nem az egyes dílerek, azaz viszonteladók
szoktak indulni kÍjzbeszerzéseken, plĺíne nem ugyanabban amétkábantöbb autókereskedés is,
mint pI. az opelnél |źthatő, hanem közvetlenüI a vezérképviseletet keresik meg. Ugyanis az
impoľtőrnek minden esetben tudomására jut, ha egy adótt díIere kozbeszerujsen indul, és
|eáIlítja azt, hogy a saját dílerei egymással ,",""iý",,enek, mert az csak neki lesz rossz.
Legalábbis a régebbi gyakoľlat az vo\t, hogy közvĹtlentil az importőrt, a vezétképviseletet



keresték meg, és amerľryiben ő nyert, ki szokott jel<jlni egy díleľt, akinél az autőt át lehetett
venni. Főleg az effé|e esetekben, ahol az opelnél kettő vagy három, meg talán más mĺíľkánál
is több díleľt lehet látni. Ha jól értette, jelen esetben felkért ajánlattevőkľől van szó, kérdése,
hogy ezt a szempontot Íigyelembe vették-e.

Soós Gyłirgy
YáIaszadásra megadja a szőt az a|jegyzőnek.

Dľ. Mészáľ Erika
Ezt a szempontot nem vették ťrgyelembe, mivel aztke|I vizsgálni, hogy az ajźnlatrafelkért
szervezetek az ađott típusú és gyźrtmán.yu gépjáľművel valóbun ."''đélk"znek. Tehát nem
feltételezhetik azt a kiírás, illetve az aján|atu f"ke't szervezetek megielĺĺlése során, amit
Borsos Gábor bizottsági tag elmondott. Maguk az aján|atra felkéĺ szervezetek a hatályos
jogszabáIynak maximálisan megfelelnek, így közbeszěrzési jogi szempontból teljesen rend.;én
való.

Soós Gyiiľgy
Megadja a szőt Borsos Gáboľ bizottsági tagnak.

Boľsos Gáboľ
TaIán egy korábbi gépjárműbeszeľzésnél is felmerült, hogy a kormányzatnak van egy új
gépjáÍmú kozbeszerzései kontingense' arn1hęz megnyitotta a lehętőséget egyebek máleti
önkormányzatok tészéte is, hogy azon az áľon, abból a keretb?l Ěvázi kĺizponti
á|Iamháztartási beszerzésen keľesztül lehessen lebonyolítani új autó beszerzést,nyilván az ott
kiválasztott paľtneľek esetében. Mivel ilyenkor az önkorm ányzat igénye llozzáadődik az
ál|ami igényhez, vélhetően kedvezőbb kondíciókkal lehet új gépjármile szert terľli. Sokáig
volt ilyen lehetőség' kéľdése, hogy eztfigyelembe vették-e, amórrnyiben még mindig fennáll.

Soós Gyiĺrgy
Yá|aszadásra megadj a a szőt az a|jegyzónek.

Dľ. Mészáľ Eľika
Jelenleg is van ez a |ehetőség, figyelembe vették, megvizsg áIták, és azt tapasztalták, hogy
kedvezőbb árakat tudnak elérni a kiírás jelenformájáva|.

Soós Gytirgy
További kérdések, hozzásző|ások nincsenek, a vitźt lezfuja. Szavazásra bocsátj a az alábbi
határ o zati j avaslato t :

A Városgazđźikodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Jőzsefuiáľosi onkoľmrĺnyzat részére 3 db
gép j árroú be s zerzés e,, tár gyű ko zb e szer zé s i e lj arás b an úgy dönt, ho gy

1. a Kbt. Harmadik Rész, uniós étékhatĺíľ alatti éľtékű hirdetmény nélküli nyílt (Kbt.
115. $ szerinti eljárás) kozbeszeruési eljárást folytat te.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. augusztus 15.



2' elfogadja az e|oterjesńés 2. szźlmu mellékletét képező kozbeszerzési eljárást indító
felhívást és közbeszerzési dokumęntumokat a Bíráló Bizottság javaslata a\apján.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľido: f016. augusztus 15.

3. elfogadja az alábbi kiválasztott hat gazdasági szereplőt:
l-Név: GYULAI AUTOSZERVIZ Kft., cím: 1 173 Budapest, 51 1. utca 4. - 512' utca

3 ., ađőszám: 233 57 1 69 -2-4f
Forgalmazott autĺĎmárkák: opel
Elvárt paĺamétereknek megfelelő gépjármiĺvek (marka és típus):
9 személyes személygépkocsi: opel Vivaro Combi
7 szeméIyes személygépkocsi: opel Combo Tour
5 személyes személygépkocsi: opel Meriva

2-Név: Schilleľ Autőház Kft., cím: 1138 Bp. Váci u. 113., adószám:10f60999-2-41
Forgalmazott autómárkák: opel, Toyota, Skoda, Fiat
Elvárt paramétereknek megfelelő gépjárművek (máľka és típus):
9 személyes személygépkocsi: opel Vivaro Combi' Fiat Ducato
7 szemé|yes személygépkocsi: opel Combo Tour, Fiat Doblo, Fiat Scudo
5 személyes személygépkocsi: opel Meriva, Fiat Qubo, Skoda Yeti, Skoda Fabia

3-Név: AUTOSZALON DUNA Kft., cím: 1095 Budapest, Soroksári út 160.,
adő szám: |25 0 4 I 47 -f - 43
Forgalmazott autómárkák: opel, Suzuki
Elván paramétereknek megfelelő gépjárművek (márka és típus):
9 személyes személygépkocsi: opel Vivaľo Combi
7 szeméIyes személygépkocsi: opel Combo Tour
5 személyes személygépkocsi: opel Meriva, Suzuki SX4, Suzuki Vitara

4-Név: AUTóCENTRUM SZABO Kft., cím: 122I Budapest, Pedellus U.1.,
adő szám: | 0923 I 5 3 -2- 43
Forgalmazott autómárkák: Fiat, Ford, Renault
Elvárt paľamétereknek megfelelő gépjármiĺvek (márka és típus):
9 személyes személygépkocsi: Fiat Ducato, Ford Toumeo Custom, Renault Tľafic
Combi
7 személyes személygépkocsi: Fiat Doblo, Fiat Scudo, Foľd Grand Tourneo
Connect
5 személyes személygépkocsi: Fiat Qubo, Ford Bmax, Foľd Tourneo Corrnect, Ford
Toumeo Courieľ, Renault Captuľ

5-Név: Porsche Inteľ Autĺí Hungáľia Kft., cím: 1139 Budapest, Fáy u, f7.' adőszám:
14515239-2-44
Foľgalmazott autĺímárkák: Volkswagen, Seat, Skoda, Audi
Elvárt paľamétereknek megťelelő gépjármúvek (márka és típus):
9 személyes személygépkocsi: VW Transpoľter
7 szeméIyes személygépkocsi: VW Caddy
5 személyes személygépkocsi: VW Caddy, Vw Polo, Seat lbiza, Skoda Yeti,
Skoda Fabia

6-Név: PetľányĹAutĺĺ Kft., cím: 1106 Budapest, X., Kerepesi út 105., ađőszźtrrl:
1049r55r-2-44
F.oľgalmazott autĺĺmáľkák: Foľd
Elvárt paramétereknek megfele|o gépjátmiivek (márka és típus):
9 személyes személygépkocsi: Ford Tourneo Custom



7 szemé|yes személygépkocsi: Ford Grand Tourneo Connect
5 személyes személygépkocsi: Ford Bmax, Ford Tourneo Corrnect, Ford Toumeo
Courieľ

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 20Í6. augusztus 15.

4. az eljárźs határidőit tekintve úgy dönt' hogy az ajánlattételi hataridő: 10 naptáľi nap.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. aususztus 15.

Soós Gyiirgy
Megállapítja, hogy 9 igen, 0 nem' 3 l:rrtózkodás szavazattaI aBízotÍság az a\ábbihatározatot
elfogadta:

800/2016. (VIII.15.) sz. Váľosgazdźikod,álsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(9 igen,0 nem, 3 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztĺgyi Bizottság a ,,Józsefuáľosi onkormtnyzat részére 3 db
gépj áľmű beszerzése,, tár gyu kozbeszęrzési elj árásban úgy dönt, ho gy

1. a Kbt. Harmadik Rész, uniós értékhatár a|atti értékű hirdetmény nélküli nyílt (Kbt.
115. $ szeľinti eljárás) közbęszerzési eljárást folytat le.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2016. augusztus 15.

2. elfogadja az eIőteqesztés 2. számű mellékletét képező kozbeszerzési eljárást indító
felhívást és kĺjzbeszerzési dokumentumokat a Bírá1ó Bizottság javaslata a|apjźn.

Felelős: polgármester
Hataľidő: f0|6. augusztus 15.

3. elfogadja az a|á,bbi kiválasztott hat gazdasági szereplőt:
l-Név: GYULAI AUTOSZERVIZ Kft., cím: l t z3 ľudapest, 51 l . utca 4. - 5I2. utca

3 ., adőszám: 233 57 | 69-2-42
Forgalmazott autĺĺmáľkák: opel
Elvrírt paľamétereknek megfelelő gépjárművek (mrĺrka és típus):
9 személyes személygépkocsi: opel Vivaro Combi
7 szemé|yes személygépkocsi: opel Combo Tour
5 személyes személygépkocsi: opel Meriva

2-Név: Schĺlleľ Autőház Kft., cím: 1138 Bp. Váci u. I|3., adőszjtm: 10260999-2.4I
Forgalmazott autómáľkák: opel, Toyota, Skoda, F'ĺat
Elvárt paramétereknek megfelelő gépjármiivek (marka és tĘus):
9 személyes személygépkocsi: opel Vivaro Combi, Fiat Ducato
7 szeméIyes személygépkocsi: opel Combo Tour, Fiat Doblo' Fiat Scudo
5 személyes személygépkocsi: opel Meľiva, Fiat Qubo, Skoda Yeti, Skoda Fabia



3-Név: AUTóSZALON DUNA Kft., cím: 1095 Budapest, Soroksari út 160.,
adő szám: 125 0 4 I 47 -2 - 43
Forgalmazott autómárkák: opel, Suzuki
Elvárt paraméteľeknek megfelelő gépjárművek (márka és típus):
9 személyes személygépkocsi: opel Vivaľo Combi
7 személyes személygépkocsi: opel Combo Tour
5 személyes személygépkocsi: opel Meriva' Suzuki SX4, Suzuki Vitaĺa

4-Név: AU'ľOCEN,I'RUM szAtsO Ktt., cím: |'f'|I Budapest, Pedellus u.1.,
adő szám: 1 0923 I 53 -2 - 43
Forgalmazott autĺómárkák: Fiat, Foľd, Renault
Elvárt paramétereknek megfelelő gépjáľművek (marka és típus):
9 személyes személygépkocsi: Fiat Ducato, Ford Toumeo Custom, Renault Trafic
Combi
7 szeméIyes személygépkocsi: Fiat Doblo, Fiat Scudo, Foľd Grand Tourneo
Connect
5 személyes személygépkocsi: Fiat Qubo, Ford Bmax, Ford Tourneo Connect, Ford
Tourneo Courier, Renault Captur

5-Név: Porsche Inter Autó Hungáľia Kft., cím: 1139 Budapest, Fáy u.27 ., adőszám:
14515f39-2-44
Foľgalmazott autómárkák: Volkswagen, Seat, Skoda, Audi
Elvárt paľaméteľeknek rnegfelelő gépjármrĺvek (márka és típus):
9 személyes személygépkocsi: VW Tľansporter
7 szemé|yes személygépkocsi: VW Caddy
5 személyes személygépkocsi: VW Caddy' VW Polo, Seat Ibiza, Skoda Yeti,
Skoda Fabia

6-Név: PetľányĹAutó Kft., cím: 1106 Budapest, X., Keľepesi út 105., ađősztlm:
10491551-2-44
Forgalmazott autómárkák: Ford
Elvárt paraméteľeknek megfelelő gépjárművek (márka és típus):
9 személyes személygépkocsi: Forđ Toumeo Custom
7 szeméIyes személygépkocsi: Ford Gĺand Touľneo Cormect
5 személyes személygépkocsi: Ford Bmax, Foľd Toumeo Connect, Ford Tourneo
Courier

Felelős: polgáľmester
Határiđő: 2016. augusztus 15.

4. az e|jétrashatáridőit tekintve úgy dönt, hogy az ajánlattéte|i határidő: 10 naptíri nap.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. aususztus 15.



2. Beszerzések
(ír ás b el i elő terj e szté s)

Napirend 2.|,. pontja: Javaslat a ,,Budapest Főváros VIII. kerĺilet Jĺízsefváľosi
Polgármesteri Hivatal Adóiigyi Irodájának műkiidési hatékonyságiavítás'' tárgyÍl,
kiizbeszerzési értékhaíárt el nem éľő beszeľzési eljáľás eľedményének megállapításáľa
Eĺőteriesztő.. Páris Gyuláné - Gazdasági Vezető

Soós Gyiiľgy
A vitát megnyitja, megadja aszőtJakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Egyrészt van az a furcsaság, hogy o speciel, mint felelős bizottság tagja sem tudott olyan
igényről az eloteľjesztés kézbesítésének napjttig, hogy a Hivatal problémásnak érzi Adóügyi
Irodájának műkodését. Ezzel mi ahe|yzet, kit tájékoztattak erről, mik atapasztaIatok, mi a
gond nevezett irodával? Másĺészt abeszetzést tekintve rryilván 1 db érvényes ajánlat érkezett,
és amennyiben megnyerik ezt a projektet, akkor tekinthető ez egyfďjta kísérletnek, hogy egy
veľsenyszféľára szakosodott Big Four könyvelő és tanácsadó cég jön ide aZ
onkormányzathoz. Nyilván nekik van állami szférára szakosodott részlegüĹ is, és releváns
cinkormányzati ĺeferenciáikkal is rendelkeznek, azt viszont furcsállja, hogy referenciaként
megjelölték még az olimpia pá|yázatźú is, amit egyébként ő valamennyire ismer, és nem tud
ide beleszámítani sem értékęlhető referenciaként, sem egy olyan anyagként, ami nem
ľugaszkodik el látványosan a realitásoktól. Reméli, nem ugyanazok fognak a Hivatal Adótigyi
Irodáján dolgozni, akik az olimpiai pályázaton.

Soós Gytirgy
YáIaszadásľa megadja a szőtaz a|jegyzónek.

Dr. Mészáľ Erika
Természetesen aZ Adóügyi lrodával semmi probléma nincs hivatali szinten. Maga a
beszerzési eljaľás azértkeftIt lefolytatásľa, hogy igen, valóban a piaci szférźtban résztvevő cég
vizsgá|jameg a Hivatalnál miĺködő szervezeti egységet és tegyen javaslatot arua,hogyan lehet
a bevételeket még hatékonyabban beszedni, illetőleg a munkaerőt miként lehet úgy
átcsop orto s ítani, ho gy ez még hatékonyabb á te gy e a b evételek befolyását.

Soós Gyiiľgy
Megadja a szőt Borsos Gábor bizottsági tagnak.

Borsos Gábor
A kiírásban szeľepelt a bevétel nĺjvekedés. Saját belső becslés a|apjźn mekkora |ehetazaz
elvárt vagy elváľható helyi adó bevéte|, allhoz képest, ami ténylegesen be szokott folyni?
Tehát fe|téte|ezve egy jelentős hatékonyság javulást, mekkora összegű, illefue száza|ékos
helyi adó bevétel ncivekményre lehet számítaĺ|? A három szempont kĺizül ezvoltkardinálisan
megjelölve a munkaidő és a ráfordítás, illetve a kapacitás kihasználás mellett.

Soós Gyiirgy
Yá.Iaszadásra megadja a szőt a gazdasági vęzetőnek,



Páris Gyuláné
Valójában százalékban nem tudja megmondani, jó lenne egy 40 o/o, inkább a hátralékok
behajtásának a fokozására törekszenek, amint ezt ttjbbszcir is elmondták, mindenfele módszert
a gyakorlatban bevezetnek a hátralékok csökkentése éľdekében. Jó lenne egy 40 %o-os
hátralékcsökkenést elérni ezzel, időben reagálni a piaci viszonyokra. Ezis egy olyan módszer,
amivel tényleg a bevételeket szeľetnék növelni.

Soós Gyöľgy
További kérdések, hozzásző|ások nincsenek, a vitźt lezária. Szavazátsra bocsátia az a|tbbi
határ o zati j avas l atot :

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a ,,Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Adóügyi
Irodájának mríkodési hatékonyságjavítás'' tárgyu,kozbeszerzési értékhatárt el nem érő

. beszeruési eljárást érvényesnek és ereĺĺményesnek nyilvánítja.

Felelős: polgármester
Hatáľido: 20l6. augusztus 15.

2. ahatározat 1. pontjában megjelöltbeszerzési eljárás során a PľicewateľhouseCoopers
Magyarország Kft. (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.;
cégegyzékszám: 0l 09 06302f; adőszám: |025616I-2-44) ajánlata érvényes'
alkalmas aszerzóďés teljesítésére' nem á||kizáĺő okbatá|ya a|att.

Felelos: polgármester
Határidő: 2016. augusztus 1 5.

3. ahatározat l. pontjában megjelölt beszerzési eljárás nyertese PricewateľhouseCoopeľs
Magyarország Kft. (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.;
cégsegyzékszám:01 09 063022; adőszám: 1025616I-2-44). Az elfogadott ajźnlati át
7.900.000,- Ft+ 27 o/o nFA, azazbruttő 10.033.000'- Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. augusztus 15.

4. felkéri a polgármestert a haÍátozat 3. pontja szerinti megbízási szerzőđés aláírására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. aususztus 31.

Soós Gyöľgy
Megállapítja, hogy 9 igen, 0 nem, 3 tartőzkođás szavazatÍal a Bizotts ág az atábbi hattrozatot
elfogadta:

80 1 / 20 |6. (VIII. 1 5.) sz. Vá ros g azdá|ko dálsi és P énzü gyi B izo tts ág határ ozata
(9 igen' 0 nem, 3 tartőzkodá,s szavazattal)

A Y át o s gazdálko dási és Pénzügy i Bizottság úgy dönt, ho gy

l0



1. a ,,Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Adóügyi
Irodájának műkĺidési hatékonyságjavítás'' tárgyil,kozbeszerzési értékhatárt el nem érő
b eszeruési elj aľást érvényesnek és eľedményesnek nyi lvánítj a.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. augusztus l5.

2. ahattttozat 1. pondában megjelölt beszeruési eljĺĺrás során a PľicewaterhouseCoopers
Magyarország Kft. (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.;
cégegyzéksztlm: 01 09 063022; adőszám: 10256161-2-44) ajźn|ata érvényes,
alkalmas a szerződés teljesítéséľe, nem á||kizźrő ok hatálya alatt.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. augusztus 15'

3. ahatározat l. pontjában megjelölt beszeruési eljáľás nyertese PľicewaterhouseCoopers
Magyarctszág Kft. (székhely: l055 Budapest, Bajcsy-Zsi1inszky út 78.;
cégtregyzékszám:01 09 0630f2; adószám: 1025616|-2-44)' Az elfogadott aján|ati tr
7.900.000,- Ft + f] % 

^FA, 
azazbruno 10.033.000,- Fr.

Felelos: polgármester
Határidő: 2016. augusztus l5.

4. felkéľi a polgámestert a határozat 3. pontja szerinti megbízási szerzódés a|áírására.

Felelős: polgármester
Határiđó : 2016. aususztus 3 1.

3. GazdáIkodási ÜgyosztáIy
Előterjesztő.. Dr' Galambos Eszteľ - ügyosztólyvezető
(ír ásb eli e lőte rj e s zté s)

Soĺís Gytiľgy
Külön táĺ gyaIástaj avaslatokat kéľ.

Jakabfy Tamás
A 3. blokk három napirendi pontjához is lenne megjegyzése.

Soĺĺs Gytiľgy
Ez esetben külön tárgyalja a Bizottság a 3. blokk napirendi pontjait.

Napirend 3.1. pontja: Javaslat kiizteľiilet-használati kérelmek elbíľálására

Soós Gyiĺľgy
A vitát megnyitja, megadja aszőt JakabĘ Tamás képviselőnek.
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Jakabfy Tamás
Pusztán egy megjegyzése volna. Feltűnt neki a II. számú kérelmező, a Gľillcsirke Kft.,
melynek székhelye a Hl3-ban van' ezen kívül továbbľa is úgy gondolja, hogy a metró bejárat
melletti helyeket páIyáztassák meg. Ugyan rLem aZ előterjesztéshez tartozik, de szeietné
megkérdezni, miért van az onkormányzat épu|etében a székhelye, esetleg az onkormányzat
programj ában Vesz részt?

Soós Gyłirgy
Csak azért lehet ott, de vá|aszadásľa megadj a a szőt az e|őtefiesztőnek.

Dľ. Galambos Eszter
Nincs tudomásuk róla.

Soós Gytirgy
Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
A pályáztatás miatt ahatározati javaslat II. pontjáról külc'n szavazástkér.

Soós Gyöľgy
További kérdések, hozzászó|ások nincsenęk, a vitát \ezárja. Elsőként szavazásra bocsát|a a
határ ozattj avaslat alábbi, II. pontj át:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy módosítja a 77f/2OI6. (vII.22.)
számuhatározatát _ negyedéves díjírzetéssel - az alábbiak szeľint:

Köztertilet-használó. kér e|męzo :

A kozterül et-haszná|at idej e :

Kĺj zt erül et -haszná| at c éIj a:
Kcj zterül et -haszntl|at helve :

Kö zte rü1 et -haszná|at nagy s ága:

Felelős: polgármesteľ
Határidó: 2016' aususztus 1 5.

Gľillcsiľke Kft.
(l085 Budapest, Horánszky utca 13.)
2016. augusztus 15. -f0I7.július 06.
pavilon és vendéglátő terusz
Budapest VIIi. kerület, Szigony utca 43.
(Klin"ikák Metró b ej ár at mellett) közteľül eten
If m" pavl|on + 3 m, vendéglátő terusz

Soós György
Megállapítja, hogy 10 igen, 0 nem' 2 tartőzkodás szavazattal a Bizotts ág az a|ábbihatározatot
elfogadta:

802/2016. (vn.15.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen, 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dtint, hogy módosítja a 77212016. (vII.22.)
számu hatát o zatát - ne gyedéves díj Íizetés se| _ az al ább i ak s zeri nt :
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Soĺís Gyiirgy
S zav azásr a b o cs át.j a a haÍár ozati j avas lat al ább i, fennmaradt p ontj ait :

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati
hozzájárulást ad - előĺe egy összegben torténő teljes díjfizetéssel _ az aIábbiak szeľitrt:

Közterül et-használó, kér e|mezo :

A közteľtilet-használat ideje:
Kĺizterulet-használat célj a:

Kcj zteľtil et -haszná|at he lye :

Ko zterül et -baszná|at nagys á g a :

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. augusztus 15.

Kcjzterület-használó. kéľelmező :

A közterület használat ideje:
Ko ztę rü l et -hasznźllat c é|j a:

Kö zteľü 1 et -hasznáLat hęlye :

Ktj ztertil e t -hasznźt| at na gys ága :

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20 I 6. augusztus 1 5.

Kö zteľĹilet -haszná|ó, kéľelmező :

A közterület-használat idej e :

Kö ztertil et -hasznáIat célj a:

Kö zteľĹil et -haszná|at helye :

Kö zterül et -haszná|at nagy sźąa:

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. augusztus 15.

Gľil|csiľke Kft.
(1085 Budapest, Horánszky utca 13.)
2016. augusztus 15. _2017.július 06.
pavilon és vendéglátő terasz
Budapest VIII. keľĹilet' Szigony utca 43.
(Klinikák Metró bejĄrat mellett) köĺerületen
If m" pavilon * 3 m. vendéglátó terasz

Hoľváth Tiboľ egyéni vállalkozó
(székhely: 1089 Budapest, Kálváriatér 20.)
2016. augusztus 15. -2017. augusztus 15.
megállító tábla
Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u. l0/a.
szám előtti jardźtn

7m"

Geo * Bau Kft.
(||52 Budapest, Vorĺlsmarty utca 12/b)
2016. augusztus 16. -2016. szeptember 30.
építési munkaterület (fiiggőfolyo s ók felúj ítása)
Budapest VIII. keĺület, Leonardo da Vinci koz |.
előtti köĺerületen
36 mr

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy kcizterület-haszná|ati
hozzájáru|ást ad - előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az atábbiak szerint:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

l. köztertilet-haszná|atihozzájaĺulást ad _ előre egy összegben t<jrténő teljes díjfizetéssel _ az
alábbiak szerint:
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Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016. augusztus 15.

2. tudomásul veszi a REAX INVEST Zrt. Budapest VIII. kerület, Szentkiľályi u. 4. szám
elotti kcjzterületen építési munkaterület céljából igénybe vett kcjzterület-használatat2016.
augusztus I4. napjélra szóló időtartamra díjfizetési kötelezettség mellett.

Felelős : polgáľnrester
Határidő: 2016. aususztus l5.

Soós Gyiirgy
Megállapítja, hogy 1,2 igen' 0 nem' 0 tartóZkodás szavazatta| a Bizottsás az alźLbbi
határ o zatokat e l fo gadt a :

803 ĺ20 16. (vm. 1 5.) sz. Város gazdálko d ási és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(l2 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dont, hogy közterület-h aszná|ati
hozzájáru|ást ad - előre egy osszegben történő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Koztertil et -használő, kérelmező :

A kozterület használat ideje:
Kö zterül et -hasznáIat célj a:

KĺjzterÍi let-használat helye :

Kö zterül et -hasznä|at na gys ág a :

Kö zterül et -hasznáIő, kérelmező :

A kozterület használat ideje:
Kö ztertil et -hasznáIat c é|j a:

Kö zterül et -haszná|at helye :

Kö zterĹil et -haszná|at nagy s ága:

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. augusztus 15.

REAX INVEST Zľt.
(székhely: 1133 Budapest, Gogol u' 15.)
2016. augusztus 15. -2016. augusztus 26.
építési munkaterület (homlokzati á||vány
elhelyezése)
Budapest VIII' keriilet, Szentkirályi u. 4. szám
előtti járdán
36 m" (;árda)

Horváth Tibor egyéni váIla|koző
(székhely: 1089 Budapest, Kálváriatér 20.)
2016. augusztus 15. -20\7. augusztus 15.
megti|ítő tábla
Budapest VIII. keľület, Diószegi Sámuel u. |\la.
szám e|őtti járdán
1m'

804/2016. (VIII.15.) sz. Váľosgazdátkodási és Pénzĺigyi Bizotts ághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľtilet-hasznźtlati
hozzájźlru|ást ad _ előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az a|ábbíakszerint:
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80512016. (VIII.15.) sz. váľosgazdátkodási és Pénzügyi Bizotts á'ghatźłrozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi.Bizottság úgy dönt' hogy

i. kozteľĹilet-hasznáIaÍihozzćtjárulást ad _ eloľe egy összegben torténő teljes díjfizetéssel _ az
alábbiak szerint:

Kcj zteľtil et -haszná]'ő, kérelmező :

A kĺj zterül et-hasznáIat idej e :

Ko zterri l et -haszĺá|at cé|j a:

Kö zte rül et -haszná|at he l ye :

Kö zterül et -haszná'Iat nagy s ága

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. auguszĹus 15.

Kĺjzterület-használó. kérelmezo :

A közterĹil et hasznźl|at idej e :

Kö zterü l e t -hasznáI at c é|j a:

Kö zterül et -haszná|at helye :

Kĺizterül et -haszná|at nagys ága :

Feleltĺs : polgármester
Hatáľidő: 20|6. augusztus 15.

Geo + Bau Kft.
(1| 5f Budapest, VöľösmaĄ utca IZ/b)
20|6. augusztus 1 6. _ 20|6. szeptembeľ 30.
építési munkaterület (fiig gő fo lyo sók felúj ítása)
Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci köz 1.

előtti kĺjaerĺileten
36 mr

REAX INVEST Zľt.
(székhely: 1133 Budapest' Gogol u. l5.)
2016. augusztus 15. -2016. augusztus 26.
építési munkaterület (homlokzati al|vány
elhelyezése)
Budapest VIII. keľtilet, Szentkirályi u. 4. szám
előtti járdán
36 m" (árda)

2. tud'omásul veszi a REAX INVEST Zrt. Budapest VIII. keľület, Szentkirályi u. 4. szám
előtti köztenileten építési munkaterület cétjából igénybe vett kciĺerÍi|et-haszná|.atát 2016.
augusztus 7 4 . napj ár a sző|ő idótartamr a díj fi zetési kotelezettsé g mellett.

Felelős: polgármester
Hatfuiđő: 2016. augusztus i 5.

Napirend 3.2. pontja: Tulajdonosihozzájáľulás Budapest VIII. keľület, Kiss Jĺízsef utca
és II. János PáI pápa tér közótt 10 kV-os fiildkábet rekonstľukcióhoz

Soós György
A vitát megnyitja, megadja aszőtJakabĄ' Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Ismét felmerül az, hogy jobb lenne, ha az iÍ a|att átfürással és nem útbontással vinnék át a
kábelt, eZ vgye aBezeréđj utcai terület, ami az onkormányzathoz tartozlk. Sajnos dĺjnteni
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nem tudnak róla, viszont őt sokkal jobban érdekti a II' János Pá| pápa téren belüli rész, ami
fővárosi terület. Itt szintén azt|ehet látni, hogy a Lutheľ utca alatt is át akarjrák virľri, tehát
nyilván ott is cé|szeru leĺnę biztosítani a folyamatos közlekedést, lévén egy jóval
foľgalmasabb utca. Raadásul megint ott tartanak, hogy paľ éve felújított teľületeket kell
felbontani, miközben nyilván ott van 30 éve az a IO kV-os kábel, és két éve ugyanúgy
tudhatták volna, hogy hamarosan ki akarják cserélni, mint ahogy most tudják . Ez a véleménye
azugyrőI.

Soós György
Válaszadásra megadja a szőt az előteľjes ztonęk.

Dľ. Galambos Eszteľ
Hogy tudnak-e átfirrással dolgozni, azt meg kell kérdezni a kivitelęzótóI. Tehát legjobb
esetben vissza tudja hozni az előterjesztést akövetkező bizottsági ülésre.

Soós Gyiirgy
Rendben, tehát a napirend 3.2. pontja r'isszavonásľa került.

Előterj esztő visszavonta.

Napiľend 3.3. pontja: Tulajdonosihozzájźlľulás Budapest VI[. keľület Coľvin Sétány
Pľogľam keretében létesülő C4 jelű irodaház optikai kábe|há|őzatra kiitéséhez

Soós Gyiiľgy
A vitát megnyitja, majd kérdések, hozzászőIások hiányźban lezárja. Szavazásra bocsátja az
alábbi határ o zati j avaslatot :

A Váľosgazdálkodási és Pénziĺgyi Bizottság úgy dcint, hogy tulajdonosi hozzájáru|ását adja a
Nokia Solutions and Networks TľafflrCoM Kft. (cégjegyzékszám:01 09 567072; székhely:
1092 Budapest Köztelek utca 6.) megbízása alapján a LoXToN Kft. (cégjegyzékszám:73 09
139729; székhely: 2113 Eľdőkertes, Banka utca 6.) á|ta| készített, a Budapest VIII. kerület
Corvin Sétány Program IV. ütem keretében, a Bókay János utca - Práteľ utca - Szigony utca
á|ta| határolt tombben épülő C4 irođaház kétirányí optikai kábe|há|őzat bekötésének kiviteli
tervéhez, a közterületi munkák elvégzéséhez) a7. alábbi feltételekkęl és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájźlrulás a beľuházőt/kivite|ezőt (építtetőt) nem mentesíti az
építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyekbeszeruése alól,

b. a tulajdonosi hozzájárulás a Szigony utca (hĺsz.: 36180; 36137; 35728146) és Pľáteľ
utca (hĺsz.: 36100/2) út- és járdaszakaszairaterjed ki,

c. a beruházőnalďlkivitelezőnek (építtetőnek) a kĺjzútkezelői és munkakezdési
(burkolatbontási) hozzájáru|ást a vonatkoző rendelet (19lI994. (V.31.) KHVM
ľendelet) szeľinti mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. keľĹilet
Józsefuarosi Polgáľmesteri Hivatal Hatósági ÜgyosnáIy Építésügyi IrodájátőI
előzetesen meg kell kérni, és az abbanfoglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi a beruhźzőt/kivite|ezőt a bontással érintett járdaszakaszok helyreá||ításźra,
amely munkákra abęruházőlkivitelező közösen 5 év garanciátvá||a|.
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. A bontással érintett Szigony utca és Práter utca járda burkolatát az a|ábbi
rétegľenddel kell helyreállítani, szerkezetirétegenként f0-20 cm átlapolással:

- 3 cm vtg. MA-4 érdesített öntott aszfalt kopóréteg (bontassal érintett
j ár đaszakasz telj es széles ségében)
15 cm vtg. C8/10-32-Fl betonalap
15 cm r,'tg. homokos kavics źryyazatTrq95Yo

e. az enged'é|yes kciteles a munkák (helyľeállítás) elkészüItérő| a kozteriilet tulaidonosát
írásban értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak aZ engedélyező szervek' szakhatóságok
eloírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított l évig érvényes.

FeIelős: polgármesteľ
Hatáľido: 2016. augusztus 15.

Soós György
Megállapída, hogy If igen,0 nem' 0 tatózkod ás szavazaiĺal a Bizotts ás' az a|ábbi határozatot
elfogadta:

806ĺf016. (VIII.15.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(I2 igen,0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt' hogy tulajdonosi hozzájárutását aďja a
Nokia Solutions and Netwoľks TraffiCoM Kft. (cégegyzékszám..01 09 567072; székhely:
1092 Budapest Köztelek utca 6') megbízása alapján a LoXToN Kft. (cégjegyzékszám: 13 09
|39729; székhely: 2|13 Etdőkertes, Banka utca 6.) éital készített, a Budapest VIII. kerĹilet
Corvin Sétány Program IV. ütem keretében, a Bókay János utca - Práteľ utca - Szigony utca
źita| határolt tömbben éptilő C4 irodaház kétirányu optikai kábe|háIőzat bekötésének kiviteli
tewéhez, a közteriileti munkák elvégzéséhez, aZ a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a, jelen tulajdonosi hozzájćtru|ás a beruházót/kivitelezőt (építtetőt) nem mentesíti az
építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyekbeszerzése alól,

b. a tulajdonosi hozzájárulás a Szigony utca (hĺsz.: 36180; 36137; 35728/46) és Práteľ
utca (hľsz.: 3610012) út- és járdaszakaszaitateľjed ki,

c, a bęruházőnak//kivitelezőnek (építtetőnek) a kozutkęze|oi és munkakezdési
(buľkolatbontási) hozzájáru|źst a vonatkozó rendelet (I9lI994. (V.31.) KHVM
rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest Főváľos VIII. keľĺilet
Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztźiy Építésrigyi lrodájźúő|
előzetesen meg kell kérni, és azabbanfoglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi a beruházőt/kivite|ęzőt a bontással érintett jźtrđaszakaszok helyreáI|ításźra,
amely munkákĺa aberuhźzőlkivitelezo kĺjzösen 5 év garanciátvá||al.

o A bontással érintett Szigony utca és Pľáter utca jźrda burkolatát az altbbi
rétegľenddeIkell helyľeállítani, szetkezęti rétegenként20-20 cm átlapolással:
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_ 3 cm vtg. MA-4 éľdesített öntött aszfa|t kopóréteg (bontással éľintett
j tlt daszakasz telj es széIes s égében)
15 cm vtg. C8/10-32-FI betonalap
15 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq95%o

e. az engedélyes kĺiteles a nrunkák (helyľeállítás) eIkésztĺltéről a ktizĺ'ertileĺ. |.ulajĺlonosát
írásban értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzźtjárulás csak aZ engedé|yező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradékta|anbetartásával, a dcintés napjától számított i évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. augusztus 15.

Napirend 3.4. pontja: Javaslat,,Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros kaľácsonyi
feldíszítése és díszkivi|ágítása,, tárgyÍlkőzbeszerzési eljárás megindítására

Soós Gyłirgy
A vitát megnyitja' megadja aszőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
A tisztelt előkészítőtől, közbeszerzési Bíráló Bizottságtól szeretné kérdezn| tényleg úgy
gondolják, hogy erľe afe|adatranem alkalmas VIiI. kerületi váIlaIkoző?

Soós Gytirgy
Yá|aszadásra megadja aszőtaGazdá|kodási Ügyosztá|y vezetó-helyettesének.

Dr. Balisani Ciľo
Nem gondolják úgy, eZ egy nyilvános közbeszerués lesz, tehát meghirdetésľe kerül, emellett a
Kbt. szerint meg kell hívniuk három másik vtt||alkozőt. Egyébként megvizsgálták, hogy
alkalmasak lehetnének-e a feladatra, ennyit ta|á|tak. Mindenkinek megvan a lehetősége' hogy
a nyi lváno s p á|y ázatr a j elentkezzen.

Soós Gytirgy
Megvizsgálták, hogy kerületi vá|Ialkoző végez-e ilyen munkát? A váIasz igen, tehát nem
ta|áItak ezek szerint. Egyéb kérdés, hozzásző|ás nincs, avitát|ezfuja. Szavazásrabocsátja az
aIábbi határ o zati javas latot :

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. ,,Yá'Ila|kozási szęrződés keretében Józsefuáros karácsonyi feldíszítése és díszkivi|ágítása,'
tárgyban a kozbeszerzésekől szőIő 2015. évi CXLIII. toľvény Harmadik Rész, uniós
érté|dlatár alatti éĺékiĺ hirdetmény nélküli nyílt (Kbt. 113. $ (1) bek. szerinti eljárás)
kozbeszerzési elj árást folytat le.

Felelős: polgármester
Határiđó : 20I 6. auzusztus l 5.
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2. elfogadja az e\őterjesztés 2. számú mellékletét képező kozbeszerzési eljárást indító
aján|attételi felhívást és kozbeszęrzési dokumentumokat a Bíráló Bizottság javaslata
a|apján.

Felelős: polgarmesteĺ
Hatáľido: f0I6. augusztus 15.

3. elfogadja azalábbi kiválasztott három gazdasági szereplőt:

I.KATAZOL Kft.
cím: 7400 Kaposvár, Hársfa u. 8/E fszt.3.
cégegyzékszám: Cg. |4-09-314754
adőszám: l|465795-f-|4
képviseli: Csalló Zsolt ügyvezető igazgato

2. Best-Vill.2000 Kft.
székhely: |22f Budapest, Fonó u. f-6.
cégsegyzékszám: 0109 867239
adőszćtm: II9363f3-f-43
képviseli: Galló István

3. HUNILUX Kft.
székhely: 1097 Budapest, Vaskapu u 43-45.
cégegyzékszám: 0l 09 071353
adószám: 10438200-2-43
képviseli: Klenovics Gyula

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. augusztus 15.

4. az e|járáshatáridoit tekintve úgy dönt, hogy az ajánlaÍtételi határidő: 10 naptári nap.

Felelos: polgármester
Határidő: f0I6. aususztus 15.

Soós Gyiirgy
Megállapítja, hogy 10 igen, 0 nem, l tartózkodás szavazattal a Bizottság az a|ábbihatározatot
elfogadta:

807/20t6. (v[I.15.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(1,'0 ige1' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)
(oszi Eva nem vett részt a szavazásban.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. ,,Yá||a|kozási szerzőđés keretében Józsefuáros karácsonyi feldíszítése és díszkivllágitása,,
tárgyban a kozbeszerzésekľől sző|ó 2015. évi CXLIII. töľvény Haľmadik Rész, uniós
érté|dlatár alatti értéktĺ hirdetmény nélküli nyílt (Kbt. 113. $ (1) bek. szerinti eljáľás)
kozbeszerzési eliárást folvtat le.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2016. augusztus 15.

2. elfogadja az eIoterjesztés f. számú mellékletét képező kozbeszerzési eljárást indító
ajánlatfételi felhívást és közbeszerzési dokumentumokat a Bíráló Bizottság javaslata
a|apján.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. augusztus 15.

3 . elfo gadj a az alábbi kiválasztott három gazdasági szereplőt:

T. KAT AZOL Kft.
cím: 7400 Kaposváľ, Hársfa u. 8/E fszt. 3.
cégjegyzékszźlm,. Cg. 14-09-314754
aďőszám: 1|465795-2-L4
képl,iseli: Csalló Zsolt rigyvezető igazgatő

2. Best-Vill.2000 Kft.
széklrely: I22f Budapest, Fonó u.2-6.
cégtregyzékszám.. 0l 09 867239
adőszám: ||9363f3-f-43
képviseli: GaIló István

3. HUNTLUX Kft.
székhely: l097 Budapest' Vaskapu u 43-45.
cégegyzékszám: 01 09 07|353
adőszám: I0438200-f-43
képviseli: Klenovics Gyula

Felelős: polgármesteľ
Hatźtridő 20|6. auglsztus 15.

4. az e|járás határidőit tekintve úgy dönt, hogy az ajánlattételi határidő: l0 naptári nap.

Felelős: polgármester
Határidő: 20I 6. aususztus 1 5.

4. Jőzsefválľosi Gazdálkodási Kózpont Zrt.
(ír ás b eĺi előterj e s zté s)

Soós Gytirgy
Külĺjn tárgya|ásra vonatkozó javaslatok hiányźtbaĺ a 4. blokk napirendi pontjainak egytittes
vítźĄźúmegnyitja,|ezáĺ ja.Szavazástabocsátjaazalábbihatźnozati javaslatokat:
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Napirend 4.ĺ. pontja: A Jĺízsefvárosi GazdáIkodási Kiizpont Zártkoríien Műkiidő
Részvénytársaság által f015. évben ktizszolgáltatási szerződés keretében e|végzett
b eruházás ok elszámolá sa, térítés néIkiili átadása
Előterjesztő'. Dr. Pesti lvett - igazgatóság eĺnöke

^ 
Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a Józsefuárosi

Gazdálkodási Központ Zĺ1. konyveiben szereplő tárgyi eszközĺjk/beruházások térítéS nélkiili
tńadtLsát az onkorm ányzat részére 44 .4f6 e Ft értéken , az alábbiak szerint:

a) Behatolás jelző rendszer kiépítése (Lakatos Menyhért Általános Iskola, Budapest VIII.
kerület, Bauer Sándor u. 6-8.) 359.286,-Ft
b) Behatolás jelző rendszer kiépítése (Józsefuárosi Zeneiskola, Budapest VIII. kerület,
Nap u. 33.) 482.153,- Ft
c) Légbefúvó és levegőszurő beépítés (Losonci téri Altalános Iskola, Budapest VIII.
kerület, Losonci tér 1.) 727 .062,- Ft
d) Szauna beszerzés (Losonci téri Általános Iskola, Budapest VIII. keľület, Losonci tér
t.) 995.934,- Fr
e) Behatolás jelző rendszer kiépítése (Szivárvány Napközi otthonos óvoda, Budapest
VIII. keľület, Szigony u. l8.) 312.839,-Ft
Đ Práter utca 50-60. járdaszakasz fe|ujítćtsa (Budapest VIII. kertilęt, Práteľ u. 50-60.)
9.909.908,- Fr
g) Golgota tér jźúszőtéľ és szökőkút felújítása (Budapest VIII. kerület, Golgota tér)
13.483.706,- Ft
h) Tisztes utcai játszőtéľ napelemes kandelláberek beszerzése, kiépítése (Budapest VIII.
kertilet, Tisztes utca játszőtér) 1 . 1 56.97 0,- Ft
i) Kornyezetrendezés; parkok' zöldfelületi ingatlanok felújítása (több cím) l6.998.950,-
Ft.

Fe l el ő s : Józsefváro si Gazdálkodás i Kcizp o nt Zrt, igazgatő ság elnĺjke
Határidő: 2016. augusztus 31.

Napirend 4.2. pontja: Javaslat az ,,LNR-E/2016. típusú'' bérlakás pá|yázat
eľedményének megállapítására
Előterjesztő. Farkas ors - vaglongazdáIkodósi igazgató

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) az,,LNR-E/20|6. típusú'' pá|yázaton meghirdetett, Budapest VIII. kerĺilet, Auľĺíľa
utca 15. Íłildszint 7. szám alatti lakásra benffitottpá|yazatnyeľtese:

(18 pont)

Sorľendben kĺjvetkező pźiyźaő :

--
(12 pont)

Felelős: Józsefuiírosi Gazđálkodrísi KcizpoftZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. aususztus 15.
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f.) az ,,LNR-E/2016.
Berzsenyi utca 5.
soľsolás útján:

típusú'' pá|yázatoĺ
f. eme|et 16. szám

meghirdetett, Budapest VI[I. keľĺilet,
alatti lakásĺa benyújtott pźiyázat nyertese

(21 pont)

S orrendben ktjvetkező p áIy áző s o ľs o lá s űtj á n :

(21 pont)

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 201,6. augusztus l5.

3.) az ,'LNR-E12016. típusú'' páIyázaton meghirdetett, Budapest VIII. kerület, József
utca 57. földszint Íla. szám alatti lakásra benyújtottpáIyźzatnyertese:

(17 pont)

S orendben kovetkező oáLv áző :

Fel e l ő s : Jó zsefváľo s i Gazdálko d ási Kozp o nt Zrt.
Határidó: 2016. augusztus 15.

4.) az ,,LNR-E/2Ol6. típusú'' palyázaton
Kisfaludy utca 5. 3. emelet 6. szttĺl
sorsolás útján:

(16 pont)

v agy o ngazdálko d ás i i gazgatőj a

meghirdetett, Budapest VIII.
alatti lakásra benyťrjtott pá|yázaÍ"

kerület,
nyertese

(21 pont)

Sorrendben kĺjvetkező pá|v áző :

(20 pont)

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiđő: f0I6. augusztus 15.

5.) az ,,LNR-E120I6. típusú'' pá|yázaton meghirdetett, Budapest YIII. keľület, N"gy
Templom utca l2lb. ftildszint 4. számalatti lakásra benyújtott pályázatnyeľtese:

Q4 pont)

Sorrendben következő pály aző:

(21 pont)

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határíd'ó: 20I 6. aususztus 1 5.
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6.) felkéri a lőzsefvttosi Gazdálkodási Központ Zrt'-t, hogy az I.), 2.), 3.), 4.) és 5.)
pontban meghatźrozott lakásokľa vonatkozőan a nyeľtes pźiyazőI<ka|. illetve a nyertes
visszalépése vagy kiesése esetén a sorrendben kĺivetkező pá|yánőkkal a bérleti
szeruődést kösse meg.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KĺĺzpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. október 31.

7.) a pá|yázatta kiírt lakásokľa kĺitĺĺtt bérleti szerződésekbe bele ketl foglalni, hogy a
béľlők a lakásokat a bérleti szęrzodés megktitésétől számított 10 évíg nem vehetik
meg.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. október 3l.

Napirend 4.3. pontja: Javaslat 
^z ,,LNR-CS/2016. típusú'' béľlakás pá|yálzat

eľedményének megállapításáľa
Előterjesztő.. Farkas ors - vag1longazdáĺkodási igazgató

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) az ,,LNR-CS2016. típusú'' pá|yázaton meghirdetett, Budapest VIII. kerĺilet, Dankrí
utca 34. l. emelet 2. szám alatti lakásra benyújtottpá|yázatnyertese:

(20 pont)

Sorrendben következő pá|yáző soľsolás űtján:

(18 pont)

Felelős : Józsefuárosi Gazđálkodási
Határidő: 2016. aususztus l5.

Központ Zrt. v agy ongazdálko dási igazgatőj a

2.) az,,LNR-CS/20I6. típusú'' pá|yázaton meghirdetett, Budapest VIII. kerület, József
utca 59. 1. emelet 11. szźtm alatti lakásra benyújtott pá|yázatnyeľtese:

(25 pont)

Nincs sorrendben kĺivetkező pály áző.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺĺzpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2O16. augusztus 15.

3.) az ,,LNR-CS|20I6. típustĺ'' pźúyźzaton meghirdetett, Budapest \TII. keľüIet, Kőris
utca 4ĺA. 1. emelet 12. szám alatti lakásra benyújtott pá'Iyazat nyertese soľsolás
útján:

(18 pont)



Sorrendben kovetkęző pá|yáző soľso|ás útján:

(17 pont)

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiclő: f0I6. augusztus 15.

4.) az ,,LNR-CS/2Uló. tipusú', ptl|yázaton meghiľdetett, Budapest VIII. keľiilet, Kőris
utca 28. 2. emelet 1. szám alatti lakásra benyújtottpá|ytnat nyertese:

(24 pont)

Sorrendben következo páIy áző :

(20 pont)

Felelős: Józsęfvárosi Gazdálkodási KözpóntZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. augusztus 15.

5.) az ,,LNR-CS120I6. típusú'' páIyázaton meghirdetett, Budapest VIII. keľĺilet, Nap
utca2|.2. emelet 16. szám alatti lakásra benyťrjtottpá|yázat nyertese:

(21 pont)

Sorĺendben kovetkező pá|yázó sorsolás útján:

(18 pont)

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazđá|kodásiigazgatőja
Határidő: 2016. augusztus 15.

6.) felkéri a Iózsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t,hogy az I.),2,),3.), 4.) és 5.)
pontban meghatározott lakásokľa vonatkozóan a nyertes pályázókkal, illetve a nyeĺtes
visszalépése vagy kiesése esetén a sorľendben következő pá|yázőIĺka| a bérleti
szerződést kösse meg'

Felelős: Józsefuarosi Gazdá|kodási KcizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. október 31.

7.) a pá|yázatra kiírt lakásokra kötött bérleti szeĺződésekbe bele kell foglalni, hogy a
bérlők a lakásokat a béľleti szerzĺĺdés megkcĺtésétóI számítoÍt 10 évig nem vehetik
meg.

Felelős: Józsefuiíľosi Gazđá|kodási Közpoú Zrt. vagyoĺgazdálkodási igazgatőja
Határido: 20|6. október 3 1.

Soĺĺs Gytirgy
Megá||apítja, hogy 12 igen, 0 nem, 0 tartőzkoďás szavazatta| a Bizottság az aláhbi
hatttr o zatokat e I fo gadta :
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Napiľend 4.1. pontja: A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zártköríien Műktidő
Részvénytáľsaság á|ta| 2015. évben közszolgáltatási szerződés keretében e|végzett
beľuházások elszámolása, térítés nélkĺili átađása
Előterjesztő.. Dr. Pesti Ivett - igazgatóság elnoke

808/2016. (uII.15.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban ĺcjrténĺ a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a Józsefuárosi
Gazdá|kodási Központ ZrI. konyveiben szereplő tárgyi eszközök/beruházisok térítés nélküli
átadását az onkoľm ányzatrészére 44.4f6 e Ft éńékeń , az a|ábbiak szerint:

a) Behatolás jelző ľendszer kiépítése (Lakatos Menyhért Általános Iskola, Budapest VIII.
keľület, Bauer Sándor u. 6-8.) 359,286,-Ft
b) Belratolás jelzo rendszer kiépítése (Józsefvárosi Zenęiskola, Budapest VIII. keľület,
Nap u. 33.) 482.153,- Ft
c) Légbefúvó és levegőszűrő beépítés (Losonci téri Általános Iskola, Budapest VIII.
keľtilet, Losonci tér l .) 7f7 .062,- Ft
d) Szauna beszerzés (Losonci téri Altalános Iskola, Budapest VIII. keľület, Losonci téľ
1 .) 995.934,- Ft
e) Behatolás jelzo rendszer kiépitése (Sziváľvány Napkcizi otthonos óvoda, Budapest
VIII. keľület, Szigony u. l8.) 312.839,-Ft"
Đ Práter utca 50-60. járđaszakasz felújítása (Budapest VIII. kertilet, Práteľ u. 50-60.)
9.909.909,- Ft
g) Golgota tér játszőtéľ és szcjkőkút felújítása (Budapest ViII. kertilet' Golgota téľ)
13.483.706.- Ft
h) Tisztes utcai játszótéľ napelernes kandelláberek beszerzése, kiépítése (Budapest VIII.
kerület, Tisztes utca jtúszőtér) |.156.970,- Ft
Đ Kornyezetrendezés; parkok, zöldfelületi ingatlanok felújítása (tcibb cím) 16.998.950,-
Fr.

Felel ő s : I őzsefv ár os i Gazdálko d ási Ko zp o nt Zrt. i gazgatő ság elnöke
Határiđő: 2016, augusztus 31.

Napirend 4.2. pontja: Javaslat az ,,LNR-E/2016. típusú'' béľlakás pá|yázat
eredményének megáIlapítására
Előterjesztő.. Farkas ors - vaglongazdátkodási igazgató

80912016. (VIII.15.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzíigyi Bizotts ághatározata
(l2 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikai bĺokkban ĺörtént a szavazás,)

A Városgazdálkodási és PénzügyiBizottságúgy dönt, hogy

1.) az ,,LNR-E12016. típusú'' pályázaton meghirdetett, Budapest VIII. keľület, Auľóľa
utca 15. fiildszint 7. szźrn alatti lakásra benyújtottpáIyazatnyertese:

(18 pont)
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Sorrendben következő pá|y aző:

(12 pont)

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ.Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2016. aususztus 15.

2.) aZ ,,LNR-E/2016. típusli'' pá|yázaton meghirdetett,
Beľzsenyi utca 5. 2. emelet 16. szám alatti lakásra
sorsolás útján:

Határiďő: 20|6. augusztus 15.

4.) aZ ,,LNR-E/2016. típusú'' pá|yázaton
Kisfaludy utca 5. 3. emelet 6. szźtm
soľsolás útján:

Budapest VIII. keľület,
benyújtott páIyázat nyertese

(21 pont)

meghirdetett, Budapest VIII. keľiilet,
alatti lakásra benyújtott pályázat nyertese

Soľrendben kovetkező pá|yázo soľsolás útján:

(21 pont)

Felelős: .Iózsefvárosi Gazdálkodási KözpontZtt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. augusztus 15.

3.) az ,,LNR-E/2016. típusú'' páIyázatoĺ meghiľdetett, Budapest VIII. keľüIet, József
utca 57. fiildszint ĺĺa. szám alatti lakásra benyújtott pá|yázat nyeftese:

(17 pont)

Sorrendben következo páIy áző :

(16 pont)

Felelős: Józsefuárosi Gazđćikodási KözpoĺtZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja

(21 pont)

Soľrendben következő pá|y áző:

(20 pont)

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźtridő : 201 6. augusztus 1 5.

5.) az ,,LNR-E/20|6. típusú'' pá|ytzaton meghiľdetett, Budapest VIII. keľiilet, Nagy
Templom utca 12/b. fiildszint 4. számalatti lakásra benýjtott pá|yazatnyertese:

(24 pont)
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Felelő s : Józsefu áro si Gazdálko d ási Közĺont Zrt.
Határidő: 20|6. augusztus 15.

(21 pont)

v agy ongazďálko dás i i gazgatój a

6.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy az I,),2.),3.), 4.) és 5.)
pontban meghatározott lakásokľa vonatkozóan a nyertes pátyázókkal, illetve a nyertes
visszalépése vagy kiesése esetén a sorrendben kĺivetkezo pá|yázőkka| a bérleti
szeľződést ktĺsse meg.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdáLkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. október 31.

7.) a páIyázatra kiírt lakásokĺa kötött bérleti szeľződésekbę bele kell foglalni, hogy a
bérlok a lakásokat a bérleti szerződés megkötésétol számított 10 évig nem vehetik
meg.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Kcĺzpont Zrt. vagyongazdálkod ási igazgatőja
Határidő: 2016. októbeľ 31.

Napirend 4.3. pontja: Javaslat az ,,LNR-CS/2016. típusú'' béľlakás pźťlyázat
eredményének megáIlapítására
Előterjesztő. Farkas ors - vagyongazdálkodási igazgató

8|0ĺ2016. (v[I.15.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodá,s szavazattal)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) az ',LNR-C1/20I6. típusú'' pá|yázaton meghirdetett, Budapest VIII. keľiilet, Dankó
utca 34. 1. emelet 2. szám alatti lakásra benyújtottpa|yázat nyertese:

(20 pont)

S orrendben kcjvetkező pźt|y áző s o rs olás r'i tj án :

Felelő s : Józsefu árosi Gazdálkodási Kĺĺzpo nt Zrt. v agy ongazdálkodási
Határidő: 2016. augusztus l5.

(18 pont)

ígazgatőja

2.) az ,,LNR-C9/201'6. típusú'' páLyázaton meghiľdetett, Budapest WII. keľĺilet, József
utca 59. 1. emelet !|. szám alatti lakásra benyújtottpá|yźzatnyertese:

(25 pont)
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Nincs sorľendben következő pźiyáző.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Ztt. vagyongazđáIkodźtsiigazgatőja
Hatáľidő: 2016. augusztus 15.

3.) az,,LNR-Csl20|6. típusú'' pá|yázaton meghirdetett, Budapest VIII. kerület, Kőris
utca 4lA.. 1. emelet Lf. szźm' alatti lakásra benyűjtott pźiyäzat nyertese sorsolás
útján:

(18 pont)

Sorrendben kovetkező pályáző sorsolás útján:

(17 pont)

Felelős : Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpon t Zrt. v agy ongazdálkodási
Határiđó: 2016. augusztus 1 5.

igazgatőja

4.) az ,,LNR-Csl2016. típusú'' pá|yázaton meghirdetett, Budapest VIil. keríilet, Kőris
utca 28. 2. emelet |. szám alatti lakásra benyújtottpáIyázatnyertese:

(24 pont)

Sorľendben következo páIv źtző:

Fel elő s : Jó zsefváro s i Gazdálkodási Kozpo fi Zrt. v agy ongazdálko dási
Határidő: 2016. augusztus 15.

Felel ő s : J ő zsefv élr os i Gazdálkodási Kĺĺzpo nt Zrt.
Hataridő: 201 6. augusztus 1 5.

(20 pont)

ígazgatőja

(18 pont)

v agy ongazdálk o dás i igazgatőj a

5.) az ,,LNR-Cs/f0l6. típusú'' pá|yázaton meghirdetett, Budapest VIil. keľÍilet, Nap
utca21.2. emelet 16. szám alatti iakásra benyújtott páIytnatnyertese:

(21 pont)

S orrendben következő pá|y aző s oľs o lás rĺtj án :

6.) felkéri a Iőzsefvźtrosi Gazdálkodási Kĺĺzpont Zrt.-t, hogy az I.), 2.), 3,)' 4.) és 5.)
pontban meghatározott lakásokravonatkozőana nyertes páIyźnőI<kal, illetve a nyeľtes
visszalépése vagy kiesése esetén a sorrendben kĺĺvetkező pá|yźnőkkal a béľleti
szerződéstkösse meg.

Felelős: Jőzsefváĺosi Gazdálkodási KĺĺzpontZrt. vagyon1azdálkodási igazgatőja
Hatĺíridő: 2016. október 31.
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7.) a pá|yázatra kiíĺt lakásoka kötött bérleti szerzőđésekbe bele kell foglalni, hogy a
bérlők a lakásokat a bérleti szerződés megkötésétő| szźmíton 10 évig nem vehetik
meg.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási
Határidő: 20|6. október 31.

Soós Gytĺľgy
Zártv|éstľendel el.

Kĺizpont Zrt. v agy ongazđá|ko dásí igazgatőj a

5. Zárt ülés keľetében táľgya|andó előteľjesztések
(írósb eĺ i eĺőteľj esztĺźs )

Napirend5.1.pontja:JavaslataBudapestvIII.kerüIet,Rákócziú,Ű,á,^
alatti ingatlanľa vonatkozĺí elővásárlási jogróI valĺí lemondásľa zÁnr-ÜĹÉs
Előterjesztő.. Dr. Gaĺambos Eszĺeľ - Gazdálkodási Ügyosztáĺy vezetője

A napirend tárgyaldsa zlÍrt iilés keretében tijrtĺźnt az Mön. 46.s a bekezdése értelmében. A
ĺtapirend tdrgyaldsa sorĺín elhangzottakat és a meghozott 81I/20I6. (Wil.15,) sz, WB

Ilatd,rozatot a zltrt iilésről késziilt jegyzőkönyv tartalmaua.

Napirend 5.2. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerüIet, Dankó utca 29. szám a|atti
pinceszinti garázs ingatlanra vonatkozĺĺ elővásárlási jogľóI való lemondásra
Előterjesztő.. Dr. Galambos Eszter - GazdáIkodási Üg,łosziáty vezetője zĺrur Üms

A napirend tórgyalúsa zdrt iilés keretében történt az Mön. 46.s Q) bekezdése értelmében. A
napirend tdrgyaldsa sorĺźn elhangzottakat és a meghozott 812/20t6. (Wil.15.) sz. WB

hatórozatot a zdrt iilésrdl késziilt jegyzőkönyv tartalmazza.

Soĺís Gyiiľgy
Ismételten nyílt ülés, melynek végén lehetőség van kérdések fettételére. Ezek hiánvában a
bizottsági ülést 13 őra 16 perckor bezárja, megktĺszĺini a részvételt.

K. m. f.
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Az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság 2016. augusztus 15-ei tilésén elhangzottakat hitelesen tanúsítia.

A iegyzőktinw mellékletei:

- jelenléti ív

- meghívó

- előteľjesztések

śoď-^ĺ.
Bodnár Gabriella

Szervezési és Képviselői Iroda ve

A j egyzőkonyvet készítette:

^nnfuC th'uu,!n-M
Deákné Lőrĺncz Márta
Szervezési és Képviseloi Iroda ügyintézője
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