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igazgatósági elnÓkp, PÍntér Kristĺóf az Esz-Ker Krt. nnácsadója, dľ. KecskemétiLászlől a
Józsefvárosi Gazdálladási Kózpont Zrt. operatív igazgatója, Faľkas ors a Józsefiárosi
GazdáIkodósi Központ Zrt. vaglongazdáIlrodasi igazgatója, MLező János a Józsefvárosi
GazdáIkodłźsi Központ Zrt. parkolási igazgatója, dr. Horváth Tamás MÍktĺís a Józsifvárosi
GazdóIkoůźsi Központ Zrt. divízióvezetője, Pénzes Attita a Józsefvárost Gazdĺźtkadĺźst
Központ Zrt. divízióvezetője, Czuppon Zo|tán 7^so|t a Józsefvárosi Gazdálĺrodási Kozpont
Zrt, irodavezetője,Illés István a Józsefvárost Gazdálladĺźsi Kozpont Zrt. irodavezetője



Soós Gyöľgy
Kĺlszĺjnti a megjelentei.:ct a ]Ji;lł1Ĺĺll;ĺ: 'lii]í!" ;:",i.-.,::,. l.ľnĺjcs tilć:;lil:. ,''.'4.tĺ:.:i:;l.::;i|:ł, 1lo.ti'a
Bizottság 14 fővel hatáĺozatkĺipCS' lu,ĺlc;:^i-ľl;' a;l'lii;ii..,]-ilr,i Ĺi;ł łilái;i;iłii; J!.ĆűIlii-. ''...1;1jij :ZaVa'l.llsía
bocsátja a napiľendi javasiatot:

Napirend

1. Gazdálkodási Ügyosztái5'
El ő t erj e s zt ő : dr. G aĺ anlĺ; o s E s z ĺ e ł. - ! ! ;i.]. il.s, z ( ĺi ĺ } 

|'\,| i : i (' ! ()

(írásbeli e lőterj e szté s)

JavaslatközterĹ'lct-]rasz.rráiaii i'..,.ir..ĺl:łcl. '..:.l.-, l:.1.:,';l:a

Tulajdonosi hozzájtnulás a I]ticla1łes1' VLJ.j. keľüiet, ]]aross utcá ĺ,l:l ĺ::zlgon}ĺ utcát
étíntő, 1 0 kV-o s fö idkáb ei re]iol s Ĺľu].ci ťij il: -i l, ;,,

Tulajdonosi hozzźtjárulas a IJudapest \/j]I' J<erijlet, Szigony utcŕli ĺ'':; Baľoss utcát
érintő, 1 0.kV-os fi'ldkábel rekoĺrstrutrĺciÓj ĺi Tl o z.

Tulajdonosihozzájärulás liiiĺiĺii''.:lt V)liI. i'l'li.l.-'.- ł]'eľ;:słĺ;..'.i i}ćl;iell i'.ii:.; ..;.. :;zŕinr li]aĹti

ingatJan hírközlési hálóz.aL;i. i..i i.i'.:;:.;1:. ':. . :.

Tulajdonosi hozzájźlruĺás }}ucia1lĺlsi Vlj.]. }lc'ľtilet, Eilrök ttĺ,oil -']i]jiiĹ:-.. (;ii-tll utca
gyalogátkelőhely kozvilágĺt"iĺsánĺt'i< fi.1iil,2,|.,!1..ii.,;|,1t.ĺł..:'7,

Javaslat tulaj donosi đörrtés rĺrcýlozďaIĹ*a
Tulajdonosi hozzáiźrulás Buĺlapest VIII. kefil.et, N4ÁV telep teĺtilet'én tewezett.
térfigyelő rendszeĺ 1,sĺl,,lítĺ:si,ł: .ĺ íl'i i. l..ľ]l.(' l.]'l': 1 1;:1l 1.' 1.. i. [1jj"-i}

Javaslat a ,,Népszavazással kapcsola1os kozérdekrĺ ttljékoztaíźtsi pľogram,, tátgyiJ,
kozbeszerzési értékhatárt el nenr é,rő bc'sr,ĺ,'l.zrj,si eljáľás ęlccinrónrléncĺĺ ĺlĺi:i.;áIlapíl:ásáľł
(sÜRGoSsÉG, }'{Eĺ,YS?'ĺ.i'ii: }iĺ;I. i;.}].ĺ];l i.i .ll l.:l;

2. J ő zs efv átro s i G azd á [[ĺ.o ĺÍ ás i Išĺłzp o ĺ,tt 
.f',,. 

t .

Előterjesztő: Farlrgs ors -vag),aĺĺgĺĺ:.ĺĺĺi!!:ĺ;ĺłĺi:''! l:,'-:z[,lct.íó

(ír ás b eli e I őterj es ztě,s)

1. A Padlókiľály Kfĺ. bériő sz;ĺ*:h9i-l,i:i:,i111'1.......1..;:lll:-"r.Ĺlilĺł'.[Iłel,.'lĺi j]:;ĺi.;'tiii.o* ll i:;l,. ';1lľsĹ Yli'l.
kerĺilet, Népszínház u. ?,f- sziiiił a}*Ĺt.l cj;l].l.lĺ.lnliĺl}'zatí ĺiiĺa.iĺlł.iilĹi' ;.l.ĺ;ii !i.l;iií.s cć'ijára

szolgá|ő helyiség r,onatkozĺl sábĺlł.l

f. A Budapest VIII. }reľület. i(áiĺĆlcľi t,,t 27 i,.::':'.:.i;ł łlal'ĺi. 3űĄł,.11y,,,..,',,j' ! .:..l.ii:,;ĺ sz'árnú

iizlethelyiségre késziilt érĹóJĺbccslós íĺ:ĺiil...:i,.ĺ..ĺllii1ĺi iľáľÍi };iiĺclł;l.r . : .: .'

3.JavaslataBudapestVlII.F:*ľiiicĹ,ii.-.lili..-ĺ.:.::;.l.:lli:paii'.Ľ:::...'.:;iie-lattiilaká.s
bérbeadására

4. Javaslat a Budapest VIII" keľĹiiei. j.,ii'iziĺ ::
önkormányzati ĺakások c se.i*i ĺi:lár'ĺll il :i jr ĺ- :.;' .'.

5. Javaslat,,Kivitel ezćsi vállailar,ási tz;c,li -.^'.ĺ'."i.,.l

tulajdonában és ijzeme1tck1sć.i''cll l{:.;'ŕi l''.
KEHOP-S.2.9. }ĺóđszámĺl ;:,;'].'';zli:,' .''ĺ'.ĺlsiĺ.l'i;.:ii;

elj arĺások meginĺiítására

1.

2.

a

4.

5.

8.

6.
7.

{-ć'ue:;z-ńľr a}aĺti



3. Egyéb előteľjesztések
(ír ós b el i el ő terj e s zté s)

1. Javaslat a Józsefuaros Közössegeiéľt Nonprofit'Zrt. 2016. évi Üzleti tervének
módosítĺísára + CSERE MELLEKLET HELYSZINI KIOSZTASSAL
Eĺőterjesztő: Kovács Bąrbara - Józsefłáros KözÓsségeiért Nonprofit Zrt., igazgatósóg
elncike

4.Tájékoztatók
. (ír á,s b e I i t áj é koztató)

1 . TźĄékoztatő a Budapest VIII. kerület, Teleki tét |7 . gyalogátkelőhely létesítéséről
Előterjesztő: Mező János - a Józsefvárosi Gazdálkndósi Központ Zrt. parkolási
igazgatója

5. Zárt iilés keľetében táľgyalandó előterjesztések
(ír ós b eli eĺőterj esztés)

1. Javaslat ,,váil]alkoz ási szerzőđés keretében Józsefuĺíros karácsonyi feldíszítése és
díszkivilágítása'' tárgý kozbeszerzési eljárásban közbenső dĺĺntés meghozatalára
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - ą Gazdáĺkodási Uglosztáĺy vezetője- 2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Nagy Templom,'t.u[szźma|attibérlemény
adásvétellel vegyes lakáscseľe szętzódésének j óváhagyďŚara
Előterjesztő: Farkgs ors - a Józsefvdrosi GazdáIkodasi Kozpont Zľt.
v a gło ngazdáI ko dás i i gaz gat ój a

3. Javaslat gépkocsi beállóhely bérbeadasára
Előterjesztő: Farlros ors - a Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.
v ag/o ngązdól ko dás i i gaz gatój a

Soĺís Gyöľgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, I tntőzkodás szavazatĺa| a Bizottság a napiľendet
elfogadta.

90112016. (Ix.12.) sz. Yáľosgazdálkodási és Pénziiryi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazđálkođási és Pénziigyi Bizottság az a|ábbi napirendet fogadja el:

Napirend

1. Gazdálkodási Üryosztály
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - ügłosztályvezető
(írásb eli előterj esztés)

1 . Javaslat kdzteriilet-hasznźlati kéľelmek e|bíráLźsźtr a
2. Tulajdonosi hozzájarulas a Budapest VIII. kerület, Baross utcát és Szigony utcát

érintő, 1 0 kV-os fř'ldkábel rekonstľukcićfitůloz



Tulajđonosĺ hozzájźrulás a Budapęst VI[. keľület, Szigony utcát és Baľoss utcát
érintő, 1 0 kV-os ftjldkábel rekonstrukciőjahoz
Tulajdonosthozzájaniás Budapest VIII. kerület, Beľzsenyi Dánielutca 3. szám alatti
ingatlan hírközlé si hźlőzatźľrak ki ép ítés éhez
Tulajdonosi hozzájtrulás Budapest VIII. keľiilet, Elnök utca _ Bláthy ottó utca
gyalogátkelőhelykozvLlágítttsánakźftaIakitźsáůloz
Javaslat tulaj donosi đöntés meghozata|ára
Tulajdonosi hozzájarulás Budap,est VIII. kerĹilet, MÁV telep területén tervezett
térf,rgyelő rendszer bővítéshez (POTKEZBESITES)
Javaslat a,,Népszavazássa| kapcsolatos közéľdekíĺ tájékonatźtsi program" tárgyű,
kozbeszeruési értékhatáľt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítźsára
(sÜnaŐs sÉG, HELYSZÍNI KIoSZTÁS)

2. J őzsefvárosi Gazdálkodási Kózpont Zrt.
Előterjesztő: Farkas ors - vagyongazddlkodási igazgató
(ír ásb e l i e I őt erj e szt é s)

1. A Padlókiráty Kft. bérlő szěkhelybejegyzésre vonatkozó kérelme a Buđapest VIII.
. keľiilet, Népszínhź-z u. 22. sztlm alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljrĺľa

szolgáló helyiség vonatkbzasában
2. A Budapest VIil. kerĺilet, Rakóczi tLt 27./B szźrĺ a|atti, 36437l8ĺN3 he|ytajzi számil

iizleJhelyiségre készült értékbecslés felülvizs gá|ata iranti ktĘlg
3. JaYaslat a Budapest VIII. keriilet, II. János Pál pápa t&'- šzĺím alatti lakás

ą

4.

5.

6.

7.

8.

bérbeadásfua
4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Lujza u.eD. e'

önkormanyzati lakások csatolásával kapcsolatban
zám a|atťl

5. Javaslat ,,Kivitelezési vállalkozásí szęrzóďés keretében a Józsefuaros Önkoľmźnyzata
tulajdonában és tizemeltetésében levő intézmények energetikai korszeľíĺsítése, a
KEHOP-5.2.9. kődszámű páIyźaati konstrukció keretében'' taľgyu kozbęszerzési
elj arasok megindítasáĺa

3. E,ryéb előteľj esztések
(írásbeli előterj esztés)

1. Javaslat a Jőzsefvźtos Ktizĺisségeiért Nonproťrt Zľt. 20116,. évi Üzleti tervének
módosítasĺíra + CSERE MELLÉKLET HELYSZÍNI KIoSZTÁSSAL
Előterjesztő: Kovács Bąrbara - Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt-, igazgatóság
elnölre

4.TáĄékoztatók
(ír ás b e li nźj éko z t at ó)

l. Tájékoztatő a Budapest VIII. kertĺlet, Teleki tét 17. gyalogźttkelőhely létesítéséről
Előterjesztő: Mező János - a Józsefvárosi Gazdálladási Kozpont Zrt. parkolási
igazgatója



5. Zárt ůilés keretében tárgyaland ó tlőĺe;.i ľs :iť ť: :: ĺ;I.:

(írásb eli előterj esztés)

Javaslat ,,Vállalkozási szei.;ĺĺiics }'-eretúbi.ir ..lćlzse|r'*ľĺ;.:; liai.á..:sĺi;;:;

díszkivilágítása,, tárgyu közbeszeľzćsi c]líliásban Jĺözl:tĺ:sr.! dö::1.ls

Eĺőterjesztő: dr. Galambas !::;,:-ťłľ. ľ (jĺ,ĺ:ĺ,!..'i.,i.l1!ii'ĺi Ĺi,.:,).,ĺ,i':ĺlł.rl l.a2,.::,..),..',,

2. Javaslat a Budapest VIII. keľüiel. i.lag;' 
.i 

i'lll ĺ;icltll uĹc,

adásvétellel vegyes lakáscseľe szcĺzocićsĺlĺicll j ór'áIrag)/ái:.Źii- ii

Előterjesztő: Färkas ors
vag,,ongazdálkodás i igazgaĺ ćli cl.

l;

3. Javaslat gépkocsi beállólrci;' i: jĺt;ei:ĺií':;:i'." :

Eĺőterjesztő: Farkns oľ,s - ü .ioz,:c.filfi1.g5i Gczdĺilkocĺtis,i ľ-tjzi;onĺ !::"
v agy ongazdálkn dás i igaz ga ĺ ó l a

1. Gazdálkodási Ugyosztály
Előteľj e sztő : dr. Galambos Esztel: - 1.! ĺ:1lą,g 2tfi'|., nazeĺ ő
(írás b eli eĺőterj eszté s)

Soós Gyiirgy
Kül<jn ttrgya|ásta tesz javaslatot ,'l'ĺ, |.ĺ., r,alanlillL ti,,ĺ 1.{i. ĺre4iircllĺ1i 1,.oi;1ĺl1ł Ĺc:l.l.l;.':'ł|.i::b..:ll

utóbbi esetében a.helyszíni kiosztás okán. Egyéb kiilön targyalásľa javaslatokai kéľ'

Jakabfy Tamás
Az említetteken kíviil mé'g az 1.3. napirendi pontot kéri kiilĺjn targyalni.

Soĺós Gyiiľry
Ktiliin tźngyalésra vonatkozóan ĺovábtli ja'r,asla1olĺ triĺlcsenek, í1y5, az ]. t;lok]<.balt nlara.,.j[

napirendi pontok egyĹittes vitájáĹ i)le:ĺ],J}i,iĹlŹi, ir:zŕli.iĺl-' Szar,a::á.s'ľ.a l.lĺ'lcs;átji: az. ĺ.lĺi-ł,;.łi JraĹálĺl:.:llji

javaslatokat:

Napĺrend 1.1. pontja: Java sla ĺ I'ił:l..i"'ĺL.l:.

A napiľenc

Napiľend 1.2. pontja: Tulajĺicrĺs::i I:ĺĺĺ,ĺ.,ł'l',;á'u.1.1|1;i;;; :: I!.tĺĺlĺ:Ireĺ;," \/!iJ:; lĺc.lľü.Ił:,ĺ. ll'.łiĺ.ĺ:ss uíĺ.lĺi
és Szigony utcát éľintő, 10ltV*eĺs !łi..Il'lliĺliĺ;ą:Ě ľĺlliíĺ'i:l,:;ĺi:'.i;lliĺ;lĺĺiĺĺI"lĺi::

A Városgazdálkodási és Pénzűg.,-.i Łi';,:.:ĺiLl:;:!,ł *:]'.'' Ĺi,:i'..l' !.i.ł3y.íullijĺi.';:l.ĺ:':i ll.ĺr;:.iiii.lľrli;'iisĺit eĺl4łł_
azELMIJ Hźiőzati Kft. (cégieg}ł;łĺ:1.L:;:i:lilii: {iĺ ĺ:.!,ĺ ::;-i:,I4,'Ł szeidlĺl''': i }'.j?- L:i'ĺ.ĺ..l..i:ĺi),i5l' v;!CI .':'t

72-:74.) megbízźsa alapján _ a G.j.l.; ]!.,|ĺ:jĺi;c.;il:.;s 
.'i..::ĺl,.r.,"łő 

}:'ői'lliĺ;iij;ĺ;,ĺĺ-' ].;'.l't. irJiiĺlj.-.l.i:,:,ljk:]:iiiĺi'':

01 09 692800; székhely: iĺ31 ]]łlĺ]:'pĺ::.;í' iiloi.lcl.;.e l: i-j3"} ;ij'1'ĺii iĺćs;zĺieĺĺ;. }:iu;ĺiĺĺ'pe.;ĺ Yiii.
keľĹilet, Baľoss utca 71-73. szĺiĺľi ĺi:.l. !.:.:ĺilĺ:i;.ł' 'i:.í.q]j; j ^?j. :';::'aĺ'i-, i'lČ'i:iliĹi j']-.;rł.Iřl\/ł.,ii':ilĺ.ĺl ĺlzc-li:ił:Ili

kozcéIil elosztóhálóz,at, 10 k"V-*ĺĺ ;.,.ii.ĺj.i-ĺ.Ł'.;[ ĺ'.)łi.iil:;Ĺi-lrj{.Ĺ]i.is iĺli.iťcii ,l-:iĺ{.1i'iilt::;l' a ĺ:il.itĺ:!ľzĺls
kdzterĹileti munlĺíihoz " az a|ábbí fulec;cie.i,'!łĺ:ĺ ĺ..s ĺĺikc:i:::lĺ''i.:ĺtľ,i:

a. jelen tulajdonosi hozĺi,,jár,,,|,.j'ĺ l i..: l-l ll:.i,..'.,j,' ĺ.','.: .. ;.cllli e,síii l:: .iĺ'iić:'ii.:;' :;l,i';i...-l..."' .i i.i, 
'..'i;

szakhatósági és hatósági eĺigl,ĺ:ĺii;i-r'ĺ:}<. 1lt.,::,ĺ.c,Ľ"'".,.|:..'ĺ'. tiićli,

1.



b. a tulajdonosihozzźljáru|źs az önkormanyzatí tulajdonú Szigony utca (hľsz.: 357f8l46)
j tlr daszakaszaĺa teľj ed ki,

c. a beruházőnak a kozttkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzźĄźru|źst a
vonatkozó rendelet (I9lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek
csatolásával a Budapest Fővaros VIII. ker{ilet Polgármesteri Hivatal Hatósági
Ügyosĺaly Építésügyi Irodájától ęlőzetesen meg kell kémi, és az abban foglaltakat
maľadéktalanul,be kell tartani,

d. felhagyott, bontott kábel a fiilđben nem maradhat,

e. kĺjtelezi a kivitelezőt a bontási helyek megfelelő minőségben történő helyreállításara,
melyľe aberuhtnőlk<lvite|ező kozosen 5 év gaľanciát vállal:

o A bontással érintett Szigony utca járda burkolatát az alźtbbi rétegrenddel kell
helyreállítani szerkezeti rétegenként 20 -20 cm átlapolassal :

3 cm vtg. MA-4 öntött sétányaszfalt(teljes szélességben)
l5 cm vtg. C8/10-32lF stabilizźitutaIap

_- 15 cm vtg. homokos kavĺs's ágyazat Trq 95% (más anyagga|. nem
helyettesíthető)

f. jelen tulajdonosi hozzÁjáru|as csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok
előírásainak maiadéktalanbetarttsával' a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. szeptembeľ 12.

Napĺrend 1.3. pontja: Tulajdonosihozzájátľulás a Budapest VIII. keľület' Szigony utcát
és Baľoss utcát éľintő, ĺ.0 kV.os fiildkábel rekonstrukciójához

A napirend 1.3. pontját külön táľryalásľa kĺkérték.

Napiľend 1.4. pontja: Tulajdonosi homájálľulás Budapest VIII. keľĺilet, Berzsenyi
Dániel utca 3. szám a|atti ingatlan hírkiizlési háiőzatának kĺépítéséhez

A Varosgazdalkodási és PénzĘyi Bizottság rigy dönt, hogy tulajdonosi hozzajĺárulasát adja a
Magyar Telekom Nyľt. (cégjegy.zékszźm: 0l l0 041928: székÍrely: l0l3 Budapest, Kľisztina
kľt. 55.) megbízása alapjźn, a IIHT98 Hírközlési Há|őzatTervező, Epítő és Szolgáltató Kft.
(cégtregyzékszám:01 09 675143; székhely: 1107 Budapest Ceglédi út 30. 1. em. 25.) á|ta|

készített, Budapest VIII. keriile! Beľzsenyi Dániel utca 3. szam ďatti ingatlan szolgáltatás
e|Látźsźłloz sziikséges hlrköz]őháIőzat kiépítés tewéhez, az alábbi feltételekkel és

kikötésekkel:

a. jeten ttilajdonosi honźtjźru|ás a beruhazót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
sztikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,



b. a tulajdonosihonźljáru|ás az alépítmény kiépítési munkálatokkal éľin1'ett i;,;;'1i.1;,:1;...,ĺi

Danielutca (ľľsz.: 34607) út- és jráľdaszakasztttateľjed ki,

c. a beruhazónak (építtetőnek) a kcĺzútkezelői és munkakezdési (buľkoia:.Łĺ;ii.;'.:')

hozzźĘtru|źtst a vonatkozó rendelet (I9l1994. (V.31.) KHVM rencielct) :ł::eĺi'i1'i

mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kęľĹilet Józsefuárosi Pĺri1lĺ,:;;lll:.':;1jl'i

Hivatal Hatósági Ügyosztály Építéstigyi lĺodájától előzetesen meg kell kćl.;'i, ....; :'.J
abban fo glaltakat maradéktalanul be kell taĺani,

d. kötelezi a kivitelezőt a Berzsenyi Drániel utcai járđaszakaszon a bontási iĺ;;. '':i.:
megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a beľullĺzi:li;':viteiezĺi kJ;l.i...:l;

5 év garanciát vállal:

. A bontással érintett Berzsenyi Dániel utca jrírda burkolatát a:l:iiábbi ľéit]!.iĺ'r.ij].j'.]

kell helyreállítani: szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
3 cm vtg. MA-4 éľdesített öntcitt uzťa|t kopóľéteg (a boliĹĺsi irosszbl,,i: Ĺi. j'.;..'.l't

tel|es szélességében)
15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizźitiÍa|ap
15 crn-vtg. fagyálló homokos kaÝics ágyazat 1|'ľĺj 95,,),o ťii:ii's an5,agĺl:il llcnr
helyettesíthető)

. A Berzsenyi Dániel utca tltpáIya a|atti źúftlrźls a l<.oznĺűr,eiĺ il;t.llilagyłisĹj.,':ii '.']j i;./-

előírt szakfelügyelet bizťosítása mellett végezhető,

e. az engeđéIyes köteles a munkák (helyreállítás) cliĺris':i)lijĺ'.ii tl i'ł:,.:.-."ii}..'-'I [il];l'.:,].]]i] .' ]il

íľásban értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzź|áruItts csak az engeđél)'ezŕĺ :;l.vrvłi:,, 
''3i1i];;1i.;;;1;.ll.1L:i:'előírásainak maradéktalan betaľtásával, a döntés napjától szźĺrnítoĹL 1 ćl'ig érr,éĺr\'es.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 2016. szeptember 12.

Napĺrend 1.5. pontja: Tulajdonosihozzájźtrulás Buđapĺ::st \'-iiFľ.. is'clg"iig|,ť,i' ił'ĺĺliiĺĺ; ?):i,t'.:l: .-

Btáthy Ottó utca ryalogátkelőhely kőn,ůágítősának ál,ł"Łtĺ"lłi!.ási:tí;,,ĺsz'

A Viĺľosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság úgy dĺĺnt, hog,y tuíaidoĺ:csi bĺ::.:;.lájĺiłrlIásŕĺ .i.l'ĺ'ł.. :..

BDK Buđapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (cégegyzéiĺsz:ŕ.il,l.l: í,}i (ij! {j':j::ł4'i;}:: 's;lćl.ĺ^Ílĺ:l.ľ: !.:;l.;

Budapest, Csepeli át1árő l-3.) megbízźsa a|apjźn az YDÁ1' [,}'{Y I.;'i. i.;ł],1iť.1':;rjiĺ.s:łŕilĺ:.: ĺli t:,!
191981; székhely: 1214 Budapest, II. Rfüóczi Ferenc'J.Ĺ 2-ť;{í. ... d.;"..i:.ll"i i..'ćľ.,';iťli. i:

Budapest VIII. kerĺilet, Elni'k utca és a Bláthy otĹó u.,ĺci.. lĺłi:ł:"'i..::ĺ,-ĺ'dľsc'r,ĺłĺl ;ncgić;.ĺ'ii iĺĺi
gyalogátkelőhely közvilágítás átďakításanak kiviteii i',łĺr'ćiruz, ĺ-i ilu;łŕcĺüir:ti nlutlil..iL

eLvégzéséhez, az alábbi feltételekkel és kik<ĺtésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozztljaru|as a beruhźzőt/kir;itłti:z-.łiĺ i.ipi.t..':É'i..ltj :lii"...: iľIe]I}tr:jíi]i łc];.

építéshez szfüséges egyéb szakhatósági és hatósá!:,i clrl.Lcĺ{ĺ:i;..-'].. i';t'l:-it::1ĺ'..-e iricl.

b. a tulajdonosihozzájźau|ás az Elnĺĺk utca (fusz.. .jtł-(ĺ]9.i l; ".l :i ij',',,,-'.:.', 
,.ĺ,:.í.ll.;;,l-.: ?,i'.'-..''i

j ardaszakas zźra, va|aĺrlint a jźrda melletti zöIdtcľil l ĺ:i'i.C l ĺ. i i t ĺĺ ! i



a beruhĺzónaklkivitelezőnek (építtetőnek) a kĺizútkeze]ői ..:.;i;l::;l;;ł]..ĺ.::,:ĺi,];:..i

(brľkolatbontási) hozzájarulast a vonatkozó rendelet (I9ĺ1994. Ĺ\'i..i!.i j.'!i.'.iií
ľenđelet) szerinti mellékletek csatolasával a Budapest Főrlł:i.is i'ĺ jĺ. ;.:.*;.ij].i

Józsefuarosi Polgĺírmesteri Hivatď Hatósági Ügyosĺály lipírćsilg;'i Iĺcciĺriáiĺ;i
előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanu] Ł.: ilĺ:ij iłł'lllllj.

felhagyott, bontott kábel a fijldben nem maradhat, az összes ĺĺii.;ili*il ĺ!:; l;il,.iiitji
hulladékot el kell szä||ítani.

kötelezi a beruhźzőtkivitelezőt a bontással érintett jtrdaszaka.izr,lĺ' ;icjĺiitĺ.iil..:lĺ:i:
helyreáltítására, amely munkĺákľa a beruháző és kivitelező kozöserr 5 ćv gltĺellu',i..l

vállal:

o A bontással érintett Elnök utca és Rezső tér jarda burkolatát az a|źlbbi rétegrellcicĺei
kell helyreállítani szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

4 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóľéteg (teljes szélességben)
15 cm vtg. C8/10-32-FI betonalap
15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq"95%o (más anyaggal ]lí:ĺ11

helyettesíthető)

o A zöldtenilet helyreallításakor a zcildterulęt részét képező, karosodotĹ {łĺiÍ.eiĺĺ.ĺ..i1'
szemyezőđött, illetve elszál.łított) termőtďaj pótlását . I. osztáIyű teľmĺlÍoid
visszatöltésével - kell elvégezni, fźk 3 m-es körzetében a kitermelt ta|ajsze|vény
teljes mélységében (1 m mélységig), egyéb zöldterületeken 20 cm mélységig.

f. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészüIt&ó| a közteľület tulajdor.t:;á1l
írásban értesíteni,

g. jeIen fulajdonosi honájáĺu|źs csak az engeďé|yező szeľvek, szakha|(:s,{i;';'il

előíľásainak maľadéktalan betaľtásával, a döntés napjától szĺmított 1 él,ig ór*vĺi:nrleĺ;.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. szeptember 12.

Napirend 1.6. pontja: Javaslat tulajdonosi diĺntés meghozata|ára

Puskin utca és a Szentkiľályi utca közötti járdaszakaszára, valaĺ::.irit a Ccl:l.irĺ l'.i!t,łn:ii í lj,j- li)
darab) nagynyomasú vízfestés technikával azl956-os Forradaloĺ.n ęsSz.a'|:.łłóĺ;:ilr]"tł:ľc u:lnli:l,ĺ.'l.c

az a|ábbi feliratokat helvezze eI

c.

d.

e.

1956-60-2016
Most vagy soha!
sti|izá|t,,l1rukas'' zźsz|ő
Aki magyaľ veltink tart!

Felelős: polgĺĺrmesteľ
Hataridő: f0I6. szeptember 12.



Napiľend 1.7. pontja: Tulajdonosi hozzájáľulás Budapest VIII. kerület, MÁV telep
teľületén terľ, ezett térfĺgyelő ľendszeľ b ővítésh ez

A Varosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|asát adja a
MULTIALARM Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
(cégsegyzékszám: 01 10 044636; székhely: 1106 Budapest, Fátyolka u. 8.) részéte, a Budapest
VIII. keľület, MÁV telep kĺizbiztonsági helyzetének javítása érdekében további 4 kameľa _
benyújtott tervek szerinti - telepítéséhez és a.térťĺgye|ó rendszerbe kcĺtésével járó köaeľületi
munkák elvégzéséhez, az alábbi feltételekkel és kikcjtésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzátjźtru|ás a kivitel ezőt nem mentesíti az építéshez szfüséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a kivitelezőnek a kozűtkeze|ói és munkakezdési (burkolatbontási) hozzźi1źru|ást a
vonatkozó ľendelet (I9l|994. CV.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek
csatolásával a Budapest Fővaros VIII. kerület Polgármesteľi Hivatal Hatósági
Ügyosztály Építésügyi lrodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat
maľadéktalanul be kell tartani.

:c. k<jtelezi a kivitelezőt íz éríntelt tertiletek megfelelő minőségben történő
helyreál l ítás áľa, melyre a kiv ite|ező 5 év gaľanc iát v á,IIa|:

'. A bontással érintett aszfa|t burkolatu tltpá|yát az alábbi rétegľenddel kell
hel.yľeállítani szerkezeti rétegenként 20 -20 cm átlapolással :

4 cm vtg. ACll jeliĺ hengerelt aszfďtbeton kopóréteg
7 cm vtg. ACl1jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg

20 cm vtg C8/l0-32lF stabi|izált útalap
20 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető)

o A bontással érintett aszÍa]t burkolatu j źtrdát az ďábbi rétegrenddel kell helyreállítani
szerkezeti réte genként 20 -20 cm átlap o l as sal :

3 cm vtg. MA4 ĺinttitt sétányaszfalt (teljes szélességben)

15 cm vtg C8/10-32lF stabilizálttftalap
15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető)

o A zĺjldterület helyľeállítasakor a zöldteľület részét képezó, kaľosodott (kitermelt,
szennyeződött, illetve elszállított) termőtďaj pótlását _ I. osztźLlryű termőftild
visszatöltésével _ kell elvégezni 20 cm mélységig,

d. az engeđé|yes kĺiteles a munkák (helyreállítas) elkésziiltéńI akiłzteľĹilet tulajdonosát
írásban éľtesíteni,

e. jelen fulajdonosi houájaru|źts csak az engďé|yező szervek, szakhatóságok
előírasainak maradéktalan betartasával, a dĺĺntés napjától szźlmított 1 évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20|6. szeptember 12.



Napiľend 1.8. pontja: Javaslat a ,,Népszavazással kapcsolatos lł-łjĺ'{:ł.ĺi.ĺ:i,:ĺĺ ł;:iĺ1l,"ĺl;l,l':ili:ii

program'' tárgyÍl,kĺjzbeszerzési éľtékhatárt e| nem érő beszeľzési eljáľĺ:is łľł'ciĺ".i:i,]'ĺ;:t.:i'ĺ
megállapítására

A napirend 1.8. pontját kiilön táľgyalásra kikćrÉók.

Soós György
Megál1apítja, hogy |4 igen' 0
hatarozatokat elfo gadta:

Napirend 1.2. pontja: Tulajdonosihozzájáľulás a Budapest VIII. kertilet, Baľoss ł,ĺł;ĺ{
és Szigony utcát érintő, 10 kV-os fiildkábel rekonstrukciójához

g02ĺ20Ĺ6.(Ix.12.) sz. Városg azdáikodálsi és Pénziigyi Bizotts ághatározata
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
(Tematikai blokkban tÔrtént a szavazás.)

--
A Vaľosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzäj áru|ásá1*dja -
azELMU Hźiőzati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapę"r{'. \111gi f1
72_74.) megbízása alapjĺán _ a GTF Elekhomos Tervező.Fővá|La|koző Kft. (cégiegyzéiĺszám:
01 09 692800; székhely: 113l Budapest, Rokolya u-1-13.) á|talkészitett, Budapest VIII.
kerÍilet, Baross utca71-73. szám és Szigony utca 1-3. szttmkozot1i ľt''ol:'l',ona'lon üi':.i.:,'..ĺ:.i;

közcélú elosztóhálózat, l0 kV-os fi'ldkábel rekonstrukciós kiviteli teruéhez, a kiviĺetezĺjs
kóZtertileti munkáihoz, az a|ábbi feltételekkel és kikdtésekkel:

a. jelen tulajdonosihozzájárulás a beľuhazót nem mentesítí az építéshez szükséges ľp;yio
szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése a1ó1,

b. a fulajdonosihozzájaru|źs azönkormányzati fulajdonú Szigolly iitct í1:ľ".ĺ.: 1,-ą|"i';.ir'Ij,i.,\

jétr daszakaszáľa teľj ed ki,

c. a benlhazőnak a koztltkeze|ői és munkakezdési (buľkolatbolrĺásii hoľ:.:ájáluj.:i:i a

vonatkozó rendelet (|9/|994. (V.31.) KHVM ľendelet) szĺ"-,ĺiniĺ ;i:*llc}.;łľlł}ĺ
csatolásával a Budapest Fővlĺros VIII. kerület Polgárĺnesteľi i iil'a]ili i ll"'i .'.i1...

Ügyosztály ÉpÍtésügyi Irodájától előzetesen meg kell kéĺni, és a-z ĺ.l|lban ĺbi1l:tll:ll:;.lt

maľadéktalanul be kell taľtani.

felhagyott, bontott kábel a ftĺldben nem maradhat,

kdtelezi aL<lvite|ezot a bontási helyek megfelelő rninőségt;en tö'ĺ"ldĺiii ilci.l-ľľŕĺi!íil:::ĺ':.
melyreaberuhźnólk'lvíteLezőközösen5évgarancíátvt.1'iaĺ..

o A bontĺĺssal érintett Szigony utca jĺĺĺda brrr.Iĺo]aĺát ez aiá.hŁui ;:ĺÉ*''leĺlcĺiĺ:} ĺĺel)
helyľeállítani szerkezeti ľétegenként 20-20 cm átlapoiással :

3 cm vtg. MA-4 tjnt<jtt sétányaszfalt (teljes szélcsségben)
15 cm vtg. C8/10-32lF stabilizźl|ttltalap

d.



15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyagga| nem
helyettesíthető)

f. jelen tulajdonosi hozzájźľulas csak az engedéIyező szervek, szakhatóságok
előírásainak marađéktalan betaľtásáva|, adĺintés napjától szĺĺmított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2016. szeptember 12.

Napiľend 1.4. pontja: Tulajdonosi hozzájálľulás Budapest VIII. kerület, Berzsenyi
Dániel utca 3. szám a|atti ingatlan híľközlési háiőzatának kiépítéséhez

903/2016. (Ix.12.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyĺ Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem,0 tartózkod,ás szavazattat)
(ľematikni blokÄban történt a szavazds.)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozz ájarulását aďja a
Magyar Telekom Nyľt. (cégiegyzékszźm: 01 l0 04|928; székhely: 1013 Budapest, Kľisztina
kÍt. 55.) megbízźÍsa a|apjźn, a HHT98 Hírktĺzlési Ha|őzatTervező, Építő és Szolgfltató Kft.
(cégsegyzéksziím: 01 09 675|43; székhely: 1107 Budapest, Ceglédi út 30. 1. em. 25J á|ta|
készített, Budapest VIII. kerület, Berzsenyi Dániel utca 3. szám a|atti ingatlan szolgá|tatźs
e||źtásźlJnoz sziikséges |ltrkijz|óhá|őzat kiépítés tervéltez, . az alábbi feltételekkel és
kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájźru|ás a beruhtaőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyekbeszeruése alól,

b. a tulajdonosi hozzájáĺu|źs az alépítmény kiépítési munkálatokkal érintett Berzsenyi
Dániel utca (hľsz.: 34607) út- és jĺĺrdaszakaszźnaterjed ki,

c. a beruházónak (építtetőnek) a ki5ztÍkeze|ői és munkakezdési (burkolatbonüísi)
hozzájarulást a vonatkozó rendelet (I9ĺI994. (V.31.) KI{VM rendelet) szerinti
mellékletek csatolasával a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi Polgrĺľmesteľi
Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi lrodáĄátő| előzetesen meg kell kěmi, és az
abban foglďtakat maľađéktalanul be kell tartani,

d. ktĺtelezi a kivitelezőt a Berzsenyi Dĺĺniel utcai jĺáľdaszakaszon a bontási helyek
megfelelő minőségben történő helyreállításáľa, melyre aberuházőĺklvite|ező közĺjsen
5 év gaľanciźńvźilra|:

o A bontással érintett Berzsený Dĺániel utca jőrda burkolatát az a|ábbi rétegrenddel
kellhelyreá|Iítaru:szerkęzetrretegenként20-20cmátlapolĺĺssal:

3 cm vtg. MA-4 éľdesített <ĺntcitt aszfa|t kopóréteg (a bontási hosszban a jźrda
teljes szélességében)
15 cm vtg. C8/10-32E stabi|iziltĹłta|ap
15 cm vtg. fagyźtl,ló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető)

1t



o A Berzsenyi Dániel utca útpálya alatti átfirrás a közművek jóvahagyásćĺval és az
ęlőírt szakfeliigyelet biztosítĺísa mellett végezhető,

e. az engedé|yes kĺiteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közteľiilet tulajdonosát
írásban értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak aZ engedélyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maľadéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgĺírmester
Hataľidő: 2016. szeptember 12. 

'

Napirend 1.5. pontja: Tulajdonosi hozzájálrulás Budapest \{II. keľůilet' Elntik utca _
B táthy o ttĺí utca gyalo gátkelőh ely kőzr i|ágítálsának átalakítás ához

904ĺ2016.(IX.12.) sz. Városgazdálkodási és PénzÍigyi Bizotts álghatározata
(l4 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematikni blokkban tortént a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és P?nzugyi Bizottság úgy dĺint, ł,og| toluiaonosi hozz ájźnu|ását ađjaá
BDK Budapesti Dísz- és Kon1|ágitási Kft. (cégsegyzékszám: 01 09 6994f9; széIrhe|y: 1203
Budapest, Csepeli źLtjarő 1-3.) megbízása alapjźn az YDATERV Kft. (cégsegyzékszám: 01 09
191981; székhely: I2I4 Budapest, II. Rakóczi Ferenc tlt 266. A.'ép.) á]tal készitett, a
Budapest VIII. kerĺilet, Elntĺk utca és a Bláthy ottó utca kercsńezoďésében meglévő két
gyalogátkelőhely kozvi|ágítźls átalakításanak kiviteli tewéhez, a köZteľĹileti munkák
elvégzéséheZ) az ďábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájaru|ás a beruhazótlkivitelezőt (építtetőt) nem mentesiti az
építéshez szfüséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzajaru|źs az Elnök utca (}ľsz.: 38689ĺ7) és a Rezső tér (}ľsz.: 38512)
j ardaszakas zát a, v a|arrlint a j aĺ đa melletti zölđterĹilete terj ed ki,

c. a beruhazónaklkivitelezőnek (építtetőnek) a koztltkeze|ói és munkakezdési
(buľkolatbontási) hozzźtjźrulást a vonatkozó rendęlet (19/1'994. (V.31.) KHVM
rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerĹilet
Józsefuaľosi Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építéstigyi Irodájától
előzetesen meg kellkémi, és azabbanfoglaltakat maradékÍalanul be kell tartani,

d. felhagyott, bontott kábel a ftjldben nem maľadhat, az osszes kibontott és kiemelt
hulladékot el kelI szźi|ítaĺĺ,

e. kötelezi a bęrĺńázőtJ|<ĺvite|ezőt a bontassď érintett jardaszakaszok, zĺildterĹiletek
helyreállítrísára, alne|y munkákra a benńáző és kivitelező közĺisen 5 év garanciát

váIIaI:

. A bonüással érintett Elnök utca és Rezső tér jarda burkolatát az a|ábbí rétegrenddel
kell helyreáIlítani szerkezeti rétegenk ént 20 -20 cm átlapolás saĺ :

4 cm vtg. MA-4 érdesített öntĺitt aszfa|tkopóréteg (teljes szélességben)
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15 cm vtg. C8/10-32-Fl betonalap
15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyagga| nem
helyettesíthető)

. A zöldteľület helyreállításakor a zolđterulet részét képező, krírosodott (kitermelt,
szerĺryeződött, illetve elszállított) termőtalaj pótlását - I. osztálý termőftld
visszatöltésével - kell elvégezni, fák 3 m-es körzetében a kiteľmelt talajszelvény
teljes mélységében (1 m mélységig), egyéb zöldterĺileteken 20 cm {nélységig,

f. az engeđé|yes köteles a munkák (helyľeállítás) elkésziiltérő|' a közterület tulajdonosát
írásban értesíteni,

g. jelen tulajdonosi hozzźtjáĺulrźls csak aZ engeđé|yező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalanbehrtásźpal, a döntés napjától sziímított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. szeptembeľ 12.

Napirend 1.6. pontj a : Javaslat iulaj donosi diintés meghozata|{ra

9 0 5 ĺ20 16. (Ix. 1 2.) sz. Vá ro s g azdáI.ko dási és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodäs szavazatta|)
(ľematikai blokkban tÓrtént a szavazás.)

A Varosgazdátkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozz ájaru|ását adja

a-agźnszemé|ytészére,hogyaBudapestVIII.kertilet,BródySándorutcánakaPusEn utca és a Szentkirályi utca kĺjzötti járdaszakaszára, va|anint a Corvin közben (10-10
darab) nagynyomasú vízfestés technikával az l956-os Forradalom és Szabadságharc emlékére
az alőlbbí feliratokat he|yezze e|:

- t9s6-60-2016
- Most vagy soha!
- sti|izált,,lyukas'' zászlő
- Aki magyaÍ veltink tart!

Felelős : polgĺĺľmester
Hataľidő: 2016. szeptembeľ 12.

Napirend 1.7. pontja: Tulajdonosi hozzájáľulás Budapest VIII. keľület, MÁV telep
területén terv ezett térfiryető rendszeľ bővítéshez

9061201,6. (Ix.12.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen,0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematilĺni blok]rban tÓrtént a szavazas.)

AYźlrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdoĺosihozzáLjďrl|źBát adja a
MULTIALARM Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató ZÍt.
(cégsegyzékszám:0l 10 044636; székhely: 1106 Budapest, Fátyolka u. 8.) részéľe, a Budapest
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VIII. keriilet, MAV telep közbiztonsági helyzetének javítźsa éĺ.ĺĺ.cl.ćbelr iĺli,;li..'i,'l ,j i(ai:'::::': *

benyújtott tervek szerinti _ telepítéséhez és a térfigyelő rendsze;.-bs i:Üićsł.'''-:l .'ŕ.:-:; l,.ij.-:i.-i.'i;:i

munkák elvégzéséhe z, az a|ábbí feltételekkel és kikĆĺtésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzźĺjźrultls a kivitelezőt nem mentesíti az épitćsi.,ez szĹiksc'ges

egyéb szakható sági és ható sági engedély ek beszerzése a li l,

b. a kivitclczőnck a kĺjzútkczclői és munkď<ęzdési (burkolaĹborrtáli] ,;.:ĺlz.l:\iíru|1i;:.;i. 
;ĺ

vonatkozó rendelet (l9ll994. CV.31.) KHVM rendelet) szeľiĺrti mellékii'tel<

csatolásával a Budapest Fővĺíros VIII. kerület Polgármesteľi jii-'-lit:il lIĺriĺ;s:li:ĺ

Ügyosztály ÉpíÉsügyi Irodájától előzetesen meg kell kémi, u' u,2;i::,::2r ĺ..'.g1ĺliĺĺ.:l.lll

maradéktalanul be kell taľtani.

c. kötelezi a kivitelezőt az érintett terĺiletek megfelelő minősć'gl.le n tcĺ|ć':ő

helyreáI|itására, melyre a kivitelező 5 év gaľanciát vállal:

o Ą bontassal érintett aszfa|t burkolatú iltpá|yźi az alábbi rétegrenđdel kelĺ
helyreállítani szerkezeti rétegenként f0-20 cm átlapolĺĺssal:

4 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg

7 cmvtg. ACl1 jelű hengerelt aszfaltbeton kĺitőréteg .
20 cmvtg C8/10-32lF stabíIízált útalap

20 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggili ]|C1;']

helyettesíthető)

. A bontással érintett aszfa|tbuľkolatu j a;đźÍ azalábbi rétegrenddel kcii ;lel1,ĺeliĺiĺl'.l;li
szerkezeti ľétegenként 20 -20 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 öntĺjtt sétányaszfalt (teljes szélességben)

15 cm vtg C8/10-3flF stablLizáIttlta|ap

15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal neÍrl

helyettesíthető)

o A zöldterĹilet helyreállításakor a zĺĺldteriilet tészét képezo, károsodoĹt (}.^iĺĺi:-ĺl.'::l.

szenrlyezodött, illetve elszallított) termőtalaj pótlasát - I. oS"]tál'l,ii icrnlu.ji-;Íj

visszatöltésével _ kell elvégeznlz} cm mélységig,

d. az engeđé|yes köteles a munkĺík (helyreállítrás) elkészültéről a közteľiilĺ:l tLriajdc':;c':ri

írásban éľtesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzźtjáru|ás csak az engeđé|yezó szerve1nĺ, :'łzĺl'1iltatóság:uĺl

e|őírrásainak maľadéktalan betartasával, a döntés napjától számított i ćĺig ĺil-ĺĺilll),ĺ,s;-

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. szeptember 12.

Napirend 1.1. pontja: Javaslat kiĺzterület-használati kéľelmek elbíľáEĺísáľľ.

Soós Gyiĺľgy
A vitát megnyitja, megadja aszőtDudás Isfuĺĺn Józsefrlé képviselőnelĺ.



Dudás István Józsefné
A IV. ponttal kapcsolatban akad pľoblémźlja. Ugyanis a Kataszhófavéđelmi Igazgatőság
tűzvédelmi szempontból elég sok kifogást jelez, és abban az esetben jźtru| hozzá e|lhez a
kitelepüléshez, 

',ha 
a homlokzati sík nem lépi tul. ..,,, ,,hd a 3-as, valamint a2-es pavilon nem

torlaszolja el a mozi kljáratát", ,,ha af' l-cs szamú pavilon ncm kerül kihelyezésre'', tehát túl
sok a ,,ha''. Valójában itt kódolva van, hogy bízony-bízony nem fogjak betartani az
előírásokat. Nem beszélve aľról, hogy az e|őző kitelepĺilésüknél ęz szinténproblémát jelentett.

Ebből kifolyólag ahatźtrozati javaslat IV. pontját nem tudja támogatni, ezért kiilĺĺn szavazást
kér annak tźlrgyában.

Soĺós Gytĺrgy
Külön szavazást fog elrendelni a határozati javas|at IV. pontja tekintetében. Megadja a szőt
Jakabff Tamrĺs képviselőnek.

Jakabfy Tamás
A Bizottság szokásos rutinia alapjan a Lumen Labor Kft. részére l évre javasolja megadni a
kö zterület-használati hozzźú áru|t"st,

?
Soós Gyłirgy :

Tájékońatjäa Bizottság tagjait, hogy a bérlő, aki egyébként egy nagyon ľégi' nagyon jő fizető
bérlője az onkormányzatĺak, megkeľeste őt a problémájáva|. Két ingatlannď rendelkeznek,
az egyik a magiĺnfuIajđonuk, a Mikszáth Kálman tér 2. szźlĺrl a|att ta|źihatő, valamint.a.
Mikszáth Kálmĺán t& 3. szźlma|att bérelnek egy nagyobb helyiséget. A kapott információ
szerint honibilis méľtékben megemelték a béľleti đíjat, illető|eg az ottani fulajdonos szeretné
őket ,,kipateľolni'' onnan' az e|őttę lévő közteľületet szeretné szintén kibérelni' és maľ eleve
úgy hirdeti a helyiséget. A béľlĺĺ megkeľeste a Bizottságot, hogy lévén jó fizeto bér|ője az
Önkormányzatnak, a Bízottság mérlegelje a kéľését, noha tudatában van annak, hogy a
Bizottság 1 évre szokott hont$áruIást adni. Amennyiben Jakabfy Tamás képviselő külön
szavazástkér az említętt targyban, teľmészetesen külön szavazásra bocsátja. Jakabs Tamas
képviselő jelzi, hogy nem kér kiilĺjn szavazást. Egyéb kérdések, hoz.zÁsz'olások nincsenek, a
vitźttlezáąa. Elsőként szavazźsrabocsátja ahatározati javaslat tV. pontját:

A Vĺĺrosgazdálkođĺísi és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy ktĺztertilet-hasznźiati
hozzajuu|ást ad - előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel_ aza|ábbiak szerint:

Közteľület-használó' kérelmező :

A közterĹilet-használat idej e :

Kĺj zterül et -hasznźlat céIj a:

Kĺizteľĺilet-használat helve :

Közterül et-haszriĺlat na[y s ága:

Felelős: polgármester
Hatlíridő: 20|6. szeptember 12.

Soĺós Gytiľgy
Megállapítja, hogy 0 igen, 11 nem,
j avaslatot elutasította.

Rosta Maľianna egyéni váIlalkozĺí
(székhely: 2081 Piliscsaba, Kossuth Lajos u. 8.)
20|6. szeptember 18. _ 2016. október 16.

Szĺireti vásaľ
Budapest VIII. kerület, Coľvin kĺjz
82Íl.ŕ

a Bizottság a határozati
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9 07 |2016. (Ix. 1 2.) sz. Váľos gazdálko d ási és Pénzĺigyi Bĺzotts ág határ ozata
(0 igen, l.I' nem, 3 tartőzkodás szavazattal)

A Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hattrozati javaslatot

nem fosadja el:

- kÓzterület-használati hozzájáruĺást ąd - előre egy osszegbentÓrténő teĺjes díjfizetéssel - az

alábbiąk szerint:

Soĺís Gyiiľgy
S zav azásr a b o csátj a az hatźr ozati j avaslat al ábbi, ferľrmaradt p ontj ait :

A Yźtosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dönt, hogy kdzterĹilet-használati

hozzájźru|ást ad _ havonta történő teljes díjfizetéssel _ az a|źbbiak szerint:

Ko zt er üĺ e t -has znóĺ ó, kér elmező :

A ktjzterület-használat idej e :

Ko z t erüĺ et - has ználat c éIj a :

Ko zterül et-has znáĺ at hely e :

KÓ zt ertłl et-has zndl at nagłs ága :

Felelős: polgármester
Hatlĺridő: 2016. szeptember 12.

Ktizteľület- hasznźiő, kérelmező :

A közteľület-használat ideje :

Közteriilet-használat célj a:

Köztenilet -hasznźiat helye :

Közteľiilet-basznźlatnagysága:

Felelős : polgĺĺrmester
Hataridő: 2016. szeptember 12.

Közteriilet-használó, kérelmező :

A közterület -hasznźůat idej e :

Köztertilet-haszná|at céIja:

Közterület-hasznźlat helye :

Rosta Marianna egyéni vdllalkoaÍ
(székhely: 208] Piliscsabą, Kossuth Lajos u. 8.)

2016. szeptember 18. _ 2016. olłóber 16.

Szüreti vásár
Budapest VIII. kertjĺet, Corvin koz
82 m"

Lumen Laboľ Kft.
(székhely: 1088 Budapest, Mikszáth Kálman tér
2.)
20t7. április 16. _2019. október 31.
vendéglátó terasz + rárnyékoló
Budapest VIII. keľiilet, Mikszáth Kálmĺán tér 2-3.

szĺm előtti kĺjzteriileten
40 m2 vendéglátó teraszés20 rĺŕ áľnyékoló

@2016.október31.
építési munkaterĹĺlet (homlokzat felújítasą
guľulós állvany)
Budapest VIII. keľület, Reguly Antal utca 16.

előtti iĺĺrdán

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kdzterület-haszná|ati
|lozzźljźru|źst ad _ előre egy tisszegben töľténő teljes díjťrzetéssel _ aza|ábbíak szerint:
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KöZterület-használat nagysága: 2m2

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő: 20L6. szeptember 12.

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. közterület-használatihozzźtjźrulást ad _ előľe egy ĺisszegben ttjľténő teljes díjfizetéssel _ az
alábbiak szerint:

Közterület-használó. kérelmező: REAX INVEST Zrt.
(székhely: 1133 Budapest, Gogol u. 15.)

A közterület-használat ideje: 2016. szeptember 12._2016. szeptember 17.

KözteľĹilet-haszntiat céLja: építési munkaterĹilet (homlokzati ĺállvány
elhelyezése)

Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerĹilet, Szentkirályi u. 4. szźtm
előtti jáľdan

Közterület-haszná|at nagysága: 36 m" (aľda) .-

Felelős : polgĺĺľmesteľ
Hataľidő: 2016. szeptembeľ 12.

2. tudomásul veszi a REAX INVEST Kft. Budapest VIII. kertilet, Szentkirályi u. 4. szám
etőtti közterületre vonatkozóan építési munkaterület elhelyezése céljából igénybe vett

közteľület-haszná|atát - đíjfizetési kĺjtelezettség mellett - 2016. augusztus 27. _ 2016.

szeptembeľ 1 1. napjáig szóló időtartarĺta.

Felelős: polgármester
Határidő: 20t6. szeptember 12.

A Városgazdálkodasi és Péĺullgyi Bizottság úgy dönt, nem ad koĺerulet-hasznźiati
hozzźtj arulźst az alább iak szęrint :

Közterület-használó, kére|mező: BrĹVen Kft.
(székhely: 1139 Budapest, Röppent;nĺ u. 56.)

A ktĺzteľĹilet-használat ideje: 2016, szeptember 13._f0I6. októbeľ 12.

K<iztertilet-hasznźůatcé\a:. vendéglátó terasz
Kcjzteriilet-használathelye: Budapest VIII. kerĹilet, Corvin sétríny 2ĺA. szám

előttijĺárdan
Kozterület-hasznźůatnagysága: 20 m"

Felelős : polgiĺrmester
Határidő: f0t6. szeptember 12.
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A Yźtrosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köztertilet-használati
hozzájźru|ást ad _ előre egy összegben tĺirténő teljes díjfizetéssel _ aza|źbbiak szerint:

Kĺjzterület-haszná|ő, kérelmező: Thai Fagytalt Kft.
(székhely: 2040 Budaörs, Árpáđ u.I3l2.)
2016- szeptember 12. - 2017 . augusztus 02.
pad és megállító tábla
Budapest VIII. kerĹilet, Baľoss u. 10. szám és a
Kisfaludy u. 27. szźlĺrl _ Corvin köz sarok előtti
köZteľĹileteken

Kĺizterĺilet-haszná|atnagysága: 2* (I+3) m2

Felelős: polgármesteľ
Hatétridő : 201 6. szeptember l 2.

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. kĺjztęľtilet-hasznźt\atihozzájźrulást ad _ előľe egy összegben töľténő-.teljes díjfizetéssel_ az .
alábbiak szerint:

Közterület-használó. kére|mező: HsB 2010 Kft.
(székhely: 1145 Budapest, Jávor u. 5/B.)
2016. szeptember 12. _f0I6. októbeľ 30.
vendéslátó tętasz

A kö zterül et-hasznáIat idej e :

Kö zterĺĺ l et-haszná|at c é|j a:

Kö zteľtilet-haszná|at helvę :

A közterĺil et-haszná|at idej e :

Kö zterület _hasznáLat cél.i a:

KözterĹilet-hasznźiat helye: Budapest VIII. kerület, Corvin sétźny Iĺb.
Közteľület-hasznźiat nagysága: 45 m"

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. szeptember 12.

2. tudomásul veszi a HSB 2010 Kft.-nek a Budapest VIII. kerület, Corvin sétríny Lĺb. szám
előtti kijztertiletre vonatkozőan venđég|átő terasz céljából igénybe vett közterület-
hasznáLatát - díjfizetési kötelezettség mellett -2016. augusztus 18._2016, szeptember 11.
napj áig szóló időtaľtamĺa.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 201,6. szeotember 12.

A Varosgazdálkodĺási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺlnt, hogy az 552120|6. (V.30.) számil
hatźlrozatát az a|ábbiak szerint módosítja:

KözteľĹilet-hasznźt|ő, kérelmező: Hedonist Hungary Kft.
(székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 40.)

A közterĹiIet-haszná|at ideje: 2016. július 08. _ Zllg.július 08.
Közterĺilet-haszná|at cé|ja: megźilítő táb|a
KözterĹilet-hasznźl|at helye: Budapest VIII. kerület, Kisfaludy u. 40.
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A Yźnosgazdálkodasi és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺjĺęľĹilet-haszná|ati
hozzźtjátulást ad - teljes díjmentesség biztosításáva| _ az alábbiak szerint:

KĺjzterĹilet-használó. kérelmező :

A közterĹilet-használat ideje:
KözterĹilet-használat célj a:
KözterüIet -hasznáIat helye :

Kö zteľül et -hasznáIat nagy s ág a :

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. szeptember 12.

MédiaszolgáItatás-támo gatĺí és Va gyonkezelő
Alapĺtvány (MTYA)
(székhely: 1 037 Budapest, Kunigunda iÍja 64.)
2016. szeptember f4. -2016. szeptember 25.
forgatas (stáb parkolás)
Budapest VIII. kerĹilet, Rezső tér I0-|2.
60 m, (6 db paľkolóhely)

Soĺós Gyöľgy
MegáI|apítja, hogy 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodĺís szavazatĺa| a Bizottság az a|ábbi
határ o zatokat el fo gadta :

g08lz0t6. (IX.12.) sz. Városgazdáikod'átsi és PénzÍigyi Bizotts ághatározata
(14 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdrĺlkodĺási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺjnt, hogy koĺeľiilęt-hasznźiati
bozzájaru|ást ad _ havonta tĺĺľténő teljes díjfizetéssel _ az alź.ŕ)biak szerint:

KözterĹil et -hasznáIat nagysága :

DíjÍizetés ütemezése

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. szeptember 12.

Közteľület -hasznáIő. kérelmező :

A köZteriilet-használat idej e:

Kĺizteľület -haszná|at cé|j a:

Kĺj zteľül et -hasznáůat helve :

Kĺĺzerulet-hasznźtlatnagysága:

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2016. szeptember |2.

2mr
negyedéves bontasban

Lumen Labor Kft.
(székhely: 1088 Budapest, Mikszath Kálman téľ
z.)
2017. április |6. _ 2019. október 3 l.
vendéglátó ter asz + áľnyékoló
Budapest VIII. keľĹilet, Mikszáth KálÍnan t& 2-3.
szĺím előtti ktlĺerületen
40 fił vendéglátó terasz és 20 rĺł rĺmyékoló
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909|2016. (IX.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénztig5'i llf i:oť{sá ľ |ĺzí.á'ľqr.'ak...

(14 igen, 0 nem, 0 tartĺózkoĺ}ĺl3 i,;i'.l''.''":.,1'7....;.;''i1

A Varosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úg:, ł1ł-l::t.

hozzźtjárulást ad - előre egy ĺĺsszegben tĺĺrténő teljes ĺJljfize Ĺéssc'ĺ

Közterület-használó. kérelmező :

A kĺjzteľĺilet-használat ideje:
Kö zterĹil et -haszĺá|at cé|i a:

Kö zterül et -haszná'Iat helve :

Kö ztertil et -hasznáLat nagy sága:

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0I6. szeptember 12.

Közterület-használó. kéľęlmező :

A k<jztertil et-hasznáIat idej e :

Kö zteľtilet -hasznőJat célj a:

Kö zterület -haszná|at helye :

Közterül et -haszná|at nagys ága :

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2016. szeptember 12.

építési murr}<atci.Ĺi]ľi
gurulós állr'áll)')
Budapest VIII. keriiict,
előtti iárdán
2mr

. ..,1, l'ł..,,:'. ..''.'... ..''t-;

- :lz alłi'o-uiaí- !.r. l.i.ĺi':

r 7ĺ'
(ho;i-.lcii;,:., : )

Iicgul1, .ł..l ll:.li

g1,0/f016.(IX.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénlliig,i Bizotúság határozata
(l4 igen,0 nem,0 tartózkođás snavazaltaL)

A Váľosgazdálkođási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. köztertilet-használatihozzźljárulást ad _ előľe egy osszegben roľténő teljes đĺjílzeĹéssęi - aZ

alábbiak szerint:

Ĺl:i;'

i ii.

"i,'/ 
.

iiiłvĺłn1,

.ł. :.;.iĺ!ĺ:t

.ł. ::;j.łi::
'l-', .,','t+

'l-': i r.

REAX INVEST Zľt.
(székhely: 1133 Budapest, Gogol u. 15.)

2016. szeptember 12. -2016. szeptember
építési munkatenilet (homlokz,aÍi
elhelyez,ć'' .

Budapľĺiĺ' \..iíi. i.lcĺ^i!!l::'i' j!;leĺiĺ;.':nlł:.l ::..

előtti.jáiciĺ-' ll
36 m.. 1iłi;..il-i)

2. t.ńomásul veszi a REAX INVEST Kft. Buĺia1ĺ::;i 
.'.;l]i. 

iĺcĺii!,':Ĺ. Szcĺlii';l;.;l.i

előtti köztertiletre vonatkozóan építési ľĺuĺ:l;łr';";-ĺĹliĺ'lĹ .;ij;cli.ĺ:-lŕ:'.i* ići'iibłlĺ
közterĹilet-hasná|atźń - díjfizetési kötelezcii':-:łi1; l::..ii:ll - ?:ij'.í- J-ugi.l:.;ĺ'.l.i

szeptember 1 1. napjái g sző|ő időtartamľa.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺĺridő: 2016. szeptember 12.



91112016. (Ix.12.) sz. váľosgazdálkodási és Pénzůigyĺ Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem,0 tartĺízkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Péľzligyi Bizottság úgy đont, nem ąd kĺjzterület-hasná|ati
hozzáj źlru|tlst az alábbiak szerint :

Közterület-haszná|ő, kérelmező: BrĹVen Kft.
(székhely: l139 Budapest, Röppentyű u. 56.). 

A közteľt.ilet-hasznáIat ideje: 2016. szeptember 13. _ 20|6. október 12.
Kĺjzterület-haszněiat célja: vendéglátó terasz

. Köztertilet-használat helye: Budapest VIII. keľület, Coľvin sétany 2lA. szźľĺr-
előttijárdán

Közterület-hasznáIat" nagysága: 20 m.

Felelős: polgáľmester
Hatáľid ő: 20| 6. szeptember 12,

9121201'6. (Ix.12J sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtság határozata ..

(14 ĺgen' 0 nem, 0 taľtĺózkodás szavazattal)

. A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺjzterület-használati. 
hozzźljarulást ad - előre egy összegben tĺjrténő teljes díjfizętéssel _ az a|źhbiak szerint:

KdzterüIet -haszná|ő,kérelmező: Thai Fagylalt Kft.
(székhely: 2040 Budaöľs, Áľpád u. |3/2.)

A kĺĺzteľület-hasznáIat ideje: 2016. szeptember |2. _2017. augusztus 02.
Közteľület-haszĺá|at céIja: pad és megállító tĺbla
Közteľiilet-hasznźiathelye: Budapest VIII. kerĺilet, Baross u. l0. sziám és a

Kisfaludy u. 27. szjtm - Corvin ktjz saľok előtti
közteľületeken

KözterĹilet-hasznáLatĺagysźtga: 2* (|ú)Íł

Felelős : polgĺĺľmester
Határidő: 20|6. szeptember 12.

913/2016. (Ix.12.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzůigyĺ Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. ktjzterĹilet-haszná|atihozzájźtĺulast ad _ előre egy ĺisszegben tĺĺľténő teljes díjÍizetéssel _ az
alábbiak szerint:

fl



Köaeruleĺhaszná|ő, kérelmezo: HSB 2010 Kft.
(székhely: 1145 Budapest, Jávoľ u. 5iB.)

A ktizteľület-használat ideje: 201'6. szeptember 12. _2016. október 30.
Köaerulet-hasznźiatcé|ja: vendéglátó tetasz
Közterület-használat helye: Budapest VIII. kerĹilet, Corvin sétany 1/b.

KözteľĹilet-haszná|atnagysága: 45 ÍIŕ

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016' szeptember 12.

2. tudomásul veszi a HSB 2010 Kft.-nek a Budapest VIII' kertilet, Corvin sétány t/b. szám
előtti közterületre vonatkozóan vendéglátó tetasz céljából igénybe vett közterĺilet-
hasznáIatźi - díjfizetési kötelezettség mellett - 20|6. augusztus 18. _ 20|6. szeptember 1 1.

napj áig szóló időtaľtamÍa.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2016. szeptember 12.

914/2016.(IX.12.) sz. Váiosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizotts źlghaiározata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Ýĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az 552120|6. (V.30.) sztlmíl
hatźlrozatéú az althbiak szerint módosítia:

KözterĹilet-hasznáIő, kérelmező: Hedonist Hungaľy Kft.
(székhely: 1082 Budapest, Kisfaluđy u. 40.)

A ktiztertilet-használat ideje: 2016.július 08. _ 2019. július 08.
Közterĺilet-hasznźůat cé|ja: megáI|ítő táb|a
KözterĹĺlet-hasznźllat helye: Budapest VIII. keľĹilet, Kisfaludy u. 40.
Kozteriilet-hasznźtlatnagysága: 2 m"
Díjfizetés ütemezése negyedéves bontásban

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. szeptember 12.

9 15 | 20 16. (Ix. 1 2.) sz. Váľos gazdálko d ási és P énzĺiryi Bizotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodäs szavazatta|)

A Varosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság úgy dö'nt, hogy kózterület-haszná|ati
hozzájánl|astad_teljesdíjmentességbiztosíĹásáva|_aza|ábbiakszerint:

KözterĹilęt-haszntl,ő, kérelmező: Médiaszolgáltatás-támogató és Varyonkezelő
Alapítvány (MTVA)
(székhely: 1037 Budapest, Kunigunda tttja 64.)

A közterület-használat ideje: 2016. szeptember 24. _2016. szeptembeľ 25.
Köztertilet-haszná|at cé|ja: foľgatĺás (st^ĺb parkolás)
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Kĺĺzterület -haszná|at helye :

Közteľület -hasznźiat nagy sága:

Felelős: polgáľmester
Hataridő: f0I6. szeptember 12.

Budapest VIII. kerĹilet, Rezső tét 10-|2.
60 ÍÍť (6 db parkolóhely)

Napiľend 1.3. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kertilet, Szigony utcát
és Baross utcát érintő, 10 kV-os fiĺldkábet rekonstľukciőjőhoz

Soós Gytirgy
A vitát megnyida, megadja aszőtJakabff Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Ha jól éľtelmezte a helyszínĺajzot, akkor az ásts keresztezi az źl|ta|a csak Nagy Szigony
utcának nevezett utcát, ami a Szigony utca páros oldala, aho| azért nagy a forgalom,
parkolóba be, parkolóból ki jár"uk az autők. Ha tényleg a felét kiássfü, nem tartja

megoldhatónak, hogy egy sávon haladjon a forgalom. Atdolgozísra visszakü|dené az
élőterj esĺést, csak-cs ak nézzék meg, nem lehet-e fiurni.

Soós Gytirgy
Egyetért Jakabfy Tamas képviselővel. Ugy véli, van az atecÍtnológią amive| ezt meg fudjak
oldani. Válaszadásľa megadja aszőt az előteľjesztőnek.

Dr. Galambos Eszter
Diľekt rétk&đeztekmźlr az előterjesztés készítésekor is, hogy lehetséges-e így megoldani a sok
közmrĺre tekintettel, azonban ľagaszkodnak a nyíltáľko s me goldáshoz.

Soĺís Gyöľgy
Nyilvrĺn az nekik a |egegyszeľiÍbb, csak máľ tényleg idegesítő, hogy évente felturjak a
Szigony utca azon részét. Javasolja elnapolni a Bizottság hatźroz-ott kérésével, miszerint
próbáljrák meg más technológiával megoldani. Valóban egy kicsit elgondolkodtató, hogy azta
kęreszteződéstazęlmúlt harom évben kétszer túrt'ík fel, és a lakókat tényleg zavaqa ez, ebben

abszolút egyeÉrt Jakabff Tamas képviselővel. Válaszadásra megadja a sznt az
előterjesztőnek.

Dľ. Galambos Eszteľ
A Baross utcáravonatkozóan a közútkeze|őihozzźtjaľulast a Fővaľostól megkaptfü.

Soós Gyiirgy
A Szigony utca viszont a J őzsefv źrosi onkorm ány zaté.

Dr. Galambos Eszteľ
A Szigony utcábaľr nem lesz, csak a hatĺĺťan.

Soós Gytirgy
De érinti, azértiskérnek a Józsefuárosi onkormanyzattő| engedélý, kiilönben a Fővaros adná

ki.



Dľ. Galambos Eszteľ
A S zigony utca jfu đár a kérnek engedélý. Természetesen vis szav onja az előterj esztést.

Soós Gyiirgy
Próbáljanak meg futni egy kĺ!ľt, mert persze, a\egegyszenĺbb megoldás felĺiľni mindent, csak
ez tényleg idegesítő' hogy harom év a|att kétszęr turták fel. Előteriesńő tehźŃ a napirend 1.3.

pontját visszavonta.

Előterj esztő visszavonta.

Napiľend 1.8. pontja: Javaslat a ,,Népszavazással kapcsolatos kiizérdekű tájékoztatási
program'' tárgytl,kőzbeszerzési éľtékhatárt e| nem érő beszerzési eljárás eľedményének
megállapításá'ra

Sorís György
A vitát megnyitja' és 5 perc olvasási szünetet rendel el.

olvasdsi szünet

Soós Gytiľgy
Megadja a szőtBorsos Gábor bizottsági tagnak.

Boľsos Gábor
Két kérdés meriilt fel. Még az eszkozok legyártĺísáról van sző, vagy ők már rendelkeznek a

taľtalommal, kĺeatívokkal is, ami esetleg adott esetben befolyásolhatja az ajźn|attéteIt?

Illetőleg az előterjesztés szerint 10 milliós keret van az egészte, ebből kb. kétharmadnyit visz
el a program. A maľadék összeg miként keri'il majd felhasználásra, továbbá a tź$ékoztatő

kampĺány tartalmi elemeiről mikor várható valamiféle tźtjékońatés aBizottságtagsaińszére?

Soós Gyiiľgy
Válaszadásra megadja a sző a jegyzonek.

Danada.Rimán Edina
A kreatívokkal még nem rendelkeznek, azt most készíti az onkormźnyzatújságjĺĺnak kiadója.

Az ajánlatlkat úgy tették meg, hogy eztnem ismerték. Természetesen a maľadék ĺisszeg azon

a ktiltségvetési soľon maľad, ahová a Képviselő-testtilet átcsopoľtosította. Mint minden

képviselő-testiileti döntés végľehajtásaról, ugyanúgy enől is be fog számolni a Hivatal a

Képvise1ő -testiĺletnek.

Soós Gyiĺrgy
További kérdés, hozzásző|źs nincs, a vitźĺ |ezźĄa. Szavazźsra bocsátja az alábbí hatźrozati
javaslatot:

A Vaľosgazdálkodrási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a,,Népszavazźssa| kapcsolatos kcizérdekű tźýékoztatźsi progľam'' taryy,tl,kozbesznrzési
értéh,határtel nem érőbeszprzési eljarĺĺst éľvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.



Felęlős: polgármester
Hatariđő: 2016. szeptember 12.

2. ahatfuozat 1. pontjában megjelölt beszerzési eljárás során a legaiacsonyabil aĺ ľii' *<ze ĺ!lĺ;
értékelésre tekintettel az ODEX outdoorExpert Kft. (székheiy: l ĺ],.: !-illt1l'pĺ:sl.

Hűvösvölgyi tú 64-66., adőszám: 14453229-2-4I, cégsegyzékszźĺm.. iji Ü9; ljij4.łĺ]j)
ajánlataérvényes, alkalmas aszerződésteljesítéséľe' nem źi|kizárő ok hatái1.a łli:ti.

Felelős : polgiíľmester
Hataridő: 2016. szeptember 12'

3. ahatfuozat l. pontjában megjelölt beszerzési eljáľás nyertese az ODEX Ciltilcĺ;l.l-]::ĺ.:l.t

K.ft. (székhely: 1021 Budapest, Húvösvĺilgyi rĺt 64-66., adószám: I445J2,29..Ż-ąl,
cégsegyzékszám:01 09 904483). Az elfogadott ajantati ár 6.6|4.410,- Ft + 27oÁ Ápa'
azaz bruttő 8.400. 3 0 1.- Ft.

Felelős: polgármester
Hataĺiđő: 2016. szeptembeľ 12.

4. felkéri a polgáľmestert a határozat3. pontja szeiinti vál|a|kozási szuzod,ésalíłíĺasiiĺ.ł.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|6. szeptem6er 12.

Soós Gytirgy
Megállapítja, hogy 11 igen, 2 nem, I tartőzkodás szavazattal aBízot1ság az alábbi haĺái:ĺ:-l..,:'iĺol,

elfogadta:

9|'6t20I6. (Ix.12.) sz. Yárosgazdáůkodálsi és Péľlziigyi Bizottsághatározata
(11 igen,2 nem, 1 taľtózkodás szavazatta\)

A Vaľosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a ,,Népszavazassal kapcsolatos kĺizéľdekĺi tĄékoztatttsi program'' táľg},-ŕl, i<ťjzjie.si.:ĺ:ĺ;'ĺj:;i

értékhatárt el nem érőbeszerzési eljanĺst érvényesnek és ęredményg'''.* n,viivái'i;..ili.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|6. szeptembeľ 12.

2. ahatźrozat 1. pontjában megjelölt beszerzési eĺjaľas soľán a lł:5iaĺacson5.ahb áľ e iľ :;zcľinil

éĺtékelésre tekintettel az ODEX outdoorExpert Kfi. (:;z,rikh.ľI";,: ł{i..:i ];:..l'dłĺĺr.'.;:ĺĺ.

Hiĺvösvölgyi tft 64-66., adőszźml: |M53229-2-4I, céglegl'zéks:łin: Ü.i Q$ |$;i:{i]],l

ajźnlataérvényes, alkalmas aszerződésteljesítéséľe' neľI á,ll lĺizáľó oiĺ ha.tái;ila ĺilil,ĺi.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2016. szeptember 12.



3. ahatározat 1. porrtjában megjelölt beszerzési eljaľas nyeľtese az ODEX outdoorExpeľt

Kft. (székhely: |02I Budapest, Hűvösvölgyi íIt 64-66., adőszźtrn: |4453229-2-4I,

cégsegyzék,,kn.01 09 904483). Az elfogadótt ajrĺnlati őÍ 6.614.410,- Ft + 27yo AFA,
azaz bruttő 8.400.3 0 1'- Ft.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. szeptember 12.

4. felkéri a polgrírmestert a hatźrozat 3. pontja szeľinti vállalkozási szeruőđés aláírástra.

Felelős: polgármester :

Hataľidő: 20t6. szeptember l 2.

f . J őzsefv árosi Gazdálkodási Kőzpont Zrt.
Előterjesztő: Farkns ors - vaglongazdáĺkodási igazgató
(írósb eli eĺőterj esztés)

Soós Gyiirgy
Külon tár gy alásr aj avasłatokat kér.

Jakabfy Tamás
A2.5. napirendi pontot kéri külĺjn taqgyalni.

Soós Gyiirgy
Külön tfugya|ásra vonatkozóan további javaslatok nincsenek, így a 2. blokkban maradt

napirendi pontok együttes vitájźń megnyitja, |ezźrja. Szavazćsta bocsátja az alźtbbihatélrozati

javaslatokat:

Napirend f .l. pontja: A Padlókiľály Kft. bérlő székhelybejegyzésre vonatkozó kérelme a

Budapest VIII. keľĺilet, Népszínház u. 2f. szám alatti tinkoľmányzati tulajdonű, nem

lakás céljáľa szolgáló helyiség vonatkozásában

A Varosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáral a Budapest VIil. kerüIet, 34679l0lNt1 he|ytajzi szĺímon nyilvanÍaľtott

teľmészetben a Budapest VIII. kerület, Népszínház u.22. szźtm a|att talá|hatő, |56 m"

alapterülehĺ, önkoľmányzati fulajdonú, utcai, ftildszinti, galéńas, nem lakás célú

üzlěthe|yiséget bérlő Padttókiráty Kft. (székhely: 1038 Budapest, i||4lező u. 11. 1. em.4.;

cégsegyzékszźlm: 0|-09-172646; ađőszźm 2433397l-2-4|; képviseli: Kovács Tamás

Jaĺros) részére a székhely használathoz szükséges tulajdonosi hozzájaru|ás megadásĺĺhoz.

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodĺási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja

Hatáľidő: f0I6. szeptembeľ 12.

2.) fetkérĺ a |őzsefváĺosi Gazdĺá]kodrási Központ ZÍt.-t, hogy a határozat mellékletét képező

és taľtalmú nyilatkozatot a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsęfuĺírosi onkoľmányzat

képviseletében a Padlókirály Kft. részére adja ki.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodasi KözpoúZrt. vagyon1azdrĺlkodási igazgatőja

Hataridő: 2016. szeptember 30'



Napirend f.2. pontja: A Budapest VIil. keľĺilet, Rákóczi űt 27.tB szám alatti,
3643718ĺN3 helyrajzi számú üzlethelyiségľe készĺĺlt éľtékbecslés felůilvlzsgá|ata iránti
kérelem

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a West-oľient Company Kft. kérelme ď|apjźn nem járul hozzá a Budapest VIII. keľtilet,

Rakóczi Llt 27.lB sz'ám alatti,36437l8lV3 hľsz.-ú, 96 m. alapteniletű iizlethelyiség
forgalmi éľtékének 24.17 0.230,- Ft összegben történő megźi|apitásźlhoz.

Felelős: Józsefuĺĺľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016. szeptember 12'

2.) a West-orient Company Kft. vételaľ-cscikkentési kérelme a|apjźtnhozzájárula Budapest
VIII. kerület, Rfüóczi iúf7.lB szźrrl a|attí,36437l8lN3 hĺsz.-li, 96 m, alaptertiletú

tizlethelyiségre vonatkoző ii1 eladási ajttnlat bér\ő részére t<irténő megküldéséhez, a
vételárnak a feltilvizsgált forgalmi értékbecslés, valamint a 32120|3. (VII.15.)

: önkormtnyzati ľendelet a\af1án a forgalmi éľték 100 oÁ-źlĘan, azaz 28.070'000'- Ft
összegben tĺĺrténő közlése mellett.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KĺĺzpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: f0I6. szeptember 12.

3.) felkéri aJőzsefvźrosi Gazdálkodasi KözpoúZrt.-t ahatározat2.) pontja szerinti eladási

aj ánlat kikĹildésére és az adásv ételi szerződés megkötés ére.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 20|6. november 7.

IĘpiľend 2.3. pontja: Javaslat a Budapest vlil. keľiilet, II. János Pál pápa

}szá,m alatti lakás béľbeadására

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) hozzájtru| a Budapest Józsefüaľosi onkormźnyzat fulajdonában ĺálló lakások
bérbeadasanak feltételeiről, vďamint a lakbér mértékéről szóló |6120|0. (I[0&
<inkormányzati rendelet 22lC. $-a, valamint 47. $-ábaĺr foglaltak a|apjźn,
jogcím nélküli lakĺshaszňáĘ részére az á|ta|a lakott, a Budape^st VIII. keľiilet, TI. Jiĺnos"ľňpap"tértszamďatti,1szobás,4z,80rŕahpteľĹiletti,kĺ-n*iĺ.irtos
komfortfokozatu lakás _ a lakbér alapját képező ndvelő és csĺjkkentő tén1zę7-61.''g 

."

figyelembe véve jelenleg - kĺĺltségelviĺ, I4.g|5,- Ft/hó + ÁFA osszegíí bérleí,i ĺiljjal
történő bérbeadasĺĺhoz, 5 év hatźrozott időľe szólóan, előbéľleti jog biztasíĹi}"E:,ł.va|,

ővađéI<ťtzętési kcitelezettséggel, l 0 év elidegenítési tilalommal.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KĺĺzpofiZrt.vagyongazđálkodási igazgatćfia

Határidő: 20|6. szeptember 12.
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2.) felkéri a lőzsefvtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatźnozat l.) pontjában foglaltak

szerinti bérleti szeruődés megkötéséľe.

Felelős: Józsefuárosi Gazđálkodasi KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáńdő: 2016. október 15.

Napiľend 2.4. pontja: Javaslat a Budapest vI[. keľĺilet, Lujza ".-és ąJ
Iszám alatti iinkoľmányzati lakások csatolásávĺl kapcsolatban

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájźnil a Budapest VIII. keľĹitet ' Lujza ".- szám aLatti' 1 szoba komfort

nélküli' 28,f6 m2 alapterĹiletĺi lakás megtekintett állapotában - a lakbér a|apjźtt képező

növelő és csokkentó téĺyezőket is figyelembe véve jelenleg - koltségelvu,2.]93,- Ftlhő
+ Áľ.a. összegrĺ bérleti díjjď tĺĺrténő bérbeadásźůloz lakásbővítés céljć

- 

részére, azza| a feltétellel, hogy bérlőnek vállalnia kell a megnĺivekedő

Ttupiäľu|et.e vonatkozó takbér megĺizetéséĹ, valamint a múszaki egyesítéssel, bővítéssel

kapcsolatos eljarás és a munkálatok kĺjltségét. Kijelölt bérlővel bérleti e|ószerzóďést kell
ktitnj az építési-kivitelezési munkálatok befejezéséig, legfeljebb 1' év hatőĺozott idip.
Amennyiben a kijelölt bérlő a bérbeadástó| számított fél éven beliil a.munkálatokat nem

kezđi el, vagy 1 éven belül nem fejezi be, illetve építési engedélyköteles tevékenység

esetén 1 éven belül nem kap használatbavételi (fennmaľadási) engedéIyt, az előszerzőđés

hatá|yát veszti, ilyen esetre az e|végzett munkáĺatok utáni megtéľítési igéný a béľlővel
kötött e|oszerzódésben ki kell zźtmí.

Felelős: Józsefuĺĺľosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatĺáľidő: f01,6. szeptembeľ 12.

2.) felkéri a fiőzsefvźrosi Gazdĺĺlkodasi Közpofi Zrt-t ahatźrozat 1.) pontja szerinti felújítási

megállapodás és bérleti szelződés megkĺitéséľe.

Felelős: Józsefuarosi Gazdrálkodasi KözpoĺtZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľiđő: 2016. szeptember 30.

Napirend f.5.. pontja: Javaslat ,,Kivitelezési vállalkozási szerződés keretében a
Józsefváľos Onkormányzata tulajdonában és iizemeltetésében levő intézmények

eneľgetikai koľszeľűsítése, a I(EHOP-5.2.9. kĺódszámri pá.Jyánati konstrukció keľetében''

tá rgyú közb eszerzés ĺ elj áľás o k m e gind ít ás ár a

A napiľend 2.5. pontját kůiltin táľryalásľa kikéľték.

Soós Gytiľgy
Megállápítją hogy 14 igen, 0 nem, 0 taĺózkodźs szavazat1a|' a Bizottság az alábbi

határ ozatokat eIfo gadta :
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Napirend 2.1. pontja: A Padlókiľály Kft. béľlő székhelybejegyzésľe vonatkozĺí kéľelme a
Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 22. szálm a|atti iinkormányzati tulajdonú, nem
lakás célj áľa szolgálĺí helyiség vonatkozásában

9Í7ĺ2016.(Ix.12.) sz. Váľosg azdá|kodźlsi és Pénzügyĺ Bizotts ághatározata
(14 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)
(Tematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1') hozzájárul a Budapest YIII. keľüIet, 34679l0lUt1, he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. keľiilet, Népszínház u. f2. szźtĺĺl alatt található, |56 m,
alapterületiĺ, önkormrányzati tulajdonú, utcai, ftjlđszinti, ga|ériás, nem lakás célri
ĺizlethelyiséget bérlő Padlókiľály Kft. (székhely: 1038 Budapest, Mezó u. 11. I. em.4.;
céĄegyzékszám: 0I-09-172646; adőszźlm: 2433397|-2-4|; képviseli: Kovács Tamás
János) részérę a székhely használathoz szfüséges tulajdonosi hozzźĄźlru|ás megadásához.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 20|6. szeptember 12.

'-'
f .) felkéri a Jőzsęfvźrosi Gazdálkodási Közp ont Zrt.-t, hogy a hatźrozatmellékletét képezo

és tartalmú nyi|atkozatot a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormtnyzat
képviseletében a Padlókiľály Kft. részére adja ki.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpofiZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016. szeptember 30.

A 9I7lf01'6. (Ix.12.) sz. YPB határozat mellék|etét a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete
tartalmazza.

Napiľend 2.2. pontja: A Budapest VIII. keriilet, Rákĺíczĺ űt z7.ĺB szám alatti,
36437ĺ8lN3 helyľajzi számú ĺizlethelyiségre készĺilt értékbecslés feliilvusgáůata iľánti
kérelem

9 18 l 20 1 6. (Ix. 1 2. ) sz. Váľo s g azdá|ko dás i és P énzü gyi B izo tts ág batár ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartĺízkodás szavazatta|)
(ľematilrai blokkban ttjrtént a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a West-oľient Company Kft. kéľelme alapjĺĺn nem járul hozzá a Budapest VIII. kerĹilet,
Fttů<őczi tft 27.lB ś,ź*, u|utti, 36437l8lV3 hľsz.-ú, 96 m2 alapteľiilettĺ üzlethelyiség
foľgalmi értékének 24. | 7 0 .23 0, - Ft ĺĺ s szegb en tĺjľténő me gél|apitźsźůloz.

Felelős: Józsefuĺĺľosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt.vagyon9azdálkodĺási igazgatőja
Hataľidő: 2016. szeptembet 12.
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2.) a West-orient Company Kft. vételár-csĺjkkentési kérelme alapjári iroi.;ĺŕĺiáĺ:il] 1'1 !]-lilĺ.i2':1l'1;,,*.

VIII. kerület, Rfüóczi tlt 27.ĺB szźtm a|at.fii,36437ĺ8lN3 ]iľs:,*-lL- -|.i: ĺ'l. ::Ii.;1tĺl'i:r.i!.ii

iizlethelyiségre vonatkoző iĄ eladási ajźn|at bér|ő részére toľteLio ;;rc3':iĺt:i.i-. :;',..,. ;.'.

vételárnak a felülvizsgált forgalmi értékbecslés' valamint a 32ĺ)..:l.l,. t\ iĺ.l.!';
önkormányzati rendeIet alapjĺĺn a forgalmi érték 100 Yo-ában, tĺzaz' -7Íj.3-lÜ.i;{j0". irt

összegben történő kĺjzlése mellett.

Felelős: Józsefuarosi Gazdátkodási KözpontZrt.va1yoÍIgazdálkodási igazga1(ĺiłl

Hataridő: 2016. szeptember 12.

3.) felkéri alőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-tahatźrozątf.)pon:ja szeĺ.i';i ;''ll'i'.j:i:'i

aj án|at kikül dé s ére és az adásv éte\i szer ződé s me gköté s éľe.

Felelős: Józsefrarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatő1a

Hataridő: 2016. novembeľ 7.

Napirend 2.3. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet,II. János Pátr pápa

Üzám alatti lakás}éľbeadásáľa ?

9ĺ9ĺ2016. (Ix.12.) sz. Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(\4 igen, 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban ttjrtént a szavazás') .

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájźrul a Budapest Józsefuarosi onkormźnyzat tulajdonában á||ő lakások

bérbeadásanak feltételeiľől, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/20-]9.lIIł9Đ
ĺinkormanyzatirendelet2fĺC.$-a,valamint47.$-ábanfogtďtakalupj,án,Ľ
jogcím nélkiili lakĄhaszná|ő részére az źita|a lakott, a Budape"st VIII. kerĹilet, II. .ĺź"nos

baĺpapute,Á|szźma|atti,lszobás,42,80maaIaptetĹiletű,Iĺorł:filĺi,ĺls
komiortfokozatű lakás _ a lakbér a\apját képező nĺivelő és csökl<cLllő ténr'r::.',ŕ',!,,...i :s

figyelembe véve jelenleg _ kiiltségetvii, |4.gI5,- Ft/ľró + ÁFA. ils.':,,.gu ł;łĺ.ľclĺii ĺiĺjlili
to'teno béľbeadásĺĺhoz, 5 év hatarozott időre szólóan, előbér}eĹi .}ĺ.l3 Łliz1il.:iiiá:.ll..':ii.

őv ađékfizetési kĺjtelezettséggel, 1 0 év elidegenítési tilalommal.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkođasi KĺizpoftZrt. vagyongazdĺĺlkodási igazgĺr1ĺija

Hataľidő: 2016. szepternber 12.

2.) felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Kĺizpont
szerinti bérleti szerzőđés megkötésére.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodasi KözpontZrt. vagyoÍLgazdálkodásí iga.z'gł:ł,ł:ia

Határidő: 2016. október 15.



Napirend 2.4. pontja: Javaslat a Budapest VIIL keriilet, L:ujza ".,;} os ąr
ezám alatfi bnkormányzati lakások csatolásával kapcsolatban

9f0l20l6. (Ix.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
(ľematikai bĺokkban tôrtént a szavazás.)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájźlru| a Budapest VIII. kerület, Lujza,,.l,-szám aIatti. 1 szoba komfort
nélktili, 28,26 m2 alapteľiiletű lakás megtekintett átlapotában - a lakbér a|apjátképező
növelő és csökkentő tényezőket is figyelembe véve jelenleg _ költség"Iń,2393, Ffuő
+ ÁFA összegtĺ bérleti díjjď tĺĺľténő bérbeadásához lakasbővítés céljara

e,észére, azzal a feltétellel, hogy bérlőnek vállalnia kell a megnĺĺvekedő
alapteľiiletre vonatkozó lakbér megfizetését, valamint a műszaki egyesítéssel, bővítéssel
kapcsolatos eljárás és a munkálatok kciltségét. Kijelölt bérlővel béľleti e|oszerződést kell
kötni az építési-kivitelezési munkálatok befejezéséig, legfeljebb 1 év hatźrozott iđőre.

Amennyiben a kijelolt bérlő abérbeadźlstól számított fel éven belül a munkálatokat nem

kezdi eI, vagy 1 éven belül nem fĘezi be, illetve építési engedélyköteles tevékenység
esetén 1 éven beltil nem kaphasználatbavételi (fennmaradási) engedé|y, az e|ószerződés
hatáIyát veszti, ilyen esetre az elvégzeťt munkálatok utani megtérítési igéný a bérlővel
kötött eIoszerzoďésben ki kell ztrni.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Kĺĺzpo fiZrt.vagyongazdálkodási ĺgu,gui,Ju
Határidő: 2016. szeptember l 2.

2) felkéri a Jőzsefvátosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt-t ahatátozat 1.) pontja szerinti felújítási
me gállapodás és bérleti szerző đés megkötésére.

Felęlős: Józsefuaľosi Gazdálko&ĺsi KĺĺzpontZtt. vagyongazdálkodasi ígazgatőja
Határiđő: 20 I 6. szeptember 30.

Napiľend 2.5.. pontja: Javaslat ,,Kivitelezési váIlďkozási szerződés keretében a
Józsefváros onkormányr.zta tulajdonában és ĺizemeltetésében levő Íntézmények
energetikai korszeľíĺsítése, a KEHOP-5.2.9. kódszámri páiyáĺzati konstrukcĺó keretében''
tár gy űl közb eszerzés i elj áľás ok m e gin d ítás á ľa

Soós Gyiiľgy
A vitát megnyitja, megadja asrśtJakabff Tamas képviselőnek.

Jakabff Tamás
Hosszú listába szedte a problémáit ezzel az elote1esztéssel kapcsolatban. A legelső M e1y

nagyon egyszeru megállapítlás, tehát mennyivel egyszeľúbb lenne az ajźn|ati felhívĺĺssal
induló ĺyilt e|jaúts, még cégeket se kellene megnevezni, mindenfele gyanú elszźi|narĺigtön az
Önkormányzat feje fřiltil. Tudją hogy nem kötelező, đe még be is hivatkozzál< a töľvényi
helyet, ami miatt nem kĺitelezíĺ, de abban a ttirvényi helyben is meg van említve, hogy
egészen nyugođtan a nyílt eljĺĺrast is választhatják. A mĺĺsodik pont az nem kifejezetten az

Önkormanyzat szźlmźtra, hanem a páIyázat kiíró szĺímźra, vagy az ő tevékenységéľől mond
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véIeméný. Itt négy hónapot hagynak a kivitelezésre, szerinte az égvi|ágon semmi értelme

sincs ezi négy hónapra lekoľHtđzni, ha valaki öt hónap alatt tudja szigetelni az ab|akot, az

ugyanúgy megterľrđ a pá|ytlzat célja szempontjából, mint az, aki négy hónap alatt tudja

sžig"te1ni. ľfiauua egy feltételes kcĺzbeszeruśst íratnak ki, ha pźiyánő lenne, akkor

szívesebben adna be páIyźlzatot egy olyan munkáľa, amire tényleg megvan a pénz, és nem

pedig egy feltételes kozbeszetzésęn indulna. Ez nyl|vźn emelni fogsa az ětat, mert ha

megnyeri is, akkor is vagy megkapja ezt a péĺut, vagy nem' vagy megkapja a munkát, vagy

n"ň. Hu.,oadik pon1 azór,korrlrtnyzatot is erĺĺscn ćrinti, itt 9 ből 3-ľól dtint a Bizottság, a

pá|yázattobbi hályszíne azértékhataľ alatti. Kérdése, hogy ezeket ki, és hogyan vttkasztjaki.

A negyedik pont, Ĺogy ezvoIt az az e|járás, amelyet szándék szerint kíszerveztęk volna a JGK
Zĺ.-nek, aztźnmégsem sikerĺilt. Az e\őkészltő egy ügyvédi iľoda, ameIlyel fudomása szerint

az Önkormtnyzatłaksemmi|yen szeruodése nincs erre vonatkozóan, amennyiben van' akkor

világosítsfü fL1, hogy hogyan keľĹiltek képbe. Az ötöđik pont, amit mindenképpen javasol

módosításra, mindharo- 
"ry*á'.al 

kapcsolatban, hogy a referenciákľő| azigazolásokat le sem

kell adni, csak ktĺlön felszólításra kell ezt megtenni. Ilyet még nem látott Józsefuarosban. Az
utolsó pont a műszaki kérdésekkel kapcsolatos: az előteľjesztésből nem tuđtak meg sokat

arról, hogy mit teľveznek megvďósítani.

Soós Gyiirgy
Megadja a szőt dr. Mészar Erika A|jegyzg asszonynak.

Dľ. Mészáľ Eľika
Az onkorm ányzat a Hajdú Ügyvédi Irodával szerződéses viszonyban van, Polgármesteľ úr a

kozbeszerzésí szabáIyžatnak megfelelően lefolytatta ezen pźiyázatra a közbeszerzési

tanácsadói tevékenységre vonatkoző pá'|ytaatot. ok voltak azok, akik a legjobb Ąźln|atot

ađtfü be. A szabźiyzat éľtelmében az egymillió forint alatti beszerzések esetében a

polgármester saját hätaskĺirben dont, és a_šzeruődést meg is kötötték a Hajdú Ügyvédi

i,.oä,á,,ul' ",", pulyź,uttal kapcsolatos közbeszerzési tanácsok adásáľa. Az értélúatźtr alatÍi

beszerzések esetében teľmészetesen a Beszerzési és Kozbeszerzési SzabáIyzatnak

megfelelően a TiszteltBizotĺsźĺgfogja eldönteni, hogy ki lesz a nyeľtes ajanlattevő, de mivel

,,"ń ko'b" szerzésiéľtékhataľ, ezértmźr csak az eredményről kell dĺjntenie a Bizottságnak.

Soós Gytirgy
Megadj a a szőt dr. Kecskem éti Lászlőnak.

Dľ. Kecskeméti Lász|ől
Ahogy azt A|jegyző asszony is említette, jelen esetben abeszerzési eljĺĺľásokat ide nem érhle,

akozĹeszerzési e|jźrźsok tekintetében terjesztette elő javaslatát a JGK Zrt.Itthatáľiđőkľe kell

figyelemmel lennĹ az uniós fonásból ťlnanszítozott, államilag kiírt páIyźľ;at eseteben nagyon

.'ó.o. hatáľidővel _ október 15-tel _ kell számolni. Az az eljaľas, amit Képviselő ur említett,

az nagyságrendileg 3-4 hónapos eljĺíĺásmenetet eređményezne, amennyiben a kíírő ęzt a

szellrpĺJrrtot nem rrréľlcgclte volrra. A JGI( 7rt. értc|cmszcľűcn cgy olyan, töľvóny rĺltal

biĺosított eljarasi ľendre tesz javaslatot, amely alapjan a pźůyźnatban még eľedményesen

benffitható á dokumentáció. A kivitelezéssel kapcsolatban Annus Viktor Yezéngazgató ur

fog válaszolni.

Soós Gyiiľgy
Megadj a a szőt Aĺnus Viktornak.
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Annus Viktor
A négy hónapos kivitelezési idővel kapcsolatos kérdésére válaszol. A támogatźsi szetződés
megkötésétől számított 12 hónapon beltil kell a teljes kivitelezést' illetve az e|szźtmo|ást
lebonyolítani, ezért keriilt meghatźrozásra 8 hónapos hataridő, amin beltil 4 hónap áll
rendelkezésére a kivitelezőnek. Ez azért szerencsés, mert ez a munka ennyi idő alatt
biztonsággal elvégezhető, viszont nem lenne szerencsés, ha teljes 8 hónapot hatáĺoznźnak
meg egy kivitelezőnek, aki elnyújtva végezné eú. amunkźtt.

Soós Gyiirgy
Megadja aszőt Jakabff Tamásnak. 

.

Jakabfy Tamás
lv{ég arra is szeretne vá|aszt kapni, hogy a referencia-igazo|ast miért nem kell beadni, csak
ktil<jn felszólításľa? Tovźlbbá a műszaki kérdésekről is szeretne többet mestudni.

Soós György
Megadja aszőt dr. Kecskeméti Lrászlónak.

Dr. Kecskeméti LászILől

+ kiíró. a legnagyobb gondossággal jźr--e| a ľeferencifü bekérésének- tekintetében.
ErtelemszerĹĺen a kozbeszerzési törvény irja e|ő, hogy az első és második helyen szereplő
piaci szereplőnek kötelessége lesz minden egyes ĺeferenciával és alkalmassági
követelménnyel kapcsolatos igazolást benyújtania, tehát ez kotelrezł| eleme az eljźttásnak. Ą
mtíszaki taľtalomľa vonatkozóan, amennyiben Képviselő ur igényli, a JGK Zrt. szívěsen
készít egy tájékoztatő anyagot, hogyha szükséges, akkor a Bizottság részéľe is. Ezze|
kapcsolatosan képviselő-testĺileti előterjesztés késziilt még augusztus folyamán, amelyben
eléggé ľészletesen leírták - mint projektmenedzseľ, és mint a projekt kivitelezője -, hogy
milyen típusú munkálatokra lehet szamítani. amennyiben szfüséges, ál|nak rendelkezésľe.

Soós Gyiirgy
Jakabfu Tamas Képviselő úľ kéľ írasbeli tźtjékoztatást? Igen, ľendben, akkor kéri a tájékoztatő
megküldését. További kérdés, hozzásm|źs nincs, avitźt|ezĄa.Szavazástabocsátja aza|ábbi
hatát ozati j avas l atokat :

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a,,Pá|yźnatos épiiletenergetikai felhívas akozép-
magyaroľszági régió telepiilési önkorľnĺányzatai szźtmfua című' KEHOP-5.2.9. kődszánltl
páIyazati konstrukció keretében a Napľaforgó Egyesített óvoda Csodasziget Tagóvoda
hőszigetelése és nyílászaró cseréj e,, tárgytl eljĺĺrásban úgy dtint, hogy

1. a közbeszerzésekó| sző|ô 2015. évi CXLII. tĺirvény (Kbt.) Harmadik Része szeľinti 115.

$ (1) bekezdése szerinti, hirdetmény nélkiili táĺgya|ás nélküli közbęszetzési eljĺírást folytat
le.

Felelős : polgiĺrmester
Hatźriđő : 201 6. szeptember l 2.

2. elfogađja az e|oteľjesztés 2. szźlmű mellékletét képező ajĺánlattételi felhívást és annak
dokumentációját.
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Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|6. szeptember 12.

3. elfogadj a az a|źhbi gazdasági szereplőket:

a) Fauna-Duý Kft. (székhely: 1155 Budapest, Rekettye u. 49.)
b) EU-Line Epítőipari Zrt. (széLĺ}rely: 1213 Budapest, Hollandi tltflr.)
c) BERN Epito Zrt. (székhely: 7800 Siklós, Kültertilet 0I5/I9 hľsz.)
d) Hufer-Bau Kft. (székhely: 1193 Budapest, Könyvkötőutca2f.)

Felelős: polgármester
Hataridő: z0L6. szeptember 12.

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a,,Pá|ytzatos éptiletenergetikai fellríl,ás a köz.j1-

magyaroľszági tégiő telepiilési önkormányzatai szźlmfua cimu, KEHOP-5.2.9. kődszáilťr
palýazati konstrukció keretében a Napraforgó Egyesítefi Ővoda Kinoskeresii Tagĺivocia
hőszigetelés (udvaĺi homlokzat és ttizfal) nyí|ászźtrő csere' utcai homlokzat felrljĺtá:la.,íĺiľrlL:
eljarásban, úgy dönt, hogy :

1. a kdzbeszerzésekĺől szóló 2015. éví CXLIII. törvény (Kbt.) Haľmadik Része s:ł,ęl:ilł1..'. ,' 1 5 .

$ (1) bekezdése szerinti, hirdetmény nélküli targyalás nélküli kozbeszerzési eljárási iĺllyuat
le.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. szeptember 12.

2. e|fogadja az e|oterjesztés f. számű mellékletét képező ajźn|attéte|i felhívást és annak

dokumentációját.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. szeptembeľ 12.

3 . elfogadj a az a|ábbi gazdasági szereplőket:

a) Fauna-Duó K-ft. (székhely: 1155 Budapest, Rekettye u.49.)
b) EU-Line Epítőipari Zrt. (széLłhe|y: l2|3 Budapest Hollanđi ťri 21 .)

c) BERN Epítő Zrt. (székhely: 7800 Siklós, Külterület 015/19 hr-ę::.j

d) Hufeľ-Bau Kft. (székhely: 1193 Budapest, Könyvkötő utca 22.}

Felelős: polgiĺnrresteľ
Hataridő: 20|6. szeptember 12.

A Vaľosgazdálkodasi és PénzĹigyi Bizottság a,,PáIyźnatos éptiietel"iere'.:ľlĺ;ĺl! jelhíľ;ł:; ĺl łilz*p.
magyarorszźryí régió telepĺĺlési önkormrányzatai szźlmźra cĺnriĺ, }.:}1,}i{.-.}P-.5.Ż-9. !;,...i:;;::jĺil.i

páIyazati konstrukció keretében a Budapest VIII. kerület Józsefr.Íl.ĺł:.i Ir.--,lg:,iĺ;::t:tl:ĺi j}il.:lĺ.li

hőszigetelése (padlásftĺdém)'' tź,rgytl eljarasbaĺr, úgy dĺin! hogy



I. akozbeszerzésekľől szóló 20l5. é.''i C;,.j l;ĺ..1.;.,".1:;-'.'ĺi.].:.iĺ.leľ.xlł..]ii: ,:..1:i.: ĺ.'.:i:::'',' ,,:!,-

$ (1) bekezdése szerinti, hiľdetmény llć.liil;.ĺ i.iĺg]lI;;:; :,..,|'i;]i ]ĺiiz.bcs::'łĺ...'-:i .':,.i;,;1."..'.;: -l:.;j.''i:li

le.

Felelős: polgarmester
Hataridő: 20|6. szeptember l2.

2. elfogadja az e|őterjesztés f. sztm,(s meJlóllletót ke!ĺlĺ:zťi ajánla1tćĺcji ir'l]l;ĺ.'á:;.L i;, ll.:,ilŹili

dokumentációját.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: f0I6. szeptember 12.

3. elfogadj a az a|ábbi gazdasági szereplőket:

a) Fauna-Duó Kft. (székhely: 1155 Budapest, Rekettye u. 49.)
b) EU-Line Epítőipari Zrt. (szék.hely: |2I3 Buclapest, Hollandi ,Út21 ,)

c) BERN Epió Zrt. (székhely: 7800 Siklis, KĹilĹľl'Ĺi}ci 015i 19 irĺ.:;;',.)

d) Hufer-Bau Kft . (székhely: 1 1 93 Budapest, Koĺry rik(jt(:..uÍca f2' "}

Felelős: polgármester
Határidó : 2016. szeptember 1 2.

Soós Gytirgy
MegáIlapĺtja, hogy l0 igen, 1 nem, 3 1artőzkođás szavazattal a Bizottság uz a|ábbi
hatźtr o zatokat e l fo gadta :

92112016. (Ix.t2.) sz. Városgazdálkodási és Pénztigyĺ Bizottság határozata
(10 igeno 1 nem,3 taľÉĺízlĺodás szas,azattal)

AYárosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizotlsá1l :: ..l''-ii'.'ii.;:ili.{)l:] .':f].,ijciciieĺ1iĺ' ii''li li:il:ĺ..;::; ;.l..,::ł1-l-

magyarországi régió települési ĺinkorn.láriir.ĺ,:iiai s,;'''łĺl-ilii:l; ..',í;:iű, Kiii]Ů|-:'.2.:l. i..'.:iĺl''':iii-liťi

páIyazati konstrukció keretében a Ne.pní..il-.lti i]:i':',.::;iĺi:Ĺí' ĺjrroda Ĺ]:ĺ,łi:i.t:;.-it,,,:; 'j];11;.l.:i.ů.jil

hőszigetelése és nyílaszétrő cseréje,, tźrgý cl.iái.ásĹlan iiĺr.ri ĺiiiilt, lrogy

1'. akozbeszerzésekről szóló 2015. évi CXĺ,]]l. tilľr:ćli'l' ĺ.l-llĺ.) i-Iĺiirntriiil }łĺ::zĺ: S.Żl:jl:|í" j 1.5.

$ (1) bekezdése szeľinti, hirdetmény ilći'i:i.1i Ĺĺ.ĺt:.'..ll.llj-,:.. ll.'.]".iiii kiizi-.łl.;ij-':.;l.l::. ľli:lĺ:ĺ.': ;r.li.{.tĺ

le.

Felelős : polgĺĺrmester
Hataridő: 20|6. szeptembeľ 12.

2. e|fogadja az e|őteqesztés 2. számű ĺnejlĺ!]ĺ]cĺćĺ l;ćilc;rii ĺjĺĺĺllatĺćtcli íł:iliívĺĺsi .:s. i'ľl:ll'.
dokumentációját.

Felelős: polgármester
Hatarido : 20 I 6. szeptember 12.
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3. elfogadj a az aIábbi gazdasźęi szeľeplőket:

a) Fauna-Duó K-ft. (székhely: l155 Budapest, Rekettye u. 49.)
b) EU-Line Építőipari Zrt.(széIrhe|y: 1213 Budapest, Hollandi ift2I.)
c) BERN Épitő Zrt. (székhely: 7800 Siklós, Külterület015||9 hĺsz.)
d) Hufer-Bau Kft. (székhely: 1193 Budapest, KÓnyvkotőlúcaff .)

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2016' szeptember 12.

9fflf016. (IX.12.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság hztározata
(l0 igen, 1 nem, 3 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság a ,,PźńytaaÍos épiiletenergetikai felhívás a kĺizép-

magyaľoIszági régiő települési önkormányzatai szźtmára cimll, KEHOP-5.2.9. kődszttmtl
páIýazati koństrukció keietében a Napraforgó Egyesített ovoda Kincskęreső Tagóvoda

' hőszigetelés (udvari homlokzat és tűzfal) nyí|ászátő cseľe' utcai homlokzĺ felrijításď'táľgyu
eljaľásban, úgy dönt, hogy

1. a ktjzbes zerzé,sek.ło| sző|ő 20l5.évi CXLIII. törvény (Kbt.) HarmuaŁ Része szerinti 115.

$ (1) bekezdése szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalás nélkiili kozbeszetzési eljarást folýat
le.

Felelős: polgármester
Hataľidő: f0I6. szeptembeľ 12.

2. e|fogaďja az ęIőteľjesztés 2. szétmű mellékletét képezó ajránlattételi felhívást és annak

dokumentációját.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺĺridő: 2016. szeptember 12.

3. elfogadj a az alźbbi gazdasźLgl szereplőket:

a) Fauna-Duó Kft. (székhely: 1155 Budapest, Rekettye u. 49.)
b) EU-Line Építőipari Zrt.(székhe|y: If13 Budapest, Hollandi tńzl.)
c) BERN Építő Z' rt. (székhely: 7800 Siklós, Kiilteriilet 0|511,9 hĺsz.)
d) Hufer-Bau Kft. (székhely: 1193 Budapest, Könyvkötő utcaLf .)

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2016. szeptembeľ 12.

9f3ĺf0t6. (Ix.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság határozata
(10 igen, 1 nem, 3 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazđalkodási és Pénzügyi Bizottság a,,Pźiyźzatos épiiletenergetikaí felhívás aközép-

magyarcÍszági régiő települési önkormányzatai számáĺa címu, KEHOP-5.2.9. kődszźĺrltt
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páIyazati konstnrkció keretében a Budapest VIII. keriilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatď
hőszigetelése (padlasftidém)'' tź,reyű eljárásban, úgy dönt, hogy

1. a közbeszeruések'ről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Haľmadik Része szerinti 115.

$ (1) bekezdése szerinti, hirdetmény nélktili tárgya|ás nélküli kozbeszerzési eljarást folytat
le.

Felelős : polgĺírmester
Hataridő: 2016. szeptember 12.

2. elfogadj a az ekőterjesztés 2. számí mellékletét képezó ajźnlattéte|i felhívást és annak
dokumentációját.

Felelős : polgĺĺrmester
Határiđő : 2016. szeptember 1 2.

3. elfogadj a az a|ábbi gazdaságí szereplőket:

a) Fauna-Duó Kft. (székhely: 1155 Budapest, Rekettye u. 49.)
b) EU-Line Epítőipari Zrt. (szék'|le|y: I2|3 Budapest, Hollandi iltfl.) :
c) BERN Epftő Zrt. (székhely: 7800 Siklós, Külterület 0t5/19 hĺsz.)
d) Hufeľ-Bau Kft. (székhely: 1l93 Budapest, Könyvkotő utca2f.)

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 1 2.

3. Egyéb előterjesztések
(ír ás b el i el ő t erj e s zté s)

Napirend 3.1. pontja: Javaslat a Jĺízsefváros
Uzleti teľvének módosítására

Kiiziisségeiéľt Nonproť|t Zrt. 2016. évi

Előterjesztő: Kovács Barbara - Józsefiáľos Közösségeiért Nonprofit Zrt., igazgatóság elntjke

Soós Gyłirgy
A vitát megnyitja. Felhívja aBizottság tagjainak figyelmét, hogy kaptak az előterjesztéshez
egy csere mellékletet helyszíni kiosztĺíssal. Megadja aszőtBorsos Gábor bizottsági tagnak.

Borsos Gábor
Kéľdése, hogy a cseľe melléklet tartalmilag miben különbĺjzik az eredętitő|.

Soós Gyiirgy
Y áiaszađásra megadj a a szőt az előteľj es ztőnęk.

Kovács Barbara
A csere melléklet azértvá|t sztikségessé, mert a Képviselő-testtilet, eLőzőheti iilésén 7 millió
Ft fedezetet.biztosított számukra' zász|ők vlásarlása cé|jara. Nem akartfü még egy bizottsági
ülésre előterjeszteni, ezért csere melléklettel a7 mi||iő Ft bekerĹilt a PR marketing sorľa.
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Soós Gytiľgy
További kérdés, hozzászőIźs nincs, a vittú lezátja. Szavazásra bocsátja az aIábbi hatátozati
javaslatot:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a határozat 1. mellékletét képezó, közszolgáltatási szerződés 2. szamú

mellékletének módosítását.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. szeptember 12.

2. elfogadja a határozat 2. mellékletét képezo, Józsefuaros Közösségeiért Nonproťft Zrt.
f0I6. évi Üzleti tervének módosítását.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. szeptellrber 12.

:

soo. cytĺ.sy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbihatźrozatot
elfogadta:

9f4/?0t6. (Ix.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen, 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a hatźrozat 1. mellékletét képező, közszolgáltatási szęrzőđés 2. számťl

mellékletének módo sítiását.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 12'

z. elfogadja a hatźrozat 2. mellékletét képező, Józsefuiĺros Kĺizösségeiéľt Nonproťĺt Zrt.
2016. évi TJzletiteľvének módosítasát.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺáĺidő: 2016. szeptember 12.

A 924tf016. (Ix.12.) sz. VPB határozat 1'. és 2. sz. mellékletét a jegyzőkiinyv 2. sz.
m elléklete tar ta|mar'za.
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4.Tájékoztatók
(ír ós b e I i táj é koztat ó)

Napiľend 4.1. pontja: Tájékoztatő a Budapest YIII. kertilet, Teleki tér 17.
gyalo gátkelőhely létesítéséľől
Előterjesztő: Mező János - a Józsefvdľosi Gazdálkodást Kozpont Zrt. parl<nlási igazgatója

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

Jakabfy Tamás
Már az elmúlt alkalommal is eléggé furcsállotta, hogy pont az adott helyre szeretnének
gyalogátkelőhelyet tenni. Azőta kideri'ilt, amit akkoľ nem is vett észte,hogy ez a gyalogátkelő
a Teleki téri parknak a legk<izelebbi kapujától is 30 méterre van. Továbbra is úgy gondolja,
hogy rossz helyre teszik ezt a gya|ogátkelőhelyet. Vagy egy kapuval szembe, vagy pedig a
keleti oldali keľeszteződéshez kellene, nem tudja, miért egy olyan helyre tesznek
gyalogátkelőt, ami egy kerítésnek vezet neki. A továbbiakbarĺ azt is gondolta, hogy nem ez az
a hely, ahol a forgalom nagysága indokolja a gyalogátkelőhelyet. Ezt a Budapest Kĺĺzút is
kimondta, és a mellékelt egyik dokumentum tanúsága szerint el is utasította ezt a kérést.
Nyilvan nem- a végleges döntéshozó, de a Budapęst Közút sem támogatja ezt a .-

gyalogátkelőhely létesítést. Már csupán az a kérđése, hogyan tovább. Ragaszkodnak e|lhez,
mindenképpen oda akarják építeni, vagy hallgatnak másokra, esetleg a Budapest Kĺizútra, és

ugyanezen összegben egy olyan helyre tudnak gyalogátkelőhelyet építeni, ahol a kerületnek
sokkal inkább hasznár a v á|na?

Soĺis György
Yá|aszadásra megadja a szőt az előterjesńonęk.

M.ező János
Egyrészt egy foľgalomcsillapító küszöb került kialakításra, és egy következő lépésben lenne
meg a gya|ogźúkelőhely. Mindenfele múszaki feltételei vannak a gyalogátkelőhelynek' ki kell
építeni megfelelő világítast éjszakára, és ott pedig a kapuval szemben egyszeľĹĺen képtelenség.
Ugyanis ott tizemel egy Bosch szerviz, aminek a kapuját nem lehet IezÁmi, továbbá olyan
közművek vannak, hogy csak horribilis összegért lehetne kiépíteni a vilźryitást. Második
lépcsőben fog sor kerĹilni a gya|ogátkelőhely kialakítasrĺľa. Mivel a Népszínház utca le volt
zőÍva, így nem fudta kellőképpen elvégezni a megbízott szakértő az űn. forgalomszímláiast a
gyalogosok tekintetében, ezért keľĹilt haIasztásra a masodik lépcső kiépítése. Egyébként a
Teleki téri baráti kör kéľése nyomán keľiĺlt a Bizottság elé a gyalogátkelőhely kiépítésének
ügye.

Soós Gyöľgy
Tehát a Teleki téri Egyesületről van sző? A váIasz igen. Megadja a szőt Jakabfu Tamás
képviselőnek.

Jakabff Tamás
Rendben van, hogy az ő kérésfü volt, de nyilvan ők is azt kérték, hogy a kapuhoz tudjanak
eljutni biĺonságban, és ha éppen ott nem lehet kiépíteni, akkor sem éľti, miért 30 méterrę
építik tőle. Akkor építsék 10 méterľe, minél közelebb építik, annál jobb. Jól értętte, hogy
annak ellenére, hogy a Budapest Koztĺnem támogatj4 az onkoľmanyzat ragaszkodikhozzá,
és megy tovább az engedé|yeztetéssel?
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Soós Gyiirgy
YáIaszadásra megadja a szőt a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. operatív
igazgatőjának.

Dľ. Kecskeméti Lász|ő
Itt valójában egy félreértés van, mert a Budapest Közut engedélyeztetési folyamatában az e|ső

típusú forgalomcsillapító eszkoz, amit szeľettek volna kiépíteni, az egy lámpás
forgalomcsillapító eszkoz lett volna. A jelenlegi megoldás egy ún. vizszíntezó és a
vízszintekben eltérő forgalomcsillapító kĺiszöb kialakítását eľedményezi, atli mĺĺľ egy teljesen
más kategória. Erre van lehetőség, minden, forgalommal kapcsolatos szabályozás, rendelet,
törvény is ezt lehetővé teszi. Hogy miért van eľľe sztikség? Ez nem egy egyedi kéľés, tehát
valóban a Teleki téri Egyesü|et az, aki je|eńe magát a problémát, jelestil azt, hogy otĹ a
korĺyező gyalogosforgalom olyan osszetételtí - természętesen a forgalomtechnikai mérés
adott esetben azt is eredményezhette, hogy nem túl gyakori -, de maga az ĺisszetétele,
gyermekek, idősek, akik sajnos az adott teľületen veszéIyeztetve vannak. Az ő veszé|yeńetett
helyzetüket egy ilyen típusú forgalomcsillapító eszkoz megoldaná. Az pedig, hogy
műszakilag milyen helys.zínĺe és helyzetben tudják létesíteni, amint M:ező János igazgatő
elmondta, egyszerűen nincs más lehetőség, ott lehet megépíteni. Egyébként a
forgalomcsillapító küszcib mar el is készĹilt, és a gyalogosforgalmat védi a helyszínen.

Soós György
Jovábbi kérdések, hozzászőltsok nincsenek, a vitát lezźrja. Tájékoztatőról lévén szó, nincs
sztikség szavazásra.

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a tájékoztatőthatározathozata| nélkĺil
tudomásul veszi.

Soós Gyiirgy
Zártiléstľendel el.

5. ZáLrt iilés keľetében tárgyalandó előterjesztések
(írás b eli előterj esztés)

Napiľend 5.1. pontja: Javaslat ,,Vállalkoz ási szerződés keretében JĺĎzsefváros kaľácsonyi
feldíszítése és díszkivitágítása,, tárgyű kiizbeszeľzési eljárásban kiizbenső diintés

ZART ULESmeghozata|ára
Előterjeszĺő: dr. Galambos Eszter - a Gazdálkodúsi Ug1łosztály vezetője

A napírend tórgyaldsa zárt iilés keretében történt az Mijtv. 46.s Q) bekezdése értelmében. A
napirend túrgyalása sorún elllangzottakat és a meghozott 925/2016. (IXl2.) sz. WB

hatórozatot a zdrt iilésről kěsziilt jegyzőkiinyv tartalmazza.
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Napiľend5.2.pontja:JavaslataBudapestV[I.keriilet,NagyTemplom.'t"ut
szám atatti béľlemény adásvétellel vegyes lakáscsere szerződésének j ĺóváhagyásáľa

Előterjesztő: Farkas ors - a Józsefváľosi GazdáIkodási KÓzpont Zrt. vagłongazdállrndási
igazgatója ZART ULES

A napirenĺI tdrgyallűsa zlźrt iźlés keretében törtěnt az Mijtv. 46.s @ bekezdése értelmében. A
napirend tlźrgyallÍsa sorún elhangzottakat és a meghozott 926/2016. (IXI2.) sz. WB

. Itatlźrozatot a zltrt íilésről készĺilt jegyzőkönyv tartalmazza

Napiľ.end 5.3. pontja: Javaslat gépkocsi beállóhety bérbeadására Z^RT Ül,És
Előterjesztő: iarkas ors - a Józsefvórosi Gazdáĺkadási Központ Zrt. vaglongazdállrndási

igazgatója

A napírend tlÍrgyallÍsa zlźrt ĺłlés keretében tijrtént az Mön.46.s @ bekezdése értelmében. Á
n,apirend tlÍrgyaldsa során elhangzottakat és a meghozott 927/2016. (IX.l2.) sz. WB

hatlźrozatot a zórt iilésről késziilt jegyzőkiinyv tartalmazza

Soós Gyöľgy
Ismételten nyílt iilés, melynek végén lehetőség van kérdések feltételére.

rÉpwsBĺ,ol ľľt.vllÁcosÍľÁs xnnnsnr
$zó sžerinti leírósban)

Guzs Gyula
L*"'" 

"gy 
é'zĺevéte|em' és rögtĺĺn a Jegyzo Asszony segítségét kérném. Gondolom ttibben is

észľevették, hogy kerĹiletiinkben elkezdődött egy vadplakátozźs, e|őszoľ kezdte a Kétfarkú

Kutyapáľt, de most mfu a DK is. Tehát elektromos szekrények, villanyoszlopok, illetve

épületek falait rongáljfü meg azza|, hogy plakátokat helyezrek ki. Ennekęm az lenne a

kérésem, hogy előszdr próbáljuk meg őket felszólítani, ellenkező esetben egy szabźůyséľtési

bírságot kiróni rájuk.

Soós György
Illetve éltavolĺttatni ezekęt az iltegálisan kihelyezett p|akětokat. Jegyző Asszonyé a sző,
parancsoljon.

Danada-Rĺmán Edina
E1sősorban az az e|sőđLeges feladafunk, hogy kétséget kizźrőanmegá|Iapítźtsra keľtiljĺin, hogy

kik hetyezték ki ezeket az illegális plakátokat. Alapvetően a rendeletiink alapjan a tulajdonos

kcjtelezettsége eltávolítani a plakátokat, amennyiben viszont a szabá|yséľtési értékhatáľt

meghalađja ' tehźń ĺongálasnak minősíthető , űgy arra a rendőrség jogosult. Ezze| kapcsolatban

szeieürék egy kérdést feltenni, hogy ezek mikor kerültek kfüelyezésre? Mert adott esetben

egyébként a t&ťĺgyehő kameľfü felvételei alapjźn a rendőľség talrán meg fudja nézri, és

"gýeute''t 
a jĺivőben mi is oda fogunk figyelni, tehát a Kdzteľĺilet-felügyelet meg fogja

akađáIyozníęzeketazi|Iegtĺ|isplakátokat.

Soós Gyiĺrgy
A Demokľátikus Koďícióval fémje|zett plakátok azok péntek éjszaka kerültek fel, meľt

szombat reggel mar találkoztan ve|e. A Kétfarkú akárminek pedig vasárnapróI hétfőre
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virradóra töľténtek a kihelyezések. A helyszín végig a Baross uĹca

körut és a 32-esek tere.

Guzs Gyula
Itt a Német utca és a Baross utca sarkĺín, az irodánknźt| péIdául- az elek{ĺomos
DK van fent, a Horváth Mihály térnél, az isko|tnál szintén a DI{, u yiii;i;1ij;):

végig tele vannak az egész kerĺiletben a Kétfaľkú Kutyapárttal.

s:.,e](ľé] l \1ťT.l l'.i'

. l.i.,'..'.'l: ĺ).;;..ii ĺ:;

Soós Gyiĺľgy
Kérnénk szépen a Hivatalt, hogy jelezze ezt a BDK Zĺt.-nek, illeivc a:': i']l;:}:1ĺĺ;:ll.ls

Múveknek.

Borsos Gáboľ
Ezze| a közérdekll tĄékonatási kampánnyal lett volna még egy olyan kérdés, atĺli nrelret

közben merĹilt fel, mert Jegyző Asszony említette, hogy a közérdekű kaĺrrpán;,. i:}ťi.,ł,,1,rl.ĺĺ:;:a

vonatkozóan teljesen logikusan a Képviselő-testtilet lesz majd tájékoztatva adott esetben.

Viszont az meľiilt fel, hogy a rencles ülésr.e nĺ.lrmál eseĺben a népszav,azást ktjvetően fog soľ

keľülni. Ilyen módon mikor oldható meg a közéľdekű tźljékoztatźtsi kampany Testületet -',;.liil:

tájéIĺc.ztatása?

Soĺis Gytĺľgy
Iegyző Asszonynpk adom meg a szót, parancsoljon.

Danada-Rimán Edina
A legközelebbi rendes testületi ülés varható időpontja október 6. Ennek a postazását néztük,
hogy az szeptembeľ 28., az ezt követő YPB az október 3. Egyébként a VPB meg fogja kapni a
Képviselő-testĹilet arryagát.

13 &a 42 perckor beztrom.

K. m. f.

'ffi..,'-ýu' .',
(/ť^-
- Pá!ka i}'J;ľa

Szervezési és Képviselői Iroda tigyintćzői

A ieeyzőktinw mellékletei:
- 1. sz. meltéklet ĺ a 9I7/20I6. u.I2.) sz. VPB hqtározat melléHete

-2.sz. metlék|etl a924/2016. (IX'l2.) sz. VPBhatározat I. és 2' sz. mellélc|'eĺ,e

Soós Gytirgy
Rendben. A bizo



1. sz. melléklet
a 917/2016. (IX.I2.) sz-

VPB határozat melléklete

ITYILATKO ZAT

Budapest tr.őváľos VIII. keľĺilet Jĺízsefváľosi Onkormán5,zat(1082 Budapest Baĺoss u.63_67., adőszáma: 
.I5735?15-2aĄ @továbbiakba"' ool.orĺo.ĺo yzat),képviseletében eljárva aYarcsgazdáIkodĺási 
'-és Pénzĺigíi'Bíznftság .......szrímú hatáĺozata alapján aJ őzsefv árosi Gazdálkodási KöĘo 

"* +i. |.o9z_ľ"a.p",i' g*o,, u. 63 -67 .,cégszíma: 0 1 -10-048457; adőszaĺna:25292499:2-42; képviseli: Faľkaś đ,, ,,ugyo,,gazdá1kodási igazgato)

: hozzájaĺu|ásátadja

atlhoz, hogy a Budapest Fővłáľos VIiI. kerÍĺlet Józsefuĺĺľosi onkormá nyzat kizárőIagostulajdonában á||ó'346ig/O/N||hľsz. alatt nyilvántartott, l56 m, alapterületű, termés zetben aBudapest VIII. kerĹilet, Népszínház utca 22. szám' alaĹt talĺílható utcď bejáratÚ, ft'Idszintigďéľiás, nem lakas cfriaĺ9 szolgéůó helyiségre uonutl.o'o* u ľadtĺókiľály Kft. a (székhely:1038 Budapest' Me^ző 
'; 1-1: l. ł.; cégiegyok,^^. 01,-09-172646; adőszÁm:2433397|-241;képviseli: Kovács Tamás Jrános) 

.u 
tälJĺi szerződés-m"i.ĺĺoe,e*t időtaľtamáig szélüelyetlétesítsen' azt hivatalos irataiban megjelöIje, vĺaňint- a székhely szerint illetékesTÓrvényszékgn és hatóságoknźt aztbejelentse. 

- - a oavNrvry ĎZ.'l'IlL

A Padlókiľály Kft. az ingatlan felett tulajdonosi, illetve egyéb vagyoni jogokat nemgyakoľolhat.

}J'TH"]* 
asznél|atjogďme: a 2016. május 03' napjĺán kelt hatérozat|an idejű bérleti

Budapest.

Baľkas oľs
. VagyongazdálkodasiIgazgatő
Józsefuĺírosi Gazdłílkod asi Köipont ZrL

/
i,,
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c 9:1ĺ,,,':;,: :'í. i'!,);,. J j )'ł:.
VPB hątaĺ'c:G: !. .,::. ;,.l,:-ii,.:i'i..ĺĺ:



a g24/i016. (IX.l2.) sz.

VPB határozat 2i sz. melléklete
I

/
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Udüĺtetési divízio

nz Üdiittetés dĺvízĺó a Józsefváros Közósségeiért NZrt. (továbbiakban JK NZrt.)

részét képezi, melynek feladata

a Józsefvárosi önkormányzat fenntartásában működő nevelésij, oktatási

intézmények tanulóinak Erdeĺ lskol'a jettegű turnusokban és csoportokban

történő táboioztatásártak mbgszervezése, .hétvégĺ, csoportos kirándulások :

5zervezése; |'ebonyotítása, és a Józsefvárosi intézmények köztisztviselőinek és

közat'kalmazottaknak üd ĺil'tetése.

l. onköltségszámítás

.-Az üdütési.árak köttségszámítása:1 főlnap tisszköttsége 3050 HUF.. .

. szál.tás köl'tségét, mety ĺlbo Hur

. reggeti k<ĺl.tségét, mery 450 HUF

. ebéd Röltségét, mel'y 700 HUF

. vacsora kti|'tségét, mety 600 HUF

A térĺtési díj cissze59Q.HUF/főlnap. |Ey a támogatás összege f46oFt lfőtnap

ll. Magyarkrit

í. Tervezettmegvaĺósulás

' Az Üdütő Verőcétőt 4 km.re . a Börzsĺiny tábánát ., tiszta és friss tevegőjri, festői

környezetbenéhegyekközötthetyezkediku!.okivátóelhelyezkedésnek

köszönhetően számos kirándu|'ási tehetőség kínárkozik az oktatási intézmények

számára, így.a természet vépségein keresztül kapnak tehetőséget pétdáuĺ' az
. 

iskolás gyermekek a tanulásra: '..'

2016. ápntis 16-án a JGYÜ NKft. bérteti szerződést kötött a Vác és Vidéke

Nonprofit Közhasznú Kft.-ve! az Er'dei lskoté iizemeltetésére, metyet a Jk NZRT.

. Átvett augusztus ĺ -tő|'. Ezzet megbÍzható, kiszámítható kiszotgátást és ettátást

szeretnénk nyújtani résztvevői n knek a magyarkúti te l'ephe l.y[jnkön.
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Ugyanitt a JK NZrt. munkatársa alkalmazotti jogviszonyban tátja e[ az

Ĺidí.il'őgondnoki feladatokat. A divíziő az iskolai és óvodai csoportok

csomagszáttítását továbbra is et|.átja. A bérbeadással nem érintett területeken

(vadászház,egyéb) rezsi kĺĺ|.tsége továbbra is a JK NZrt'-t terheli.

2.. Tervezett tátogatoi / üdĹitési létszám:

Az í.izteti tervbeń előzetesen a taval'yi év jetentkezései atapján 285 diákkaL, f9

kisérő tanárrał, ptusz a tavalý év 1O%-os bőviltésével számolunk.

Á magyarkúti gyerniékek számára az Erdei |skota szotgáttatásait 59O Ftĺf ő/nap

áron veszik igénybe, -ąety összeg téńtési díjnak minősül, s tartalmazza a napi

háromszori étkezés díját itt'etve a szállást is. A JK NZrt a bérl'eti szerződésben

meghatáfozottak 
.atapján a bértő részere f.46lO Ftĺfőĺnap árat fizet a

szotgál'tatásokért, ametý az ĺinköttségĺ ár -tartalmazza a napi háromszJrĺ

étkezést, szá[[ást, a dÍákok és kísérőik számára.

3. Piaci körkép

Az.al.ábbi tábl'ázatban hasontó adottságolĺkat rendetkező,..p"'1 megýei itjúsági

táborok és száttások árait tiintettĹik fet. Fontos szempont a Budapesthez való

közelség, ĺttetve a k<innyű, gyors és gazdaságos megkżetíthetőség.

Azárąkminden esetben 1 főléjaup ńértéłegységben értendők, mel'y a szátl'ást

es napl naromszon étkęzest foglatja magába.



4 900 ĺ"li.ji

3 1f5 fiU|'

3 050.řlLli'

4. Köĺtségvetést érintő változások

A magyarkúti te|.ephe|'yen nagyobb volumenű á|.t'agmegóvó beruházás az eliililĺiĺ.

10 évben nem történt, ebből' eredően a l'ábazat tłibb hetyen fe[ van ź:.7.\,,a' Í''

vakolat omladożk, a vizesblokkok burkolata töredezett, az épütet třjbb hĺ:il,t.l:

beázik. A fagyás, iltetve a nagy hőingás fokozódó átlagromlást idéz ető.

Ugýanakkor a divízió nem javaso|'ja a magyarkúti épÜl'etegyíittes átíĺlĺ'ó

fetújítását a káptatanfüredi új ildÜtő etkésztiltéig, ezért az előzőekben

rés7tetezelt áttagmegóvó munkátatok eivégzését a lĺ< NZrt. idén (2016. év) neĺir

tervezi végrehajtani.

Terveink szeńnt af016-17-es tanévben az erdei iskol.ában résztvevő gyermekek

mel.tettakísérő:pedagógusokkísérőidíjátaKL|Ki.ínanszírozza.

ilr. KáptalanfĹired

1. Tervezett megvalósulás

A 2oí5. évet köĺeťően' a fo16. évre is megktitöttĹik az együttműködést a

Budapest.Főváros X|X. kerütet.K,ispest onkormányzattat annak érdekében; hogy

.a..Nýáń Táborozas toÝábbra ĺs'etérhető és igénybe vehető legyen a iózseíváiĺclĺi

diákok; it|'etve idősek számára, biztosítva a magąs színvbnalú, z-aÝat.talan irl'ĺ.ľi

ĺid.ütést a Budapest X|X..kerÜtet Kiśpesti Önkormányzat KáptaĹaĺtŕĹiľedi ii.iusĺrgi

Táborának terĹiletén'

z. Tervezett látogatói / Üdütési ĺétszám:

3. Tervezett beruházás egyéb

Á Képvisető Testü|'et a 85l?o15..(lV.í6).

hogy tániogątja az MKB-MVM Veszprém

számú határczaĹáŁl.:Í: úĺ'i aön.tiiĺĺ"

Kézltabda l-r,ĺ --ĺ; i:;zĺíli;l:'l;,.: l:l:i ĺ].i



Veszprém, Kütső-kádártai út 5, adószám: Z411B71ő ?..,.(,'. l'':''..:i i.'.:

együttműkiidési szándékkat, hogy a Zrt. sportfejtesztési proqĺ-allcĹ ł:d i:'l.:,

tátvány- csapatsport támogatási konstrukció megvalósÍtásáľ a.

A Képvisető-testütet a 167/fO15. (V|.25.) számú határozłi-.:,:.r, iĺ,..;.i.'i

döntéseket hozott a Káptal'anfiireden tatátható tábor fej lesziésć r t . lą"z ő:.'í'.|,.ĺ.e'ĺ{:l

etőkészítŐ munkátatai várhatóan 7016. év végére [ezáru[naĺ<, ĺ:,.'ĺ. i''ĺ..ĺ..il-..'.l:

kezĺloclnek meg a teritleten a bontásí és tataj.etőkészítésĺ munĺ<iil;iĹ,'llĺ.

A munká|'atok rnegkezdésével' egy időben szÜkséges minimum í fő 
'ie[e 

niéi]u.: ;;

h.é[yszínen,.aki biztosítja a tábor teri.jletére val'ó bejutást, va[ai'iiĺi.r'.,1i-';1.1:.i,:, 7.

munkál.atojĺat.

4. Piaci ktirkép

Az atábbi táb|'ázatban hasonl.ó adottságokkal rendelkező, a Batäton keteti

részén, a kápta|'anfüredi régióban fekvő ĺfjúsági táborok és szállások ĺi::il.

tĹintetjÜk fe[. Fontos. kiemelni, hogy egyik tábor sęm rendelkezĺĺ< s.ljĺii

stranddal, így a napi strandbetépő díját minden esetben a résztvevőknek külol:

ki ketl'.fizetniÜk. Fontos megjegyezni, hogy az al'ábbi táborok felszereltsége

messzé etrnaŕad a. Büdapest Főváros 
.X|X. 

kerütet Kispest onkormanyzat ál'tat

üzeměttétett táborétó|', valamint kapacitásban sem kínál'nak e[eqendő

férőhetyet.

Az árak:mindén esetben 1IÍőĺéj atap mértékegységben értendők, mely a

szátl'ást és napi háromszori étkezést.ŕogtalja magába.

lV. Költségvetéstérintőváltozások

'20ĺ6-os évben a kisérői díjak tekintetében'változás tĺjrtént- ,Á: cdĺiiĺiĺ Í.\ĺt::[ł'{lriĺlĺ.

szerint a következőképpen al.akuĺ.taK ä kísérő p:edagógi;soiĺ :ll:.'.,.ĺ:i:ł'".i .]ir..::

' Magyaŕkúton a kísérői díj egpégesen 8'300 Ft /főlnapvo[t; Káptaiarríljrr:c.':;-ĺ-:-'-

-el'ő és utószezonban'napi 5.555 Ft/Íő lnap, főszezonban 9,f4ł ŕł!i.::,iĺĺ..'l:.

/ĺ
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Ezt az összeget 20ĺ6. január í. tőt egységesen mindkét helysánen 7.500 Ft lfő
/ napra váttoztatta a JGYÜ NKft', amelyet a jövőben a JK NZrt. is alkalmazni

fog. Ezt a változást az egyenlőtlen kifizetésekbő|' fakadó feszÜltségek, az

etvégzett munka egyenl.ő arányú honorál'ása indokotta.

Tervezett kisérői tétszám 2016. 0B. 01-tőt:

5nap->Bfő
6nap->6fő
:ĺ3 nap -> f fő
4 nap -> 18 fő
5nap->8fő
6nap->9fő
13 nap -> zfő

V. Központi kiadások

A pénzügyi tervezésnél.több tényezőt vettünk figýel'embe:

. humán erőforrásra vonatkozó gazdátkodás,

ingatlan fenntartás és Ĺizemeltetés,

, o az idei évben megkezdődő káptal'anŕtireoĺ beruházáshoz kapcso|'ódó

terhek, 
.

. központi kcittségek

A vidékre.rendszerésen járó inunkatársak részére utazási kti|.tségtérítés kerüt

kifizetési.e. S4eżonban . a kottégák akár napi rendszerességget járnak te

Káptatanftiredré, : 
.vagy' Magyarkútra, el.tenőrzés, csoportok iogadása,

adminisztratív teendők eltátása, itl'etve más egyéb tennivalók ĺigyében.

A központĺ kĺittsegek a[á taitoznakaz eszközbeszęzések, kü|.sős szolgáltatások,

bérkĺittséget caffeteria és járutékai, Ĺizeměltetéshez tartozó . köttségek,

kikiitdetési és egyéb kĺadások összegei. Az. irodai esŻkdzök, irodaverek,

központi eltátmányra vonatkozó tisszegek, postai, banki köttségęk, valamint aż

egyéb adminĺsztr.atív köttséggk. ^. . ;

,',


