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Soós Gyiiľgy
Köszönti a megjelenteket a Bizottságf0I6. éví 4. rendkívĹili ülésén. Megállapítja, hogy a

Bizottság 12 főve|határozatképes. Ismerteti a napirendet az a|ábbiak szerint, majd szavazźsta
bocsátja a napirendi javaslatot:

Napiľend

l.. Képviselő-testiilet
(írásbeli előterj esztés)

1. Javaslat a ľÉR-roz ,,A,, _ Európa Belvárosa Program II. Ĺitem pályázatta|

kapcs o latos döntések me ghozatalár a

Előterjesztő: dr' Kocsis Máté - polgármester
Egry Attila - aĺpolgáľmester

2.Iavas|at",oť,+ťĺ"#ť:,?,r"ľ,,;#ľ*-,łł,í.u,u,uo.,osidĺ jntésekmeghozata|ára

Előterjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefvárosi Gazdalkodási Kozpont Zrt., igazgatósdg
elnoke

3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Üllői út 16./B éS Üllői út 18. szám alatti nem lakás
céIjáraszolgĺiló helyiségek nyilvános-Pźiyázati eljárás keretében történő bérbeaďására

Előterjesztő: dr. Pesti lvett - Józse/vdrosi Gazdálkodási Kozpont Zrt., igazgátósdg
elnt)ke

4. Javaslat a Budapest VIII. kerĺilet, Vajdahunyad u. 9. szćm alatti telek pćlyazatiftjáĺ
történő elidegdnítésére
Előterjesztő: dr' Pesti lvett - Józsefvárosi GazdáIkodási Kozpont Zrt., igazgatóság
elnöke

5. Javaslat a đolgozői paľkoltatásra vonatkoző 59l2OI4. (1]'.ĺ.23.) számú képviselő-
testületi határozat visszavonásara és új haÍźrozat meghozata|ára
Előterjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., igazgatósóg
elnÓke

6. Javaslat elővĺsĺárlasi joggal kapcsolatos dĺjntés meghozata|źra
Előterjesztő: dr. Kocsis Móté - polgĺirmester

7. Javaslat a LÉLEK-Program keretében kijelölt lakással kapcsolatos tulajdonosi
döntések meghozatalara és a 66ĺ20|f . (XII. 1 3.) önkoľmányzati rendeiet mociosításĺĺra

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester
8. Javaslat keľiileti zcildstratégiával kapcsolatos dontések meghozata|źna

Előterjesztő: dr. Kocsis Móté - polgármester
9. Javaslat a trianoni emlékhellyel kapcsolatos dĺjntések meghozatalźĺra

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester
10. Javaslat alőzsefvźroskozígazgatási tertiletén a jármúvel tĺiľténő vźtrakozźs kiegészítő,

helyi szabĺilyozasaróI sző|ő 2612010. (VI.18.) ĺinkormĺĺnyzati rendelet módosításaľa

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester
11. Javaslat a hĺázasságkötés előtt aI|ő parok megajandékozásárőI szóló rendelet

e1fogadasáĺa
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

12.Polgarmesteri tĺíjékoztatő a|ejźrt hatrĺľidejű testületi hatźrozatok végĺehajtásárő|, az

e|ózó tilés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az

önkormĺínyzati pénzeszkozok átmenetileg szabađľendelkezésű részének pénzpiaci
jellegií lekĺitéséről
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester



2. Gazdálkodási Ügyosztály
Eĺőterjesztő: dr. Galambos Eszter - ügłosztályvezető
(írósbeli előterj esztés)

l. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
2. Tulajdonosihozzźljárulás Budapest VIItr. kerĺilet, Corvin sétany C

csatornabekĺités kiépítéséhez
3. Tulajdonosi hozzájnulás Budapest VIItr. kertilet, Tömő utca

ingatlarľa (C 5 tomb) kisnyomasú |eágaző gázvezetéképitéséhez

5 jelű tömb víz- és

24-26. szám a|attil

3. RévS Zrt.
Előterjesztő.. Annus Vtktor - vezérigazgató
(ír ás b eli el ő terj eszté s)

1. Javaslat a Corvin Sétany Program elektromos infrastruktriľa fejlesztésével kapcsolatos
dcjntésre

2. Javaslat a Corvin Sétĺĺny Frograrn keretén belĹil kĺizvilágítás hál|őzat átépitéshez
kap c s o l ó dó tuľaj dono s i dönté sek me ghozata|fu a

4. J őzsefv átľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt.
(írás b eI i előterj e szté s)

1. Javaslat azŰi Teleki téri Piachoz tartozőterület állandó piaci árusítóhelyként tĺjrténő
béľbeadásár a vonatkoző páLyazat eredményének megáll apítástra,,Új pá|yázat kiírasára
Eĺőterjesztő:, dľ. Pesti Ivett - igazgatósóg elnĺjke

2. Javaslat az Uj Teleki téri Piac J3 jelű Ĺizlethelyiségének hasznosításráĺa
Előterjesztő: dr. Pesti lvett - igazgatósóg eĺntjlre

3.JavaslataBudapestvI[keriilet,Vígu.-szálma|atti1akásésa(D
szétmalattimosókonyhacsatolĺĺsávalkapcsolatban
Előterjesztő: Farkas ors - vagrcngazdállrodási igazgató

4. Építlak-Group Kft., valamint Szźntő Tibor egyéni vá||a|koző bérbevételi kérelme a
Budapest VIII. keriilet, Somogyi Béla u.24. szám ďatti,3642Il0/N25 hĺsz.-ú iires,
ĺinkormányzati tulajdonú' nem lakás céljára szo|gźůő helýségľe
Előterjesztő: Farkas ors - vaglongazdálkodási igazgató

5. 

- 

magĺánszelné|ľ béľbevételi kérelme a Budapest VIII. keľĹilet,
Magdolna u. 36. szźm alatti,47 m" alapteľületii, iires, önkormányzati tulajdonú, nem
lakás céljára szolgáIő helyiség vonatkozásában
Előterjesztő: Farkas ors - vaglongazdálladási igazgató

6. 

-magánszemély 

bérbevételi kérelĺne a Budapest VIII. keľület,
Magdolna u. 36. szźm alatti, tires, ĺinkormĺĺnyzati tulajdonú' nem lakas céljĺára
szoIgźlló helyi s é g vonatkozĺsában
El őt erj e s ztő : Farlras or s - vaglongazdálko dás i igaz gató

7 . Javaslat a ,,Kivitelezési vállďkozási szerződés keľetében a!őzsefvźrosi onkormányzat
fulajdonában és tizemeltetésében levő intézmények energetikai koľszerűsítése, a
KEHOP 5.2.9. kódszámú pźtyźlzatí konstrukció keretében.' tareyí közbeszerzési és
b eszer zési elj árás ok eredményének me g ál 1 ap ítźsźlr a
Előteľjesztő: Farkas ors - vaglongazdálkodási igazgató



5. Egyéb előterjesztések
(írósb eli előt erj eszté s)

1. Javaslat a Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság Ügyrendjének módosítására
Előterjesztő.. dr. Mészór Erika - aljeg1lző

6, Zálrt ülés keľetében tárgyalandó előterjesztések
(írósb eli előteľj esztés)

1. Javaslat a ,,Iőzsefvźrosi onkormányzat részére 3 db gépjármu beszerzése'' tárgyú
ko zb e szerué s i elj aľás ere dményének me gál l apitásźlr a
Előterjesztő: dr. Bojsza Krisztina - a HumónszolgáItatási Ügyosztály vezetője

2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Lovassy Í.ź.szlő utcaIés a Budapest
XIV.keľület,Fľanciaút(DszźmaIattiönkormányzatibér|emények
lakáscsere szerzíĺdésének j óvahagy ástlra
Előterjesztő.. Farkns ors - a Józsefvárosi Gazdĺźlkodási Kozpont Zrt.
vagyongazdálkodási igazgatója .

Soós Gyiirgy
Megállapítja, hogy 10 igen, 0 nem, 2 l'artőzkodás szavazatta| a Bizottság a napiľendet
elfogadta.

969120|6. (x.05.) sz. Városgazdálkodási és PénzÍiryi Bizotts ághatárolzata
(t0 igen, 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Viírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az a|ábbinapirendet fogadja el:

Napirend

1. Képviselő-testůilet
(ír ás b el i e l ő t erj e s zt é s)

1. Javaslat a ľÉR_roz ,,A,, Európa Belviírosa Frogram II. ütem pálytnattal
kap csolato s dĺintések me ghozata|ár a
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Áuila - alpolgármester
dr. Szilágłi Demeter - képviselő

2. Javaslat az Ú; ľeleki téri Piaccal kapcsolatos fulajdonosi d<jntések meghozatzlfua
Előterjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefiárosi Gazdálladási Kôzpont Zrt., igazgatósóg
elnoke

3. Javaslat a Budapest VIII. keriitet, Üllői út 16.iB es Üuoi út 18. szźm a|atti nem lakás
céIjara szolgáló helyiségek nyilvános pá|yázatieljáľás keretében t<jľténő bérbeadásáľa
Előterjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., 'igazgatóság
elnoke



4. Javaslat a Budapest VIII. keľület, Vajdahunyad u. 9. szźlm alatti telek pá|yázat iŃjtn
tĺjrténő elidegenítésére
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., igazgatóság
elnol,"e

5. Javaslat a đo|gozői parkoltatásra vonatkoző 59/2014. (Iv.23.) számú képviselő-
testt.iletihatározatvisszavonásáraésÍfi hatźtrozatmeghozata|ára
Előterjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefvárosi Gazdálkodósi Központ Zrt., igazgatóság
elnoke

6. Javaslat elővásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozata|ára
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgĺźrmester

7. Javaslat a LELEK-Progľam keľetében kijelĺĺlt lakással kapcsolatos tulajdonosi
döntések meghozatalára és a 66ĺ2012. (Xil. 13.) önkormányzati rendelet módosításáľa
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

8. Javaslat kerületi ztildstratégiával kapcsolatos döntések meghoz ata|ára
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

9. Javaslat a trianoni emlékhellyel kapcsolatos dĺjntések meghozata|ára
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgźrmester

10. Javaslat a Józsefuaroskozigazgatási területén a jrárművel töľténő vfuakozáskiegészítő,
helyi szabźt|yozttsźrőI sző|ő 2612010. (VI.18.) önkormźnyzati rendelet módosításáľa

. Előterjesztő: dr. Kocsis Mátét polgórmester .
11. Javaslat a házasságkötés előtt álló párok megajándékozásáról szóló rendelet

elfogadásaĺa
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

12.Polgźrmesteri tájékoztatő a|ejáĺt hataridejű testĹileti hatáĺozatokvégreňajtásárő|, az
eIőző iilés óta tett fontosabb intézkedésekľől' a jelentősebb eseményekőI és az
önkormányzati pénzeszkozök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci
jellegrĺ lekötéséről
Etőterjesztő.. dr. Kocsis Móté - polgármester

2. Gazdáůko dásĺ tigyosztáIy
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - üglosztĺźlyvezető
(ír ás b e l i e l őt erj e s zté s)

1. Javaslat közteľület-hasznĺílati kérelmek e|bírá|asaru
2. Tulajdonosihozzájźrulás Buđapest VIII. kerület, Corvin sétĺíny C 5 jelű ttjmb víz- és

csatornabekĺités kiépít éséhez
3. Tulajdonosí hozzájźtrulĺĺs Budapest VIII. keľĺilet, Tömő utca 24-26. szźtm a|atli

ingatlanľa (C 5 ttlmb) kisnyomĺísú |eágaző gźnĺezetéképítéséhez

3. Rév8 Zľt.
Előterjesztő : Annus Vihor - vezérigazgató
(ír ós b e l i e l ő t erj e s zté s)

1. Javaslat a Corvin Sétĺány Program elekÍľonros infrastrukhrra fejlesztésével kapcsolatos
döntésre

2. Javaslat a Corvin Sétĺány Program keľetén beliil kcizvilágítás háiőzat źtépítéshez
kap cso l ódó tul aj dono si dö nté s ek me ghozataIźtt a



4. J őzsefv árosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.
(írásb eli eIőterj esztés)

1. Javaslat - Ú; ľ"l"ki téri Piachoz taúoző teľülęt állandó piaci árusítóhelyként t<jľténő

bérbeadasára vonatkoző pá|yánat eredményének megállapítására,tĄ páIyázat kiírásiĺra
Eĺőterjesztő:, dr. Pesti lvett - igazgatóság elnoke

2. Javaslat az Uj Teleki téri Piac J3 jeltĺ üzlethelyiségének hasznosítására
Eĺőterjesztő.- dr. Pesti Ivett - igazgatóság elnöke

3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Víg u. lI szám alatti lakás és a(-
szám a|atti m o s ó konyh a c s ato l ás áv al kapc s o latb an
Előterjesztő: Farkas ors - vagyongazdáIkndósi igazgató

4. Epítlak-Group Kft.' valamint Szántó Tibor egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a
Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla u. 24. szám a|atti,3642Il0/N25 hĺsz.-ú üľes,

cinkormányzati tulaj donú, nem l akás célj ár a szo|gá|ő helyi sé gre
Előterjesztő: Farkas ors - vaglongazdálkodósi igazgató

VIII. kerĹilet,
tulajdonú, nem

lakás célj ára szolgźiő helyiség vonatkozásában
Előterjesztő: Farkns ors - vagłongazdáĺkodási igazgató

magźnszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kenilet,
lakás céliaľaMagdolna uJ6. szárn alatti, üres, önkoľmányzati n|ajđonú, nem

szolgáIő helyiség vonatkoziísában
Előterjesztő: Farkgs ors - vagłongazdáĺkodósi igazgató

7. Javaslat a ,,Kivitelezésivátla|kozási szerződés keretében a Józsefvárosi onkormlínyzat
tulajdonában és tizemeltetésében levő intézmények energetikai koľszenĺsítése, a
KEHOP 5.2.9. kódszámú páIyazati konstrukció keretében,, tárgyu kozbeszerzési és

be szeľzési elj arások eľedményének me gáll apitźsár a
Előterjesztő'. Farkas ors - vagłongazdóIkodási igazgató

5. Egyéb előteľjesztések
(írásb eli előterj esztés)

1. Javaslat a Vaľosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság Ügyrendjének módosítasaľa
Előterjesztő: dr. Mészár Erilra - aljeg,,ző

6. Zárt ülés keľetében táľgyalandó előterjesztések
(írós beli előterj esztés)

1. Javaslat a ,,Jőzsefvárosi onkormźnyzat tészére 3 db gépjármu beszerzése'' tiírgyú
ko zb eszerués i elj áĺás eredményének me gál lap ítasar a
Előterjesztő: dr. Bojsza Krisztina - a Humánszolgákatasi Ügłosztály vezetője

2. Javaslat a Budapest VIII. kerĹilet' Lovassy Lász|ől''t"ueés a Budapest
XIV. kerĹilet' Francia út szám a|atti önkormanyzati bérlemények
lakáscsere szerződésének j óvĺáhagyására
Előteľjesztő: Farkos ors - a Józsefvárosi GazdáIkodósi Központ Zrt.
v agło ngaz dál ko dás i i gazgatój a

5.

- 

magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest
Magdolna u. 36. szám a|atti,47 m, alaptertiletű, üres, önkormányzati



Soĺis György
Ugyrendben megadj a a szőt I akabĄĺ Tamás képviselőnek.

'Tqlro}r'fĺl Tąmóc
Kéľi a ňapiľend 6.1. pontjának nyílt ülésen történő táľgyalását, mivel semmiféle indokát nem
|átja a zárt ülésnek.

Soós Gytirgy
Nyílt rilésentárgya|ja a Bizottság az em|itett napirendi pontot, tehát csak a 6.2. napirendi pont
tár gy a|ása történik zárt ulés keľetében.

ĺ.. Képviselő-testiilet
(ír ás b eli előterj esztés)

Soós Gytiľgy
Külon targyalásľa j avaslatokat kér.

Komássy Ákos
Az I.9. és 1.l 1. napirendi pontokat kérj kĹilön tárgya|ni.

Jakabfy Tamás
A napirend 1.6. połtját javasolja külön tárgyalni.

Soós Gytirgy
Az I. blokk napirendi pontjainak tárgya|ását megelőzően tigyrendi javaslatot tesz a napirend
2. 1 . p ontj áĺak els ĺĺ ként töľténő tár gy alásár a.

Megállapítja, hogy 11 igen, 0 nem, 1 tartóZkodźs szavazattal a Bizottság az ügyrendi
indítvaný elfogadta.

97 0 l 20 L6. (x. 05.) sz. Vá ľos g azdá|ko dátsi és P énzii gyi B izotts ág határozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtĺízkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodĺĺsi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja Soós György ügyrendi
ínđíwányźt' mely szerint a napirend 2.I. pontját elsőként tźtrgyalja.

2. Gazdár|ko đási ÜryosztáIy
Előterjesztő: dr. Galambos Eszteľ - ügłosztályvezető
(ír ásb eli előterj e sztés)

Napiľend 2.1.. pontja: Javaslat ktizteľület.használati kérelmek elbíľálásáľa

Soós Gyöľgy
Avítát megnyitja, és elsőként megadja aszőt dr. Kocsis Máté polgĺĺrmesternek.

Dr. Kocsis l/Iálté
Javasolja a Bizottságnak, hogy a VI. és VII. pontokat, melyek a Corvin kozre vonatkozó
kcizterület-használati kérelmek, jelen ülésén ne targyalja. EmelletĹ arra kéri a Bizottságot,



hogy általttban a Coľvin kozze| kapcsolatos köĺerĹilet-hasmáIati engedélyeket akképpen
tekintsék át - és úgy is adjĺík majd ki 1-1 évre -, hogy legyen egy egységes főépítészi javaslat

a teraszok aľculatára vonatkozóan. Sommiképpen ne álljon e|ő az ahelyzet ezen a, mondhatni
szakrális helyen, hogy mindenféle ronda reklámnapemyők és indokolatlanul túlméretezett

teraszok eltakarják az,56-os emléktáblákat. Véleménye szerint egyébként kell lenni a
városban néhány olyan pontnak' ahol nem mindenek felett állóként kell tekinteni a

vendéglátásra. A vendéglátás fontos és jó dolog, sokan használják és élnek vele, azonban a
Coľvin közben, áIta|ában az '56.os mcgcmlókczósck időszakĺíban egyáltalán nem javasolná a

kitelepülést' teraszokat, ronda coca cola-s napernyőket. Ev közben is pedig csak olyan

,,fékezetÍ- habzású'' kitelepüléseket gondolna helyesnek, amelyek egyrészt az épített

környezetbe illenek, másrészt pedig megtartják a helynek a szellemiségét. Ha ez aztjelenti,
hogy valamelyest korlátozni kell a kitelepult vendéglátást, akkor úgy is lehet nęvęzni. Ahhoz
a Bizottság tagtrai értenek, hogy ezt miként kell szépen és kulturáltan megoldani ebben a

váľosban. Az lerrne a kérése, hogy mieloÍt a Bjzottság dĺintést hoz a következő 1 évľe

megadandó közterület-hasznźiati kérelmek tárgyában, ebből a szempontból gondolják át,

illetve kérjék fet a főépítészt, vagy valamelyik munkatársát, hogy tetvezzen olyan teraszokat,

amelyek azon tu|, ho gy e gységesek, illenek abba a kĺirnyezetbe.

Soós Gyiirgy
Az elhangzottak értelmében ügyrendi javaslatot tesz a hatźtrozati javaslat VI. és !II.
pontj ának elnapolására.

Megállapítja, hogy 9 igen, 2nem,O tartózkodás szavazattď a Bizottságazugyrendi inđíwányt
elfogadta, tehźń az említett pontok visszavonásra keľültek.

97112016. (X.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(9 igen, f nem,O tartózkodás szavazattal)
(Komássy Zsoh Ákos nem vett részt a szavazásban.)

A Vráľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja Soós György ügyrendi
indítványát ahatétrozati javaslat VI. és VII. pontjának elnapolására.

Soós Gyiirgy
Megkĺĺszöni cir. Kocsis Máté poigáľmesteľ közľemfüöđését, majđ megađja a szői jakabfu

Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Időkĺjzben rájöttek, hogy a hatźrozatijavaslat VIII. pontja eleve arrő| szől, hogy a Bizottság

nemadközteľület-hasznźt|atihozzttjarulást.

Soós Gyiirgy
Így van. További kérdés, hozzjsző|ás nincs, avitźlt|ezĄa. Szavazźsra bocsátja ahatározati
j avaslat alábbi, fennmaĺadt pontjait

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dtĺnt, hogy kcizrcrulet-hasnÉl|ati
hozzźljáru|ást ad - előľe egy összegben történő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szeľint:

K<jzterület-használó. kérę|męző:

A közterület-használat ideje:

Pesti Építő és Faipari Zľt.
(székhely: 1112 Budapest, Rózsatő u. 10.)

2016. október |2. _20I] . februĺĺr 15.



Kĺjaeľĺilet-hasznźiat cé|ja: építési munkaterület (építési felvonulási terület
és építési konténer elhelyezése parkolóhelyen)

Közterület-hasznźt|at helye: Budapest VIII. keľĹilet, Berzsenyi u. 6 szám előtti
kapubeálló tertiletén és 4 db paľkolóhelyen

Köztertilet-haszná|at nagysága: 48 m, (kapubeálló) + 4 db parkolóhely
4 db parkolóhely (parkolóhelyenként 10 m,)

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. október 5.

A Váľosgazdálkodási és PérzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerület,
Bérkocsis u. I2-|4. szám alatti Társasház részére a 70412016. (VII.04.) szźlm.űhatározattlban
megadott közterĹilet-haszná|ati hozztĄáru|tshoz kapcsolódó közterĹilet-haszněiat díjanak
összegét, azaz 388 166,- Ft-ot egy összegben visszautal a Rende|ęt 26. $ (1) bekezdésben
foglaltak alapján.

Felelős: polgármester
Határidő : 20I 6. októbeľ 5.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy a Kĺjzmű Alagút Magas- és
Mélyěpítő Zrt. részére a 61812016. (VI.13.) szímú hattrozatában megadott kĺizteriilet-
hasznáIatíhozzájělr.u|áshoz kapcsolódó kĺjzterĹilet-haszná|at díjának cĺsszegét, azaz I 1I8 739,-
Ft-ot egy összegben visszautal a Rendelet 26. $ (1) bękezdésben foglaltak a|apjáĺ.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. októbeľ 5.

AYárosgazdálkodrási és PénzĹigyi Bizottság rigy dönt' hogy

1. kdzteriilet-hasznalatihozzájźrulást ad _ előre egy összegben t<jľténő teljes díjfizetéssel _ az
alábbiak szeńnt:

KözterĹilet-használó. kérelmező: Centľoom Invest Kft.
(székhely: 2600 Yác, Vaľsa koz I4.)

A kérelemben foglalt köZteľület-
haszná|at ideje: 2016. október 05. _2016. október 31.
Kcjzteriilet-használat céIja: építési munkateľület (teheľlift fogadóállvány

elhelyezése paľkolóhelyen)
Közteriilet-használat helye: Budapest VIII. keriilet, Somogyi Béla utca |f.

szĺím előtti közteľületen
Közterület-hasznáiatnagysága: 2dbpaľkolóhely(parkolóhelyenként 10m2)

Felelős: polgármester
Hatttridő : 20I 6. október 5'



2. tudomásul veszi a Centroom lnvest Kft. Buđapest VIII. keľület, Somogyi Bé|a utca 12.
szám előtti köztertiletre vonatkozóan építési munkateriilet (teherlift fogadóállvány
elhelyezése parkolóhelyen) céljából igénybe vett köztertilet-hasznáIatát - díjfizetési
kötelezettség mellett - f0|6. október 01. napjátó| - 20|6. október 04. napjáig szóló
időtaĺtamľa.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. október 5.

3. köaerül et-haszná|atihozzájárulást ad - ęlőre egy összegben tĺjrténő teljes díjÍizetéssel - az
alábbiak szerint:

Köztęrület-haszná|ő. kérelmező: Centľoom Invest Kft.
(székhely: 2600Yác, Varsa köz 14.)

A kérelemben foglalt közterĹilet-
haszĺá|at ideje: 2016. október 07. _20|6. november 07.
KözterüIet-használat célja: védőtető
Kĺj.ztertilet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerĹilet, Somogyi Béla utca 12.

szám előtti közterületen
Közterület-haszná|atnagysága: 47 mf

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|6. október 5.

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy köztertilet-használati
hozzájáru|ást ad - előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel - az a|t.ŕbiak szerint:

KözterĹilet-használó, kére|mező: The Thľee Corneľs Europe Hotel
Management Kft:
(1163 Budapest, Margit u. 45.)

A kĺizterület-hasznéiatideje: 2016. november 1. _2019. október 31.
KözterĹilet-haszná|atcé|ja: molinó (Bristol Hotel)
Közterület-haszná|athelye: Bu.ĺ:pest VIII. keriilet, Kenyéľmező u. 4.
Kĺĺzterület-haszná|atnagysága: I m"

Felelős: polgármester
Hatátídő : 20| 6. októbeľ 5.

A Varosgazdálkodrĺsi és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad közteriilet-haszná|ati
hozzáj áĺu|ást az a|źtbbiak szerint:
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Közterulet-haszná|ő, kérelmezo: Aľt Movie Cateľing Kft.
(székhely: l l88 Budapest, Nyárfa sor 4l-43. Nf4.)

A kérelemben foglalt kĺjzterület-
használat ideje: fCI6. szeptember 16. -fa17. szeptembeĺ 15.

Közterület-használat cé|ja: napemyő
Köaerület-használathelye: Budapest VIII. keľĹilet, Corvin köz |. szám előtti

kozterületen
Közterület -hasznáIatnagysága: f5 mf

Felelős: polgármester
Határido: 2016. október 5.

Soĺós Gytirgy
Megállapítja, hogy |2 igen, 0 nem' 0 tartőzkodás szavazatta| a Bizottság az a|ábbi
határ o zatokat e lfo gadta :

97 2 /20L6. (x. 05.) sz. Váľos gazdá|ko dási és Pénzüryi Bizotts ág határ ozata

" (12 igen,O nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Yárosgazđálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-h asznáIati
. hozzájárulást ad - előre egy összegben tĺjrténő teljes díjfizetéssel _ az alábbíak szerint:

KözterĹilet -hasznźiő, kérelmezo: Pesti Epĺtő és Faipari Zľt.
(székhely: 1112 Budapest, Rózsatő u. 10.)

A kcĺzterület-használat ideje: 2016. ok.tóber 12. -2011. februrír 15.

Közterület-haszná|atcé|ja: építési munkaterület (építési folvonulási terület
és építési konténer elhelyezése parkolóhelyen)

Közterület-használat helye: Budapest VIII. kerĹilet, Berzsenyi u. 6 szím előtti
kapubeálló területén és 4 db parkolóhelyen

KcizteľĹilet-haszná|atnagysága: 48 m, (kapubealló) + 4 db paľkolóhely
4 db parkotóhely íBarkolóhelyenként 10 m2)

Felelős: polgármester
Határiđő : 20| 6. október 5.

9 7 3 ĺ20 16. (x. 0 5. ) sz. Város g azdál|ko dás i és Pénziiryi B izotts ág határ ozata
(12 igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Vĺĺrosgazdá|kodźsi és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerĹilet,
Bérkocsis ll. I2-|4. szĺm alatti TarsashĺŁ részére a704l20|6. (V[.04.) szrámú hatérozatźtbarl
megadott kcizterulerhasná|ati hozzájáruIáshoz kapcsolódó közterĹilet-hasznźiat díjának
összegét, azaz 388 166,- Ft-ot egy összegben visszautal a Rendelet 26. $ (1) bekezdésben
foglaltak alapjtn.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 5.
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974lf016. (x.05.) sz. városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l.2 igen,0 nem,0 tartĺĺzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy a Közmtĺ Alagút Magas- és

Mé|yépftő Zrt. részéte a 6|8120|6. (VI.13.) számu határozatában megadott köZterĺ'ilet-
haszná|at.i hoz,z'tĄtru|áshoz kapcsolódó kcĺzterülęt-használat díjának osszegét, azaz 7 |I8 739,-

Ft-ot egy összegben visszautal a Rendelet 26. $ (1) bekezdésben foglaltak alapján.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. október 5.

97512016. (x.05.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcĺnt, hogy

1. kĺjzterĹilet-használat ihozzájźrutást ad - előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint:

Közterület-használó. kérelmező: Centľoom Invest Kft. 
.-

(székhely: 2600Yěrc, Varsa koz 14.)

A kérelemben foglalt közterĺilet-
haszntĺ|at idej e: 20|6. október 05 . _ 201,6. október 3 1 .

Közterület-használat célja: építési munkaterület (teherlift fogadóállvány
elhelyezése parkolóhelyen)

Közterület-hasznáIathelye: Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca 1-f.

szám előtti kĺiĺerÍileten
Kozterület -hasznźiatnagysága: 2 db parkolóhely (parkolóhelyenként 10 m2)

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. október 5.

2. tudomasul veszi a Centroom Invest Kft. Budapest VIII. keľĹilet, Somogyi BéIa utca |2.
szám előtti köZterületre vonatkozóan építési munkaterĹilet (teheľlift fogadóállvány
elhelyezése parkolóhelyen) céljából igénybe vett köZterület-haszná|atźú - díjfzetési
k<itelezettség mellett - 2016. október 01. napjátó| - 2016. október 04. napjáig sző|ő

időtaľtamra

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. október 5.

3. közterület-hasznźiatihozzźĄźrulást ad _ előrę egy összegben tĺjrténő teljes díjfizetéssel _ az
alábbiak szerint:
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KözterĹilet-haszná|ő, kéľelmező: Centroot Invest Kft.
(székhely: 2600Ytrc, Varsa köz I4.)

A kérelemben foglalt kĺĺzterület-
haszr,á|ai ideje: 2C16. október a]. -farc. november 07.

Közterĺilet-használat célja: védőtető
Köztcrülct-haszntůat helyc: Budapcst VIII. kcrĹilct, Somogyi Bćla utca |2.

szám előtti közterületen

. KozĹerĺilet-használat nagysága: 4I m2

Felelős: polgármester. 
Határidő: 2016. október 5.

97 6 ĺ20 Í6. (X. 05.) sz. Váľos gazd álko d á si és Pénziiryi Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartĺizkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺjnt, hogy kozterĺilet-hasznźl|ati
hozzájáruIást ad - eľőre egy összegben tcjrténő teljes díjťrzetéssęl _ azalźlbbíak szerint:

Kĺjzteľiilet-használó, kéľelmező: The Three. Corners Europe Hotel :

Management Kft.
(1163 Budapest, Margit u: 45.)

A kcjzterület-használat ideje: 2016. novembeľ I. -2019. október 31.
Kcjztertilet-haszná|at cé|ja: molinó (Bristol Hotel)
Közteľĺilet-haszná|at helye: Budapest VIII. keľtilet, Kenyérmező u.4.
Közteĺület-haszná|atnagysága: I m"

Felelős: polgármester
Hatźlriđo : 20I 6. október 5.

97 7 ĺ2016. (x.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺiryi Bizotts ág batározatl
(l2 igen' 0 nenĺ, 0 tzrtőzksdás szavazatta!)

A Viáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy nem ad ktĺzteľĺilet-haszĺá|ati
hozzáj źnulást az al áb b iak szerint :

Közteľület-hasznáIő'kérę|mező: AľtMovĺeCateringKft.
(székhely: 1188 Budapest, Nyárfa sor 41-43. N24.)

A kérelemben foglalt köztenilet-
haszná|at ideje: 2016. szeptember |6. _2017. szeptember 15.

Közteriilet-hasznźiat cé|ja: napernyő
Köztenilet-haszná|athelye: Budapest VI[I. kerĹilet, Corvin koz I. szĺm előtti

kĺizterĹileten
Közteriilet-hasznźůatnagysága: 25 m2

Felelős: polgármester
Határidó : 20I 6. október 5.
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l.. Képviselő.testĺilet/o lyt atáý
(ír ás beli eIőterj esztěs)

Soós Gytiľgy
Ktilön tárgya|źsra érkezett javaslat korábbaĺ az I.6., 1.9. és 1.11. napirendi pontok
tekintetében. Egyéb kiilön tárgyalásrajavaslat nem lévén' az 1. blokkban maradt napiľendi
pontok együttes Vitáját megnyitja, |ezttrja. Szavazásta bocsátja az alábbi határozati
javaslatokat:

Napiľend 1.1. pontja: Javaslat a ľBR-xoZ ,,Ä'' _ Európa Belváľosa Pľogľam II. ütem
p źily ázattal ka p cs olato s d łintés ek m e gh oza tal'át a

Előterjesztő: dr. Kocsis Móté - polgármester
Egry Attila - alpolgármester
dr. Szilágyi Demeter - képviselő

A Y árosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek az e|őterjesztés
megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Hatfuiďo a Képviselő.tesiÍilet 20116. október 6-i ĺilése

Napirend 1.2. pontja: Javaslat azvi Teleki téri Piaccal kapcsolatos tulajdonosi dtintések
meghozatalára
Előterjesztő: dr. Pesti lveĺt - Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt., igazgatósóg elncjke

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesztés

megltlrgyalásźń.

Felelős: polgármester
Hataridő: a Képviselő-testület 2016. október 6-i ülése

Napirend 1.3. pontja: Javaslat a Budapest vlil. kerůilet, Üuĺĺ ĺt 16./B és Üľĺi ĺt rs.
szám a|atti, nem lakás céIljára szolgáló helyiségek nyilvános pá|yázati eljáľás keľetében
ttiľténő bérbeadására
Előterjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefvárosi Gozdálkodási Központ Zrt., igazgatóság elnoke

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őterjesztés

meg!ángyalásźÍ.

Felelős: polgármester
Hataľiđő: a Képviselő-tęstiilet 2016. október 6-i iilése
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Napiľend 1.4. pontja: Javaslat a Budapest VIIL keríilet, Vajdahunyad u. 9. szám alatti
telek pályázat űtján történő elidegenítéséľe
Előterjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt., igazgatóság elnöke

A Városgazdálkodási és Pénzrigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
nlegtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 20l6. október 6-i ülése

Napirend 1.5. pontja: Javas|at a dolgozĺii parkoltatásra vonatkoző 59ĺ201'4. (IY.f3.)
szá m ú képv iselő-tes tĺileti határ ozat visszavo n ás á ra és űj határ oza t m egh oz ata|ár a
Előteľjesztő.. dr. Pesti Ivett - Józsefvárosi Gazdálkodási Kózpont Zrt., igazgatóság elntke

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testÍiletnek az előteľjesztés
megtárgyalását.

Felelős: polgármesteľ
Hataľido:aKépviselő-testület2016.október6-iülése

Napirend l..6. pontja: Javaslat elővásárlási joggat kapcsolatos dłintés meghozatalára
Előterjesztő., dr. Kocsis Máté - polgármester

A napiľend 1.6. pontját kĺiltin tárgyalásľa kikérték.

Napiľend 1.7. pontja: Javaslat a r-Élnr-Pľogľam keretében kijelłilt lakással
kapcsolatos tulajdonosĺ dtintések meghozata|ára és a 6612012. (KI.13.) önkoľmányzati
ľendelet módosításáľa
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgárffiester

A Vĺírosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesĺés
meg!árgya|ását.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a Képviselő-testĺilet 2016. október 6-i ülése

Napirend 1.8. pontja: Javaslat keľüIeti ztildstratégiával kapcsolatos diintések
meghozata|ára
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

A Vaľosgazdálkodrĺsi és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az elóteqesztés
megtźngya|źĺsát'

Felelős : polgĺĺrmester
Hatátido: a Képviselő-testület 20|6. oktőber 6-i ülése
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Napirend 1.9.
meghozata|árz
F.ĺ őtpĺ,i p.ęztŕí. ĺJr

pontja: Javaslat a tľianoni emlékhellyel kapcsolatos diintések

Kocsis Móté - polgó.rmester

A napirend 1.9. pontját kĺiliin tárgyalásra kikéľték.

Napiľend 1.10. pontja: Javaslat a Jĺĺzsefváľos ktizigazgatási terĺiletén a járművel ttiľténő
váľakozás kiegészítő, helyi szabź.Jyozásárői szóló 26ĺf010. (vI.18.) tinkormányzati
rendelet módosításáľa
Előterjesztő,. dr. Kocsis Máté - polgármester

A Vaľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előteľjesztés

megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2016. októbeľ 6-i Íilése

Napirend 1.11. pontja: Javaslat a házasságkiités előtt átló páľok megajándékozásárĺĺl
szĺíló rendelet elfogad ására
Eĺőterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

A napirend 1.11. pontját küliin tárgya|ásra kikérték.

Napiľend |.12. pontja: Polgármesteľi tájékoztatő ^ lejáľt határidejiÍ testületi
határozatok végrehajtásáról, az e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekről' a
jelentősebb eseményekről és ^z iinkoľmányzatÍ pénzeszkiiziik átmenetileg
izabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű tektitéséľől
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

A Városgazdátkođasi és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az eloterjesztés

meglźtrgyalźsát.

Felelős: polgĺírmester
Hatźtriďíĺ: a Képviselő-testtilet 2016. októbeľ 6-i ülése

Soós Gyiiľgy
Megállapítją hogy 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta| a Bizottsźlg az alábbi

határ o zatokat el fo gadta:
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Napiľend 1.1. pontja: Javaslat a ľÉR_xoZ ,,A,'_ Európa Belvárosa Progľam II. ĺitem
p á|y ázattal ka p cs olatos dii ntés ek meghoza ta|ár a
Előteľjesztő: dr. Kocsis }ĺÍaté - polgórmester

Egry Attila - aĺpolgórmester
dr. Szilágyi Demeter - |aěpviselő

978/f016. (X.05.) sz. VárosgazdálkodásÍ és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|\,
(ľematikai blokkban történt a szavazás.)

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

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testĺilet 2016. október 6-i ülése

Napiľend 1.2. pontja: Javaslat az Ú1 Teleki téľi Piaccal kapcsolatos tulajdonosi döntések
.-

meghozata|ára
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefvórosi Gazdálkodósi Központ Zrt., igazgatósdg elnoke

979/2016. (X.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzotts ághatározata
(11 ĺgen' 0 nem, 1 taľtĺízkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testülętnek az e|oterjesztés
meg!árgya|ását.

Felelős: polgármester
Ha1áridő: a Képviselő-testiilet 2016. október 6-i ülése

Napirend 1.3. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľÍilet, Üuoĺ ĺt 16.tB os Üuĺĺ út ĺ8.
szám alatti, nem lakás céljáľa szolgáIĺĎ helyiségek nyilvános páilyńzati eljáľás keretében
tőrténő bérbeadására
Eĺőterjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., igazgatóság elnöke

9 80 l 20 16. (x. 0 5. ) sz. Yá ľos gazdálkodási és Pénziigyĺ B izotts ág határ ozata
(l'1 igen' 0 nem, 1 taľtĺizkodás szavazattal)
(Tematilrni blokkban ttirtént a szavazás.)

A Vaľosgazđálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őterjesztés
megÍárgya|ásźú.

Felelős : polgiíľmester
Hatĺíridő: a Képviselő-testület 2016. október 6-i ülése
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Napirend 1.4. pontja: Javaslat a Budapest vlil. keriilet, Vajdahunyad u. 9. szám alatti
] telek pályázatűtján tiiľténő elidegenítésére
, Előterjesztő: dľ. Pesti lvetĺ - Józsefvárosi Gazdálkodási KÓzpont Zrt., igazgatóság elnoke

rl

,, 98|/20|6. (X.05.) sz. Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
:r': ft#:;ď,i;äíł::,;::,^y,ľ:,,::;#:altta'J
:i A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
]; megltrgyalását.

: Felelős: polgármester
. Hataridő: a Képviselő-testület 20|6. október 6-i ülése

Napirend 1.5. pontja: Javaslat a dolgozói paľkoltatásra vonatkoző 5912014. (Iv.f3.)
számú képviselő-testületi határozat visszavonásáľa és űjhatńľozat meghozata|ára
Eĺőteľjesztő.. dr. Pesti lvett - Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt', igazgatóság elnĺjke

:'
g8f l f0,i,6. (x. 05.) sz. Város gazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata

(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)
(Tematikai blokkbąn tortént a szavazás.) 

- .

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi. Bizottság javasolja a Képviselő-testÍĺletnek az előterjesztés
megtfugya|ásźú.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a Képviselő-testĹilet 2016. október 6-i ülése

Napiľend 1.7. pontja: Javaslat a r.ÉlBx-ľľogľam keretében kijelölt lakással
kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozata|ára és a 6612012. (x[.13.) łinkormányzati
rendelet módosÍtásáľa
Előterjesztő: dr. Kocsis Móté - polgármester

9 83 ĺ20 | 6. (x. 05.) sz. Vá ro s gazdálko d ás i és Pénziigyi Bizotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tĺirtént a szovazás.)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előterjesztés
meglárgya|ását.

Felelős : polgĺíľmester
Határiđo: a Képviselő-testtilet 20l6. október 6-i iilése
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Napirend 1.8. pontja: Javaslat keľületĺ ziildstľatégiával kapcsolatos diintések
meghozatalára
Eĺőterjesztő: dr. Kocsts Máté - polgármester

984/2016. (x.05.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematikni bĺokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|oterjesńés
megtárgya|ását.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: a Képviselő-testület 20t6. október 6-i rilése

Napiľend 1.10. pontja: Javaslat a Jőzssefváros ktizigazgatási terĺiletén a jáľművel tiirténő
várakozás kiegészítő,, helyi szabá|yozásáről szólĺó 26ĺ2010. (W.ls.) iinkormányzati
rendelet módosítására
Eĺőterjesztő.. dr. Kocsis Mĺźté - polgármester 

:

98 5 /20 16. (x.05.) sz. Vá ros gazdálkodási és Pénzii gyi B izottsá g határ ozata
(11 igen,0 nem, 1tartőzkod.ás szavazattal)
(Tematikai blokkban történt a szavazós.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előterjesĺés
megtárgya|ását.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a Képviselő-testület 20l6. október 6-i üIése

Napiľend Í.|2. pontja: Polgármesteľĺ tájékoztatő a tejáľt hatáľidejű testĺileti
batározatok végľehaitásáľól, az etőző ĺĺlés őta tett fontosabb ĺntézkedésekľől, a
jelentősebb eseményekľől és az önkoľmányzati pénzeszkiiztik átmenetileg
szabadrendelkezésű részének pénzpiacĺ jellegű lekiitéséľől
Előterjesztő: dr. Kocsis Mĺźté - polgármester

986 t20I6. (x.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l.1 igen' 0 nem, 1 taľtĺĺzkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-tęstiiletnek az e|őteqesrtés
meg!átgya|ását.

Felelős : polgĺírmester
Határidó: a Képviselő-testület 20l6. október 6-i ülése

A Bizottság létszáma - Borsos Gábor megérkezésével _ l3 főre vĺźkozott.
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Napiľend 1.6. pontja: Javaslat elővásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozata|ára
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgórmester

Soós Gyiirgy
A vitát megnyitja, megadja aszőt Jakab$ Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
A mélygarázzsa| kapcsolatban elmondja, hogy 6-7-8 éve rľrar fut, ez a történet, ha nem l0,
illetve leginkább nem fut, hisz 4-5 éve maĺ egyá|talźn nem volt napirenden. Most az történik,

hogy a Magyar Allam fogja megvenni a magánbefektetőtől, nyilván az azőta tĺĺbbször
tulajdonost váltott magánbefektetőtől a szóban forgó ingatlarlt. Az eredeti probléma ott volt a
Pollack Mihály teret illetően, hogy egy bizonyos bírósági döntés a|apján nem válhat szét a
felszín és a felszín alatti építmény tulajdonjoga. Feltételezi, hogy váItozott valamit a
jogszabáIy, meľt ha ezt aMagyar Allam vásarolja ki, akkoľ ugyanúgy szétválik, mint eddig,

csak akkoľ már Iegalź.ŕ,b źlLanlháztartáson beltilmaľad. Kérđése, hogy ezzeI most helyre fog-e
állni a jogszeruség, mert ő nem látja eztmégbiztosítottnak a mai tudása szerint.

Soós Gyiirgy
Yá|aszadtsra megadja aszőtdr. Mészar Eľika a|jegyzőnek

Dľ. Mészáľ Eľika
Jól emlékszik lakabťy Tamas képviselő, egy Soproni ítélet vo|t az, melyľe hivatkozva pert

indított a Jőzsefvárosi onkormĺínyzat és per is volt folyamatban. Megkérte a Qazdálkodási
Ügyosĺály vezetójét, készüljön ezen napiľendi pont keretében a perek áIl,ásźtrő|, ezért kéri a
Bizottság elnökét, adja át a szót.

Soós Gyiirgy
Yéĺ|aszadásra megadja a szőta Gazdálkodási Ügyosztźiy vezetőjének.

Dľ. Galambos Eszter
Annyival egészitené ki az elhangzott váIaszt, hogy a semmisség kérdésében nem indított az

onkormányzat peľt, kĺĺľtérítés és jogalap nélküli gazdagodás tárgyában folýak peľek,

amelyek jogerősen már befejezódtek. Bíróságnak lenne jogosultsága kimondani, hogy az
akkor megkĺitött szerződés semmis, ilyenľe azonban nem kerüit sor. Jeien Ĺigy targya pedig
egy elővásárlási jogról való döntés.

Soĺós Gyiirgy
Megadja aszőt Jakabff Tarrás képviselőnek.

Jakabff Tamás
A |ezźruLt penel kapcsolatban feltételezi, hogy talrín van valamilyen relevanciája az ugyet
illetően. Kéľdése, hogy mi lett annak az eľedménye.

Soós Gyiirgy
Yźĺ|aszadźsramegadjaaszőtaGazdá|kodásiUgyosztáiyvezetőjéĺek.

Dr. Galambos Eszter
Nincsen, mivel az egyikegy kártérítési per volt, melyben az onkormźnyzatot perelték arniatt,

hogy nem valósulhatott meg a befektető partner elképzelése. AZt a pert megnyerte az
onkormányzat jogerosen. Volt egy másik, egy jogalap nélkĹili gazdagodás targyu per, melyet
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szintén tárgya|t a Képviselő-testület vagy a Bizottság, ott viszont alpeľesként pervesztes lett

az onkormźnyzat. olyan per nem volt a bíľóság előtt folyamatban, ahol megállapítottak volna
azt, hogy ez a szerződés semmis.

Soós Gytirgy
Megaclja a szĺ5t Jakalify Tarrrás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Tehát ákko. a jogalap nélküli gazdagodás esetében az onkormányzatnak elvileg van

valamilyen fizetési kötelezettsége, feltehetően eń. a bíróság megállapította, és az

onkormányzat valőszínűleg nem fizette még ki. Mindezek után egy elég jó áron ezt az

ingatlant még a Magyar Állam át is veszi a magánbefektetőtől. A magánbefektető megnyerte

már a jogalap nélktĺli gazdagodásĹ vélhetően azért, mert nem lehetett bejegyezni a

méIygartnst az ingatlan-nyilvrĺntaľtasba úgy, ahogy egy magtntelken éptilt mélygarázst be

lehetett volna. Ehhez jon még az Allam tobb mint 3 milliaľdja. Ennélfogva ő nem lźĺja,hogy a
gazđagođás nem történt meg, amikor az Allam több mint 3 milliaĺdért megveszi az egészet.

Valamernyire ezttalán egyiitt kellene kezelni, legalább egy említés és előzmények szintjén.

Soĺis Gyiiľgy
Az e|hängžott"y alapján kéľi a Hivatalt, készítsen á Képviselő-testület másnapi iiléíéľe egy

összefoglalót aľról, hogy pontosan milyen peľek zaj|otĺak az igyben. Egyéb kérdés,

hozzásző|ás nincs, avitát|ezárja. Szavazásrabocsátja az alábbihatározati javaslatot:

A Városgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az e|őterjesztés

megtfugya|ását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület f0I6. október 6-i ülése

Soós Gyiirgy
Megállapítja, hogy 9 igen, 0 nem, 4 taÍtőzkodás szavazattal a Bizottság az alźtbbihatározatot

elfogadta:

987 t 20 16. (x. 05.) sz. Vá ros g azdá|ko dátsi és P énzĺi gyi B izotts ág határ ozata
(9 igen, 0 nem, 4 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodasi és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az e|őterjesńés

megÍárgyalását.

Felelős : polgĺĺrmester
Hatariđő a Képviselő-testület f0I6' október 6-i ülése

Napĺrend 1.9. pontja: Javaslat a tľianoni emlékhellyel kapcsolatos diintések

meghozata|ára
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Soós Gyiirgy
A vitát megnyitją megadja aszőt
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Komássy Akos
Feltételezi, hogy úgyis lesz még politikai vita ebben a kérdésben a Képviselő-testület másnapi
ülésén. o ĺjrül azon elképzelés megsziiletésénęk, hogy hogyan lehet a Bláthy ottó utcának ezt
a zsák-végét állandó jelleggel hasznosítani. Reménykedett beľľre, azonban az Emberi
Erőforrás Bizottság ľeggeli tilésén már kiclertilt számára, hogy az elhagyatott, evangélikus
egyházi telek továbbľa is ugyanolyan gazdátIan állapotban marad. Reméli, idővel majd ana is
sor kerül. A trianoni emlékhelyet inkább a következő napra hagyná.

Soós Gytiľgy
Megadja aszőt Jakabfu Tamas képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Nyilvánvalóan itt az evangé|ikus telek bevonása lett volna mindenkinek az érdeke. Utolsó
értesülése szerint az evangélikus egyhaz elég nyíltan á|I ahhoz a kérdéshez,hogy ott végre
töľténjen valami, csak nincs rá pénze. Ami nyilván meg tudja akasztani a dolgokat, volt már
rá pé|da a vl|ágforténelemben. Azt is lehetett volna végül is emlékhelybe bevonni, tehát az ő
telkükön is fejleszthetett volna az onkoľmányzat is akár, ha van rá valamennyi pénze.
Konkrétabb kérdése arra vonatkozik, hogy tudomása szerint az iskolanak egészen biztosan
van ott valami kapuja, ami anafelé nyílik. Ezt ťlgye|embe veszik-e a tervezés folyamán.
esetleg átköltĺjztetik, vagy miként oldjĺák meg, hogy ott ne legyen jáľkálás?

Soós Gyiirgy
Válaszadásra megadja a szót a Vĺĺrosépítészeti lroda vezetőjének

Iványi Gytingyvér
Jakabfy 

.famás képviselo arľa emlékezhet, hogy amikor az iskolanak azuđvatára a sátor épült,
akkor megnyitották ott a kerítést az épitkezés idejére, de egyébként ott jelenleg nincsen kapu'
Van egy elektromos elosztó, elvileg a tertilet-lehatárolás ugy néz ki, hogy addig történne a
felújítasa az adott területnek, hogy azt ne bántsák, az mindenképpen megközelíthető legyen.
Az iskolrínak gépkocsival is megk<izelíthetőbejźrata a Vajda Péter utca felőlvan csupĺĺn.

Soós Gytirry
Megadja aszőt Komassy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Bízik benne, hogy gondolkodik aFőépítészi Iroda is erről, ugyanis ma ennek a zsákutcának
egyik funkciója az,hogy az ővodébą iskolába járó szĹilők egy tésze ott parkol. ok -i''d at
lesznek szoríťva a Yajda Péter utcára, anrli iĺľrentől kezdve még inkább terhelt |esz a szülői
autóforgalommal. Ezzel érdemes lenne a zsźkutca beépítése előtt vagy kapcsán foglalkozni.
Most nem kĺitikus ugyan a he|yzet, de hogyha a Bláthy zsákutca tésze |e |esz zárva, akkoľ
k<innyen vźihatazzá.

Soós Gytirgy
További kérdések, hozzasző|ások nincsenek, a vitát |ezěĄa. Szavazásta bocsátja az a|ábbí
hatźtr o zati j avas l atot :
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A Váľosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|ótetjesztés
megtárgyalását.

Felelős: polgánnester
Hatáľidő: a Képviselő-testtĺlet 2016. október 6-i ülése

Soós Gytirgy
Megállapítj a,hogy 1 l igen, l nem, 1 tartóZkodás szavazattal a Bizottság az a|ábbihatározatot
elfogadta:

988 ĺf0t6. (x. 05.) sz. Vá ros gazdálkodási és Pénziigyi Bizotts ág határ ozata
(11 igen' 1 nem, I tartőzkod'ás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őteĺjesztés
megtárgyalását.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a Képviselő-tęsttilet 2016. október 6-i ülése

Napiľend 1.11. pontja: Javaslat a házasságkötés e|őtt áIlr(l páľok megajándékozásárĺól
szóló rendelet elfogad ására
Előterjesztő: dr. Kocsis Móté - polgármester

Soĺós Gyiiľgy
A vitát megnyitja, megadja aszőtKomássy Ákos képviselőnek.

ĺomássy Ákos
Alláspontja szerint nem az előterjesztéssel van alapvetően a baj, hanem ezze| az egész
,,marketing-mantréxa|,,, arTtli körtilveszi eń, és azon belül is azza| a kirekesztő szemlélettel,
ami éľthetően a Koľmiány álláspontjával összhangban van, de jelen előterjesztés szĺivegében is
megielenik. Ez nem egv olyan tartalommat bíró előte{esztés, ami megérett arra. hogy a
Képviselő-testĺilet tźrgyalja, dę érti, hogy az tnkoĺľrźnyzat polgármestere marketing
megfonto lásokbó l ezt szĹĺkségesnek tafij a.

Soós Gyiirgy
Egyéb kérdés, hozzjsző|źis nincs, a vitét |ezĄa. Szavazásta bocsátja az a|źhbí határozati
javaslatot:

AYárosgazdálkodĺĺsi és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előteĄesnés
megtárgya|ását.

Felelős : polgiírmester
Hatźtrídő: a Képviselő-testĺilet 20|6. október 6-i iilése

Soós Gyiiľgy
Megállapítja' hogy 11 igen, 1 nem, l tartózkodás szavazattal a Bizottság az a|ábbihatźlrozatot
elfogadta:
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9 89 l 20 1 6. (x. 0 5.) sz. Vá ro s gazd álko dás i és P énzii gyi B izotts ág hatőłr ozata
(11 igen' 1 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesztés
meglárgyalását.

Felelős: polgáťmesteľ
Határidő: a Képviselő-testĺilet 20l6. október 6-i iilésę

2. Gazdálkodási Ügyosztály (fo lytatáý
EIőterjesztő: dr. Galambos Eszteľ - üg,losztályvezető
(ír ásb e I i e l őterj esztés)

Soós Gytiľgy
A napirend 2.1. pontját a Bizottság már elsőként megtargyďta. Megkérđezi a Bizottság
tagsait, hogy a napirend 2.2. és 2.3. pontjainak tekintetében van-e külön tźttgya|ásra.
javaslatuk. Nincs, tehát a két napirendi pont együttes vitájźLt megnyitja, Iezárja. Szavazásra
bocsátja az alábbihatáľszatijavaslatokat.. .

Napirend 2.2. pontja: Tulajdonosihozzájáľulás Budapest VIII. kerĺilet, Coľvin sétány C
5 jelű ttimb víz- és csatornabekłités kiépítéséhez

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájtru|ásźú adja a
G&B Plan Kft. (cégsegyzékszám: 0l 09 36655I; székhely: 1126 Budapest, Boszörményi út
3lA. 2. em. 26.) megbízása a|apjźn a MOBILTERV 2000 Mérnciki Szolgáltató Kft.
(cégsegyzékszám..01 09 67f374, 1112 Budapest, Zólyomi tft 44ĺa. fsz. f.) áIÍa| tervezett,
Budapest VIII. kerület, Corvin sétány C 5 tömb beépítéséhez szükséges viz- és
csatornabekötésekhez, kiépítésĹik közterületi mlll.lkáihoz, az alábbi feltételekkel és
kikötésekkel:

jelen tulajdonosi hozz-ajarulas a benlŕ;rázőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szĹikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

a tulajdono sihozzájárulás a Tömő utca (hľsz.: 36I62l2),vďamint a Bókay Jiínos utca
(hĺsz.: 3621,I) út- és jardaszakaszátaterjed ki,

kĺjzmúbekötéseket előközmiĺvesítésként, a tewezettútépítést megelőzően , vagy azza|
egy időben, a bontási munkĺíkkal osszehangolva kell elvégezni,

a beruhazónak (építtetőnek) a koztÍkezęIóí és munkakezdési (buľkolatbontási)
hozzájtnu|ást a vonatkozó rendelet (l9ĺl994. (V.3l.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővĺĺľos VIII. kerület Polgrĺrmesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésiigyi Iľodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban
foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

kötelezi a kivitelezőt a bontasi helyek (és járda szegélykő) megfelelő minőségben
töľténő he|yreá||ítźlsárą melyre aberuháző és kivitelező közösen 5 év garancitLtvźi|a|,

b.

c.

d.

e.
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. A bontással érintett Tömő utca játda burkolatát - atervezett útépítést megelőzően -

aZ alábbi rétegrenddel kell helyreállítani szerkezeti rétegenként 20-20 cm
átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 érdesített ontött sétĺányaszÍält
15 cm vtg. CS/l0-32lF stabilizáLtuta|ap
15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95o/o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. A bontással érintett Tcĺmő utca útpálya burkolatát - atervezettútépítést megelőzően
- az alźtbbi rétegrenddel kell helyreállítani szerkezeti rétegenként 20-20 cm
átlapolassal:

nagy kockakő
5 cm vtg. ágyaző zűzalék
20 cm vtg. C8/1 0-32lF stabilizáIt uta|ap

2a cm vtg. fagyá|ló homokos kavics ágyazat Trq 95% (mĺás anyaggal nem
helyettesÍthető)

. A bontással érintętt Bókay János utca jiírda és útpálya burkolatát ideiglenesen
helyre kell állítani a vonatkozó útÍigyi műszaki előíľásoknak megfelelően.

. Biztosítani kell a biztonságos:kcĺzlekedésre ďkalmas állapotát á végleges útépítésig.

f. jelen tulajdonosi hozzájárulźls csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maľadéktalan betartásźĺval, a dĺjntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelos: polgármesteľ
Hataľidő: 2016. október 5.

Napirend 2.3. pontja: Tulajdonosihozzájárulás Budapest VIII. keľiilet, Tłimő utcaf4-
26. szálm alatti ingatlanľa (C 5 tiĺmb) kisnyomásű|eágaző gázvezetéképítéséhez

A Vaľosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájźrulását adja _
a közműbekötések genenĺltervezőjének, a MOBILTERV 2000 Mérnöki Szolgáltató Kft.
(cégegyzékszám: 0l 09 672374, 1 1 12 Budapest, Zólyomi tÍ 44la. fsz. 2.) megbízźsa a|apjźn

- a MULTI Ipaľi Keľeskedelmi Szolgáltató Kft. (cégegyzékszétm:01 09 064055; székhely:
1037 Budapest, Laborc utca 2la.) á|tal készitett, Budapest VIII. kerĹilet, Tömő utca 24-26.
szźlm alattí ingatlan (C 5 tĺimb) gazel|źltastt bixosító kisnyomású |eá'gaző gáze|osztő vezeték
kiviteli tewéhez, kiépítésének közterĹileti munkáihoz,aza|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájźtru|ás a beruhĺĺzót (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez
szfüséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyekbeszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzÍtjfuulás a T<jmő utca (ľsz.: 3616212) út- és jĺíľdaszakaszźrateqed
ki,

c. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontĺĺsi)
hozzájźtrulast a vonatkozó rendelet (|'9l|'994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolasával a Budapest Főviĺros VIII. kerület Polgiĺrmesteń Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésĺigyi Irodájától előzetesen meg kell kémi, és az abban

foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
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d. a leágaző gáze|osztő vezetéket a tervezett Tömő utca átépítését megel őzóen, vagy
azzal egyiđej iileg lehet kiépíteni,

e. kotelezi a kivitelezőt a Ttimő utcai jĺĺrda- és útszakaszon a bontási helyek (és járda
szegélykő) megfelelő minőségben ttirténő helyreállítására, melyre a beruháző és
kivitelező közĺjsen 5 év garanciátvtl||al,

. A bontással érintett Tĺĺmő utca litpálya burkblatát - a Tĺimő utca átépítését
megelőzően - aZ alábbi rétegrenddel kell helyľeállítani szeĺkezeti rétegenként20-20
cm átlapolással:

nagykockakő
5 cmvtg. ágyazőzuza|ék
20 cm vtg. C8/1 0-3 2/F stabili ztit italap
20 cm vtg' fagyá|ló homokos kavics tąyazat Trq 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. A bontással érintett Tĺimő utca jĺíĺda buľkolatát _ a Tĺimő utca átepítését
mege|őzően - aZ alábbi rétegrenddel kell helyreá||itani szerkezeti rétegenként 20-20
cm alapolással: .

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfa|t kopóľéteg
15 cm vtg. C8/l0-32lF stabilizźlt'italap
15 cm vtg. fagyálló hornokos kavics ágyďzat Trq 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető)

f. jelen tulajdonosi hozzájaru|źts csak az engedélyező szervęk, szai<hatőságok
előírásainak maradékta|anbętartásával, a döntés napjától számított l évig érvényes.

Felelős: polgármesteľ
Hatźrído: 20I 6. október 5.

Soĺós Gyiiľgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta| a Bizottság az aĘábbi
hatźlr o zatokat e l fo gadta:

Napirend 2.2. pontja: Tulajdonosihozzájńľulás Budapest VIII. keriilet, Corvin sétány C
5 jelű tłimb víz- és csatoľnabektités kiépítéséhez

990ĺ2016. (x.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l3 igen' 0 nem, 0 tartózkodäs szavazatta|)
(ľematilwi blokkban tĺjrtént a szavazás.)

A Vaľosgazdálkodĺĺsi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy fuIajdonosi hozzáj áru|ásźlt adja a
G&B Plan Kft. (cégiegyzékszźm: 01 09 36655|; székhely: 1126 Budapest, Bösz<iľményi út
3lA. 2. em. 26.) megbízása a|apjtn a MOBILTERV 2000 Mérnöki Szolgáltató Kft.
(cégtregyzékszám: 01 09 672374, 1112 Budapest, Ző|yomi ift 44la. fsz. 2.) á|tal tervezelt,
Budapest VIII. kerĹilet, Corvin sétány C 5 tömb beépítéséhez szükséges viz- és
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csatoľnabekötésekhez, kiépítésfü kĺizterületi mulká1hoz, az alábbi feltételekkel és

kikötésekke1:

jelen tulajdonosi hozzźtjaruLás a beruhazót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

a tulajdono sihozzájtrulás a Tömő utca (hĺsz.: 36162ĺ2), valamint a Bókay János utca

(hĺsz.: 3621,I) út- és járdaszakaszáraterjed ki,

kĺjzműbekotéseket előkĺjzművesítésként, a tęrvezettútépítést megelőzóen, vagy azzal

egy időben, a bontási munkákkal összehangolva kell e|végezni,

a beruházónak (építtetőnek) a kĺizútkezelői és munkakezdési (buľkolatbontási)

hozzájźĺru\tlst a vonatkoző rende|et (I9l|994. (v.31.) KHVM rendelet) szerinti

mellékletek csatolásával a Budapest Fővaľos VIII. keriilet Polgaľmesteri Hivatal
Hatósági Ügyosĺály Építésügyi Iľođájától előzetesen meg kell kérni, és az abban

foglaltakat maradéktalanul be kell tartani )

köte|ęzi a kivitelezőt a bontási helyek (és jarda szegélykő) megfelelő minőségben

történő helyreállítására, melyľe aberuhźnó és kivitelező kĺjzďsen 5 év garanciźttvá||a|,

. A bontással érintett Tĺjmő utca járda burkolatát - atervezetĹútépítést mege|őzően -

az alábbi rétegrendđel kell helyreállítani szerkezeti ľétegenként 20-20 cm

átlapolással:
3 cm vtg. MA-4 érdesített ontött sétányaszfalt
15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizáIt,űtalap
15 cm urg. fagyá|Ió homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem

helyettesíthető)

. A bontassal érintett Ttimő utca útpálya burkolatát - atętvezettútépítést megelőzően
- az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani szerkezeÍi rétegenként f0-f0 cm

átlapolással:
nagy kockakő
5 cm vtg. ágyaző zíIzÄ|ék
20 cmvtg. C8/1 0-32lF stabili zá|t tÍalap
20 cm vtg. fagyáIló homokos kavics ágyazat Try 95oÁ (más anyaggal nem

helvettesíthető)

. A bontassal éľintett Bókay János utca jĺíľda és útpálya burkolatát ideiglenesen

helyľe kell állítani a vonatkozó útĹigyi műszaki előíľásoknak megfelelően.

Biztosítani kell a biztonságos kcizlekedésre ďkalmas źů|apotát a végleges útépítésig.

f. jelen tulajdonosi hozrÁjáru|ás csak az engedélyező szervek, szakhatósĘok
előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától szźtmított 1 évig érvényes'

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. október 5.

a.

b.

c.

d.
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Napirend 2.3. pontja: Tulajdonosí hozzájáľulás Budapest VIII. kerület, Ttimő utca 24-
26. szám alatti ingatlanra (C 5 ttimb) kisnyomásű|eágaző gázlezetéképÍtéséhez

99Í1201.6. (X.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban történt a szavazás.')

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja -
a közműbekötések generálteľvezőjének, a MOBILTERV 2000 Mérntiki Szolgáltató Kft'
(cégtregyzéksziím: 01 09 672374, 1i 12 Budapest, Zólyomi ift 44la. fsz.2.) megbízása a|Ąán
- a MULTI Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.' (cég1egyzékszám: 01 09 064055; székhely:
1037 Budapest, Laboľc utca f/a.) á|ta| készitett, Budapest VIII. keriilet, Tömő utca 24-f6.
szám alatti ingatlan (C 5 tömb) gáze||átását biztosító kisnyomású leágazo gáze|osztő vezęték
kiviteli tervéhez, kiépítésének közteľületi munkáihoz, az alábbi feltételekkel és kikĺitésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájéľ:ulźs a beruházőt (építtetőt) nem mentęsíti az építéshez
sztikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedély ek beszerzése alól,

b. a tulajđonosihozzájźtulás a Tcimő utca (hĺsz.: 3616212) úr és jfudaszakaszźraterjed,

.ki, - 
*

c. a beruhazónak (építtetőnek) a kĺjzútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzźĄárulźst a vonatkozó rendelet (I9lI-994. (V.31.) KHVM ľendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerüIet Polgármestęri Hivatal
Hatósági Ügyosztály ÉpítésÍĺgyi irođájától előzetesen meg kell ké.i, és az abban
foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

d. a |eágaző gźue|osztó vezetéket a teruezeLĺTcjmő utca átépítését megelőzoen, vagy
azzal egyidejiĺleg lehet kiépíteni,

e. kötelezi a kivitelezőt a Tömő utcai jĺírda- és útszakas zon abontási helyek (és járda
szegélykő) megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a beruháző és
kivitelező közĺjsen 5 év garunciáLtvźů|al,

. A bontĺĺssal érintett Tömő utca útpálya burkolatát _ a Tömő utca átépítését
megelőzően - aza|ábbi rétegrenddel kell helyreá||ítani szetkezeti rétegenként 20-20
cm átlapolással:

nagykockakő
5 cm vtg. źgyaző zuza|ék
20 cm vtg. C8/1 0-3 2/F stabili zá|t tÍa|ap
20 cm vtg. fagyáLló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem
helyettesítlrető)

A bontĺĺssal érintett Tömő utca jrĺrda burkolatát _ a Tĺĺmő utca átépítését
megelőzően - az althbi rétegľenddel kell helyreáI|ítani szerkezeti rétegenként 20-20
cm átlapoliĺssal:

3 cm vtg. MA-4 érdesített ĺjntött aszfalt kopóréteg
15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizźllttfta|ap
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15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

f. jelen tulajdonosi hazzájźttu|ás csak aZ engedélyező szervek, sza|ď'atiságok
előírásainak maradékta|anbetartźtsával, a döntés napjától sziĺmított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. október 5.

3. Rév8 Zrt.
Előterjesztő: Annus Viktor - vezérigazgató
(ír ás b eĺi eĺőterj eszté s)

Soós Gyiirgy
Külön tárgya|źsra javaslat nincs, így a 3. blokk napirendi pontjainak együttes vitáját
megnyitja,Iezár ja.Szavazásrabocsátjaaza|ábbihatáĺozatí javaslatokat:

Napiľend 3.1. ponťja: Javaslat a Corvin Sétány Tľogram elektľomos infľastľuktúľa
fejlesztésével kapcsolatos diintésre

A Vĺáľosgazdálkodasi és Pénzĺigyi Bizottság úgy dĺint, hogy felkeri a polgármestert, hogy
intézkedjen ahatározat melléklete szerinti, a Budapest VIII. ker., Bókay János utca 38., hĺsz.
36f30, Corvin C4 irođahźz villamosenergia-ellátásara kötött, HLM-455/}0|5. szźtmil
szerzodés elszámolása a|apján bruttó 5.145.024.- Ft közcélú vezeték díj befizetésérő| az
ELMŰ Há|őzati Kft . részéľe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. október 14.

Napirend 3.2. pontia: Javaslat a Coľvin Sétány Pľogľam keretén belül kiizvilágítás
llálózat á tép ítés h ez ka p cs o ló d ó tu laj do n o s i d ö ntés ek meghozata|ár a

A Vĺírosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint' hogy

1. a Corvin Sétĺĺny Program terťiletén az alábbi utcaszakaszok új közvl|ágításźlhoz
kapcsolódó, a meglévő és elbontand ó kozvi|ágitás hźiőzat maradványértékeit a BDK Kft .

fe l é a B ud ap e st Jó zs efu aro s i onkormĺĺn y zat me gťlzeti.

Felelős: polgármesteľ
Határ idó : s ikere s mrĺs zaki átadás - átv ételt kĺjvetően

Közterület Szakaszhatźr Elbontandó kijzvi|ágitźs
hőiőzat ÁFA-val növelt
maradványéľtéke (Ft)

Leonaľdo da Vinci utca Tömő utca_ UIlői út 102.633
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f . felhatalmazza a po|gźtrmestert az 1. pont szerinti maradványértékek megfizetéséről szóló
beruhazói nyilatkozat a\áirására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. októbeľ 14.

3. felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Budapest Főváros onkormányzatántl| az
1. pont szeľinti utcaszakaszorl rllegépülo új ktjzvilágÍtás|úI,3'zaL |.ulajdoľrjogának végleges
rendezését

Felęlős: polgármester
Határidő : sikeres mriszaki átadás-átv ételt követően

Soós Gyiiľgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta| a Bizottság az alźbbí
hatáĺ o zatokat el fo gadta:

Napirend 3.1. pontja: Javaslat a Corvin Sétány Program elektromos infľastruktúra
-fejlesztésével kapcsolatos diintésľe 

*

99fl20|6. (x.05.) sz. Városgazdá|kodźtsi és Pénzůigyi Bizotts ághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tarúĺózkodás szavazatta|)
(ľematikai bĺokkbai történt ą szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy felkéri a polgármestert, hogy
intézkedjen ahatźrozat melléklete szerinti, a Budapest VIII. keľ., Bókay János utca 38., hľsz.
36230, Coľvin C4 irodaház villamosenergia-ellátásara kötött, HLM-455120|5. szźtmtl
szerződés elszámolása a|apján bruttó 5.145.0f4.- Ft közcélú vezeték díj beťĺzetéséró| az
ELMŰ Há|őzati Kft . részéľe.

Felelős : polglĺrmesteľ
Hatźridó: 2016. október l 4.

A 99212016. (x.05.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyv t. sz. melléklete
tartalmazza.

Napirend 3.2. pontja: Javaslat a Corvin Sétány Program keretén beliil kiizvilágítás
háI.őzat átépítéshez kap cs o ló d ó tu laj d ono s i d ö ntés ek m egh o zata|ár a

993 /20 1'6. (x.05.) sz. Város gazd álko d ási és Pénzĺiryĺ B izotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikai bloklrban történt a szavazás.)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Corvin Sétány Program területén az alábbi utcaszakaszok új könL|ágításához
kapcsolódó, a meglévő és elbontandő köni|áýtźshtiőzat maradványértékeit a BDK Kft.
fe l é a B udap est Józsefu ĺíro s i Ö nkormĺín y zat megfizeti.
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Közteľiilet Szakaszhatáĺ Elbontandó közvilásítás
hźiőzat ÁFA-vat no=velt
^ ^-^ )- -!--. !r!1 - ^ /TL\lll.ü.luvallYęl ttrr(ę ( ľ t,

Leonardo da Vinci utca Tömő utca - Ullői út 102.633

Felelős: polgármester
Határi dő : sikeres műszaki źltadás-źńv ételt kcĺvetően

2. felhatalmazza a polgármestert az |. pont szerinti maradványértékek megfizetéséľől szóló
b eruházó i ny I|atko zat a|áir ásár u

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. október 14.

3. felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze aBudapest Fővaľos onkormányzatźná| az
1. pont szerinti utcaszakaszon megépülő új közvilágitáshźtlőzattulajdonjogának végleges
rendezését.

Felelős: polgárméster
Határidő : sikeres műszaki éúadás-átv étęlt követően

4. J őzsefv áľosi Gazdálkodási Kőzp ont Zrt.
(ír ás b eĺ i el őterj es zté s)

Soós Gyłiľgy
Külön tźlrgya|ásra tesz javaslatot a 4.5. és 4.6. napirendi pontok tekintetében. Egyéb külĺln
táĺ gy alásr aj avasl atokat kér.

Jakabff Tamás
A 4.7. napirenđi pontot kéri kül<jn targ-vďni.

Soós Gyiirry
Külön táĺgya|ásra vonatkozóan egyéb javaslatok nincsenek, így a blokkban maradt napirendi
pontok együttes vitájźlt megnyitją |ezźlt1a. Szavazásra bocsátja az alábbi határozati
javaslatokat:

Napiľend 4.1. pontja: Javaslat azlli Teleki téľi Piachoz tartozól terület állandĺí piaci
árusítĺíhelyként t|órténő bérbeadására vonatkozó pń|vázat eredményének
m egá|lap ít ásár a, űj p á|y ázat kiíľásáľa
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - igazgatóság elnoke

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcĺnt, hogy

1 . a 830/2016. (vII.22.) számu hatáĺozatźpal elfogado tt, az Űj Teleki téľi Piacho z tartoző,
Karácsony Sándor utcai oldalon taláIható, önkormĺínyzati tulajdonban lévő teľület állandó
piaci arusítóhely céljára történő hasznosításárő| sző|ő páIyázati eljárást érvényesnek és
eredménýelerrnek nyilvánítj a.
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2.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Űj Teleki téri Piac és Termelői Piacok
Divízió
Határidő: 2016. októbęr 5.

pá|yáztatźs útján töľténő hasznosítás keretében a Budapest VIII. kerület, 35I23l|| bĺsz'
alatt kialakított' természetben az Ú3 Teleki téri PiachozÍartoző, a Karácsony Sándor utca
oldalán található' önkormányzati tulajdonban lévő' nem lakás céIjára szolgáló tertileten
piaci arusítás céljából ďIandó jellegiĺ faház létesítését engedélyezi, amelyre tekintettel
el fo g adj a a határ o zat mel I ékletét kép e ző p áIy ázati fe lhívást.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Közpon t Zrt. UjTeleki téri Piac és Termeloi Piacok
Divíziő
Hataridő: 2016. októbeľ 5.

felkéri a pá|yázatot kiíró Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt'-t arÍa) hogy
gondoskodj on a ptůyźuati felhívásnak a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
onkormányzat honlapjián, illetve a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt, honlapjrĺn
történő megjelenítéséről, valamint a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuarosi
Polgármesterit{ivatal hirdetőtábláj źn és az Uj Teleki téri Piac eľľe a célra rendszeresített
hirdetőtáblájźnt(:rténőkozzététe|éről, továbbá'apá|yźzati eljárás lebonyolításaról.

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási Központ Zrt.Uj Teleki téri Piac és Termelői Piacok
Divíziő
Határidő: 2016. október 5.

Napirend 4.2. pontja: Javaslat az Úi Teleki téri Piac J3 jelíi üzlethelyiségének
hasznosításáľa
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - igazgatóság elnĺjke

AYźtrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. pá|yazat útjrán kívanja hasznosítani a Budapest VIII. kerĹilet,35I23|I^I hlrsz. a|att
kialakított, természetbenazlJi Teleki téri Piacon ta|á|hatő J3 jelzésű, 10 m2 ďapterületű'
önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiséget, amelyre
tekintette l el fo gadj a a hatźr ozat me l l ékl etét kép ezó pá|y źuati felhívást.

Felelős : Józsefuáľosi Gazdálkod ási Kozpofi Zrt.
Hatĺĺridő: 2016. október 5.

2. felkéri a pá|yázatot kiiľó Józsefuárosi Gazdálkodĺĺsi Kcĺzpont Zrt.-t aÍÍa) hogy
gondoskodj on a páIyźrati felhívásnak a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsęfuĺírosi
onkormanyzat honLapjĺĺn, illetve a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt. honlapjĺĺn
töľténő megjelenítéséről, valamint a Budapest Főviĺros VIII. keriilet Józsefuĺárosi
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláj źn és az Uj Teleki téri Piac erre a célra rendszeľesített
hirdetőtáblája:nl.rlrténť5kozzététe|éről, továbbá apá|yázati eljĺíľás lebonyolításĺĺľól.

Felelő s : Józsefu áro si Gazdálkod ási Kozp ont Zrt.
Határidő : 20| 6. október 5.

a
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Napirend 4.3. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľüIet, Víg u.(- szám a|atti
lakás és a]száĺr, a|atti mosókonyha csato!ásával kapcsolatban
Eĺőterjesztő: Farkns ors - vagłongazdáĺkođási igazgató

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerĹilet, Víg ü.e szám a|atti, 1,5 szobás, komfoľt
nélküli komfortfokozatu,41,00 m2 alapterĹiletű, önkormźnyzati tulajdonban álló takás és
a Budapest VIII. kertilet, Víg u. (- szám a|atÍi, 7,I3 m2 alapterületű
mo sókonyha helyiség csatolásához.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataĺidő: 2016. október 5.

2.) felkéri a Józsefuiírosi Gazdálkodási K<ĺzpontZÍt.-t a bérleti szerzódés csatolás jogcímén
történő módosításara.

Fe}elős: Józsefurĺľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodásĹigazgatőja
Hataridő: 2016. október 20.

Napirend 4.4. pontja: Építlak-Gľoup Kft., valamint Szántó Tiboľ egyéni vállalkozó
bérbevételi kéľelme a Budapest VIil. keľĺilet, Somogyi. Béla u. f4. szám alatti,
3642Iĺ0/N25 hľsz.-ú üľes, iinkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló
helyiségre
Előterjesztő'. Farkns ors - vagłongazdálkoddsi igazgató

A Varosgazdálkodĺási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem jórul houd a Budapest VIil. keľület, Somogyi Béla u. 24. szálm a|atti,
3642IlOlN25 hĺsz.-ú, 26 m2 alapterületű, utcai beiaratú, ftĺldszinti, nem lakĺs céiliáĺa
szo\gáLő helyiség bérbeadasĺíhoz az Epítlak Group Kft. (székhely: 1085 Budapest,
Jőzsef kĺt. 69.; adószím: 2550|728-2-42; cégsegyzékszźtm: 01 09 278797; képviseli:
Gasparek Tibor) részére.

Felelős: Józsefuiĺĺosi Gazdálkodrási Közpo ntZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
HaÍáríđő : 20I 6. október 5.

2.) hozzá,járul a Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla u. 24. szźm alaÍIí,3642I/0ĺN25
hľsz.-ú, 26 nł alapterĹiletĺĺ, utcai bejiáľatú, ftildszinti, nem lakĺís céljára szolgáló helyiség
bérbeadásĺĺhoz Szántő Tibor egyéni vállalkozó (adószam: 66519399-|-42; adőazonosító
jel: 8398010746; székhely: 1085 Budapest, Horánszky u. l3.) részére oktatás
(csokoládé-elméleti kurzus, csokoládé-készítés tanfolyam, bor-csokoládé és pźn|at-

csokoládé kurzusok) tevékenység cé|jarahatétrozott időre, 60 hónap időtartamľa a bérleti
jogviszony e|só 24. hónapjában a mindenkori közös költség I0 oÁ-kal nĺjvelt értékű kĺizĺjs
költség (ahatározathozata| időpontjában 8.447,- Ft/hó) + AFA béľleti díj + kiózuzemi és

különszolgáltatási díjak összegen. A ťlzetendó bérleti díj mértéke a 25-36. hónapok
ktjzötti időszakban 2|.5]5,- Ft/hó + AFA be.leti díj + közilzęmi és különszolgáltatási díj
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ĺisszeg, a37-48. hónapok kĺĺzötti időszakban 32.363,- Ft/hó + łpł boľleti díj + kĺizĺizemi
é.s különszolgáltatási díj összeg, 49-60. hónapok kĺizĺjtti időszakban 43.150,- Ft/hó +

AFA bérleti díj + köztizemi és különszolgáltatási díj összeg.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺĺzpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20L6. október 5.

3.) amennyibcn a bórlő bórlcti szcrződćsc a 60. hónapot követően nreglrosszabbításľa kcľĹil, a
bérleti díjat a további időszakokľa a 24812013. (u. |9.) számu képviselő-testiileti
határozat 7. és 8. pontja a|apján számított osszegen kell meghatźrozni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Közpo ntZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Határidő: 2016. októbeľ 5.

4.) felkéľi a lőzsefvárosi Gazdálkodási Közpoĺt Zrt.-t ahatározat2-3.) pontjában foglaltak
szerint a bérleti szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormanyzat
tulajdonában álló nem lakĺĺs céljáľa szolgáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35/20|3. (VI. 20.) cinkormányzati rendelet I4..s (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjĺán
kozjegyző -előtt egyoldalú kĺitelezettségvá{alási nyilatkozat a|áírását Vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Józsefuáľosi Gazďá|kodási KozpoŃZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201 6. novembeť 30.

Napiľend 4.5. pontja: magánszemély béľbevételi kéľelme 
^Budapest VIII. kerĺilet, Magđolna u. 3ó.. szám alatti; 47 ^, alapteľületĺĺ, üres,

iinkoľmányzati'tu|ajdonú, nem lakás cé|jára szolgáló helyiség vonatkozásában
Előterjesztő: Farkas ors - vaglongazdólkodási igazgató

A napirend 4.5. pontját küIiin tárgya|ásra kikéľték.

NapÍrend 4,6. pontja: 

- 

magánszemély bérbevételi kérelme a
Budapest YIII. kerület, Magdo|na u. 36. szám a|atti, üľes, önkormányzati tulajdonú,
nem lakás céljáľa szolgáló helyiség vonatkozásában
Előterjesztő: Fąrkgs ors - vagłongazdátkodási igazgató

A napirend 4.6. pontját kiiliin táľgyalásľa kikérték

Napĺrend 4.7. pontja: Javaslat a ,,Kivitelezési váIlalkozási szerződés keretében a
Józsefváľosi onkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében levő intézmények
energetikai korszeľűsítése, a I(EHOP 5.2.9. kĺídszámrÍ páiyáľ;ati konstľukciĺí keretében''
tár gy ú kőzb eszerzés i és beszeľzési elj áľá s o k e re dményének megáll apításár a
Előterjesztő.. Farkas ors - vaglongazdálkodósi igazgató

A napirend 4.7. pontját küliĺn táľgyalásľa kikérték.

34



Soós Gytirgy
Megállapítja, hogy Iz igen, 0 nem' 1 tartóZkodás szavazattal a Bizottság az a|ábbi
határozatokat elfo gadta:

Napirend 4.1. pontja: Javaslat az ai Teleki téri Piachoz tartoző teľület állandó piaci
árusítóhelyként ttiľténő bérbeadására vonatkozó pá|yánat eredményének
megállap ítás á ra, űj pá.Jy ázat kiírására
Előterjesztő: dr, Pesti lvett - igazgatóság elnöke

994ĺ2016. (x.05.) sz. Városgazd'áikodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(12 igen,0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)
(ľemati|ĺai bloklcban történt a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. a830lfOI6. (vII.22.) számú hatźtozatával elfogadott, azĺJj Teleki téri Piachoztafioző,
Kaľácsony Sándor utcai oldalon található, önkormányzati tulajdonban lévő terÍilet állandó
piaci arusítóhely cé|jźtra tĺĺľténő hasznosításźlrő| sző|ő páIyázati eljárást érvényesnek és

: eredménýelennek nyilvánítjá.

Felelős: Józsefuiĺrosi Gazdátkodási KözpontZrÍ.. Úi ľeleti téľi Piac és Termelői Piacok
Divíziő
Hataridő: 2016. október 5.

2. pá|yáztatás útjan történő hasznosítás keretében a Budapest VIII. keľĹilet, 35lf3l|1 hĺsz.
alatt kialakított, természetben az Ú3 ľeleki téri Piachoztartozó, a Karácsony Sándor utca

oldalán található, önkormányzati tu|ajdonban lévő, nem lakás cé|jára szolgáló területen
piaci aľusítás céljából állandó jellegű faház |étesítését engedé|yezi, amelyľe tekintettel
elfogadjaahatźttozatmellékletétképezópźiyźzatifelhívást.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. Ú3 lel"l.i téri Piac és Teľmelői Piacok
Divíziő
Hatáľidő: 2016. október 5.

3. felkéri a pá|yźuatot kiíró Józsefuiíľosi Gazdálkodási Központ Zrt.4 arÍa, hogy
gondoskodj on a pályźuati felhívásnak a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuarosi
onkormányzat honlapján, illetve a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt. honlapján
történő megjelenítéséről, valamint a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi

Polgáľmesteri Hivatal hirdetőtáblájźn és az Uj Teleki téľi Piac erre a célra rendszeresített

hiľdetőtáblájan töľténő kozzetéte\éről, továbbá apá|yźzati eljáľás lebonyolításaľól.

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási KtizpontZrt. Ú3 ľeleti téľi Piac és Termelői Piacok
Divíziő
Hataridő: 2016. október 5.

^ 
9941201'6. (x.05.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönw 2. sz. melléklete

tartalmazza.
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Napirend 4.f.
hasznosítására
Előterjesztő: dr.

pontja: Javaslat az vi Teleki téľi Piac J3 jelű üzlethelyiségének

Pesti lvett - igazgatóság elnöke

995lf0l6. (X.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen, 0 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)

Qematikni blokkban tortént a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. pźiyázat ritjan kívánja hasznosítani a Budapest VIII. kertilet, 35I23|I^T |trsz. a|att

kialakított, természetb en aZIJj Teleki téri Piacón található J3 jelzésu, 10 m2 alapterĹiletű,

önkormányzati tulajdonban Iévő, nem lakás célljźna szolgáló helyiséget, amelyre

tekintette l el fo gadj a a határ o zat me l l ékl etét kép ező p źl|y ázati felhívást.

Felelős : Józsefu aľosi Gazdálkodási Közpo nt Zĺt.
Hatáĺidő: f0I6. október 5.

2. felkéri a páIyázatot kiíró Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t arra, hogy

gondoskodj on a pá|yázati feIhívásnak a' Budapest Fővaľos VIII. kertilet Józsefuarosi

ónkormánýzat hónhpján, illetvď a ĺozsefvárosi Gazdálkodĺási Központ Zrt. hon|apján

történő megjelenítéséről, valamint a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi

Polgáľmesteri Hivatal hiľdetőtábláj źn és az Uj Teleki téri Piac eÍTe a célra rendszeresített

hirdetőtábláján történő kozzététe|éröl, továbbáapá|yázati eljárás lebonyolításáról.

Felelős : Józsefu aľosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt.

Hatáľido: f0I6. októbeľ 5.

^ 
gg5ĺf0I6. (x.05.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkiinyv 3. sz. melléklete

tartalmazza.

Napirend4.3.pontja:JavaslataBudapestvnLkeľĺilet,Vígu.-számalatti
lakásésilszáma|attimosókonyhacsatolásávalkapcsolatban
Előterjesztő: Farlras ors - vaglongazdálkodási igazgató

9 9 6 t 201 6. (x. 0 5.) sz. Város g azdá|ko dás i és P énzüryi B izotts ág határ ozata
(12 igen,0 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)
(ľematikni blokkban tortént a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság rigy dĺlnt, hogy

1.) hozzájźru| a Budapest VIII. kerĹilFt, Víg "--}zźlm a|atti,1,5 szobás, komfon

nélküli komfortfokozatÚ,4|,00 m2 alapteľületű, önkoffi.rínyzati tu|ajdonba1 álló lakĺás és

aBudapestVIII.kertilet,Vígu.-szttma|atti,7,I3rŕa1apterti1etiĺ
mosókonyha helyiség csatolásához.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZĺÍ.. vagyongazđálkodási ígazgatőja
Határidő: 2016. október 5.
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f .) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t a bérleti szerzođés csatolas jogcímén

torténő módosítására.

Felelős: Józsefrĺĺárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyangazđtllkođási igazgatőja
Hataridő: 2016. októbeľ 20.

Napirend 4.4. pontja: Epítlak-Group Kft., valamint Szántó Tibor egyéni vállalkozó
bérbevételi kéľelme a Budapest. VIII. kerület, Somogyi Béla u. 24. szám alatti,
36421/0ĺN25 hrsz.-ú iiľes, iinkormányzati tulajdonú, nem lakás céljáľa szolgálĺĺ
helyiségre
Előterjesztő: Farkns ors - vagłongazdálkodási igazgató

9 9 7 l f0 16. (x. 0 5.) sz. Vá ros g azdá|ko dás i és P énzü ryi B izo tts ág határ ozata
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)
(ľematikni blokkban történt a szavazós.)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem jlźrul hoalÍ a. Budapest VIII. keľĺilet, Somogyi Béla u. 24. szźtm a|atti,

3642Il0lN25 brsz.-tl,26 mf alapterĹiletű, utcai bejĺĺřatú, ftjldszinti, nem lakás cé|jfua

szo\gáIő helyiség bérbeadásához az Építtak Group Kft. (székhely: 1085 Budapest,

Jőzsef krt. 69.; adószam: 25501728-2-42; cég1egyzékszárn: 01 09 f78797; képviseli:
Gaspaľek Tiboľ) tészére.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodasi Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. októbeľ 5.

2) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla u. 24. szám alatti,36421lOlN25
hĺsz.-ú, 26 m2 alapterĹilehĺ, utcai bejáratÚ, fĺĺldszinti, nem lakás céljaľa szolgĺíló helyiség
béľbeadasrĺhozSzántő Tiboľ egyéni vállalkozó (adószám: 665|9399-I-42; adőazonosító
jel: 8398010746; szekhely: 1085 Budapest, Horánszky u. 13.) részére oktatás
(csokoládé-elméleti kurzus, csokoládé-készítés tanfolyam, boľ-csokoládé és pźtrlat-

csokoiáđé kurzusok) tevékenység céijáľa hatarozoti iđőre, 60 hónap iđőtari;amra a bérieti
jogviszony e|so 24. hónapjában a mindenkoľi kĺiztis ktiltség 10 %-ka|' nĺlvelt értékii k<jzös

kĺittség (ahatfuozathozata| időpontjában 8.447,- Ft/hó) + AFA bérleti díj +kozuzemi és

különszolgáltatási díjak tisszegen. A fizetendő bérleti díj mértéke a 25-36. hónapok
közcĺtti időszakban ft.575,- Ft/ľró + Áľn. bérleti díj + kozilzemi és különszolgfltatasi díj
összeg, a37-48. hónapok kĺizötti időszakban 32.363,- Ft/hó + ÁFA be.leti díj + kĺizĹizemi
és ktilönszolgáltatási díj összeg, 49-60. hónapok közĺjtti időszakban 43.150,- Ft/hó +

AFA beľleti díj + ktizÍŁemi és külĺinszolgĺiltatási díj ĺisszeg.

Fęlelős: Józsefuiírosi Gazdálkodasi Központ Zrt. vagyongazđźt|kođásiigazgatőja
Hataridő: 2016. október 5.

3.) amennyiben a bérlő bérleti szerzođése a 60. hónapot kĺivetően meghosszabbíŁásra keľül, a
bérleti díjat a további időszakokľa a 248120|3. (u. 19.) számú képviselőtesttileti
hatźrozat 7. és 8. pontja alapjtnszźlmított ĺisszegen kell meghatarozn.

Felelős: Józsefrárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kođási igazgatőja
Hataridő: 201.6. októbeľ 5.
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4.) felkéri a lőzsefvźtrosi Gazdálkodási Kĺizpont Zĺ.-t ahatározat 2-3.) pontjában foglaltak
szerint a béľleti szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat
tulajdonában áIl'ő nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek béľbeadásĺának feltételeiről szóló
3512013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó
bérIeti díjnak megfelelo óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyző előtt egyoldalú kotelezettségvállalási nyilatkozat aIźirźlsát vállalja a leendő
béľlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. november 30.

Napiľend 4.5. pontja: 

- 

magánszemély bé.rbevételi kéľelme a
Budapest VIII. keľület, Magdolna u. 36. szám a|atti, 47 m" alapterületű, üľes,
iinkormányzati tulajdonú, nem lakás céljáľa szolgáló helyiség vonatkozásában
Eĺőterjesztő: Farkas ors - vagyorugazdálkodási igazgató

Soós Gytirgy
A vittt megnyitja, majd kéľdések, hozzttszólások hiányában lezźlrja. Szavazásra bocsátja az
a|ábbi hatttr o zati jav as l at o t :

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1 .) nem i^árul hozzá a Budapest VIII. keľĹilet, Magdolna u. 36. szźlm a\atti,35354lN0 hľsz.-ú,
47 m. alapterĹiletti, ft)ldszinti' üres, udvari bejaratú, nem lakás cé|jźlra szolgáló helyiség
bérbeadásáho,- magánszeméIy ĺészére raktźrozás cé|jára az á|tala
ajánlott 30.000,- Ft/hó + AFA béľleti díj + kĺjziizemi és ktilönszolgáltatási díjak ĺĺsszegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazđźt|kodási KözpontZt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatźriđo : 20 I 6. okÍóber 5.

2.) ho?zájarul a Budapest VIII. keriilet, Magdolnau.36. szźlm a|atti' 35354/N0 Í,lrsz.-u,47
m' alapterĹilehĺ, ftildszinti, üres, udvaľi bejźnatű, nem lakás céIjźlra szolgźiő helyiség
bérbeadásrához_magánszemé|yrész&ehatźtroz-at|aníđőre,30napos
felmondási idő kiktitésével, raktározás cé|jára a számítofr.32.000,- Ft/hó + AFA bérleti
díj + kozi:"zemi és kiilönszolgáltatĺísi díjak összegen' a 3 havi bruttó béľleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetésének és az egyolda|ú kötelezettségvállalási nyilatkozat bérlő
által i elké szíté sének me gállapitás a me l I ett.

Felelős: Józsefuĺáľosi Gazdá|kodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 20|6. okÍóber 5.

3.) felkéri a Jőzsefvźnosi Gazdálkodási Kĺi4pont Zrt.-t ahatáĺozat2.) pontja szerinti bérleti
szetzodés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormrányzat tulajdonában álló nem
lakás céljara szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI.20.)
önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi bérleti díjnak megfelelő
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óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján köz1egyző előtt egyoldalú
kcite l ezetts é gváll alás i ny i l atkozat a|áír ás át v á|Ia|j a a l eendő b érl ő.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási KözponiZĺt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0l6. november 30.

Soós Gytirgy
Megállapítja, hogy 3 igen, 9 nem, l tartózkodás szavazattal a Bizottság a határozati javaslatot
elutasította.

998 l20| 6. (X. 05.) sz. Vá ľos gazdálkodási és Pénzĺi gyi Bizotts ág határ ozata
(3 igen' 9 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy az alábbi hatźrozati javaslatot
nem fosadja el:

].) nem járul hozzó a Budapest VIII. kerüĺet, Magdolna u. 36. szóm alatti, 35354/Á/0 hrsz.-lil,
47 m, alapterületű, fÔldszinti, üres, udvari bejáratú, nem lakás céIjára szolgáIó helyiség
bérbeadősához@,ragónszemélyrészérerahározáscéĺjáraązáltala
ajánlott 30.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti di + közĺizemi és küIönszoĺgáltatási díjak
ôsszegen.

2.) ho^zzájárul a Budapest VIII. kerüĺet, Magdoĺna u. 36. szám alatti, 35354/A/0 hrsz.-ú, 47
m" alapterületű, foldszinti, üres, udvari bejáratú, nem lakás céĺjára szolgáIó helyiség
bérbeadásáhozŰagánszeméľyrészérehatórozatląnidőre,j0napos
felmondási idő kikôtés,lvel, rahórozás céljóra a számított 32.000,- Ft/hó + ÁFA bérlett
díj + közĺizemi és kĺilanszolgáltatási díjak asszegen, a 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetésének és az egyoĺdalú lútelezettségvóllalási nyilatkozat béľlő
ál t aI t el ké s zít é s éne k me gállapítás ą me ll ett.

3.) felkéri a Józsefiárosi Gazůźlladdst Kozpont Zrt.-t a határozat 2.) pontja szerinti bérleti
szerződés meg|dtésére, amelynekfeltétele, hogy az onlarmónyzat tulajdonában dlló nem
lalaźs céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (ĺ/I.20.)
t)nkormónyzatt rendelet ]4. s (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak meýlelő
óvądék megftzetését, valamint a 17. $ (4) belrczděse alapjón kazjeglző előtt egloldalú
Iü t e I e z e u s é gv áll al ás i ny il atlroz at al áír á s át v áll alj a a l e endő b ér l ő.

Felelős: Józsefuĺĺĺosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺíridő: 2016. október 5.

Napiľend 4.6. pontja: magánszemély béľbevételi
Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 36. szám a|atti, üľes, iinkormányzati
nem lakás céljára szolgálĺí helyiség vonatkozásában
Előterjesztő: Farlras ors - vaglongazdálkodási igazgató

Soós Gytiľgy
A vitát megnyitja, majd kérdések' hozzászólások hiányában |ezáľja. Szavazźsra
alábbi határ ozati javas latot :

bocsátja az

kéľelme a
tulajdonú'

39



A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság rigy dönt, hogy

1') nemjáľul hozzáaBudapestVIII. keľtilet, Magdolnau' 36' számalatti,35354lN0|.rsz.-u,
75 m2 alapteľtiletű, floldszinti, üres' udvari bejáratú, nem lakás cé|jtra szolgáló helyiség
bérbeadásáhozŰagźnszeméIyrészéreraktźttozáscé|jáĺaaszámított
5.150,- Ft/hó + ÁFe bérleti díj + kozuzemi és külĺinszolgáltatási díjak ĺlsszegen.

.Felelős: 
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazđá|kodtĺsiigazgatőja

Határidő: 20|6. október 5.

2.) nem jarul hozzá a Budapest VIII. keľület, Magdolna u. 36. szám alatti,35354lN0 hĺsz.-u,
15 m2 alapterületű, fÓldszinti, üres, udvaĺi bejáratu, nem lakás cé|jźlra szolgáló helyiség
béľbeadásához e magánszemély részére raktttrozás céIjáĺa a
csökkentett 2.575,- Ft/hó + AFA bérleti díj + kozuzemi és különszolgáltatási díjak
cisszegen.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kođtlsiigazgatőja
Hataridő: 2016. oktiber 5.

3.) hozztĄátu| a Budäpest VIII. kerület, Magdolna u. 36. szám a|atti, 35354lNO hĺsz.-ú, 15

m2 a|apterüIetű, fřildszinti, üres, udvari bejfuatű, nem lakás céljtra szollgéůő helyiség
.bérbeadásáhozĐmagánszeméIytészére(HB-795l20ĺ6.)határozat|an. időre, 30 napos felmondási idő kikötéSęvel, raktiĺrozás cé|jára az izeme|tetési koltség

ĺĺsszegével megegyező 6.645,- Ft/ľró + AFA bérleti díj + kĺjzüzemi és kĹilönszolgáltatási
díjak összegen' a 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésének és az
egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat béľlő általi elkészítésének megállapítása
mellett.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási K<izpont Zrt, vagyongazdźllkodásiigazgatőja
Határidő: 20|6. október 5.

4.) hozzájtru| a Budapest VIII. keľĹilet, Magdolna u. 36. szźlm alatti,35354lN0 hĺsz.-ú, 15

mZ alapteriiletii ftildszinti, iires, udvari bejaratu, nem lakás céIjáĺa szolgáló helyiségnek a
bérlő saj át kĺĺltségén tĺjľténő felúj ításához.

Fele1ős: Józsefuĺĺrosi Gazdĺĺlkodási Központ Zrt.vagyongazdźikodásiigazgatőja
Hatźttiđő : 2011 6. október 5.

5.) 

- 

a bérleti jogviszony időtartama alatt bérbeszĺímítási igénnyel nem
élhet' továbbá az źita|a eszkozĺjlt beruhazások ellenértékét a bérleti jogviszony a|att és aú.

k<jvetően az onkormźnyzattóI semmilyen jogcímen nem kĺjvetelheti.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodasiigazgatőja
Határidő: 2016. októbeľ 5.

6.) felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási KiizpontZrt.-t ahatározat 3.) pontja szerinti bérleti
szerzódésmegkötésére, amelynek feltétele, hogy azonkormanyzat fulajdonában á1ló nem
lakás céljĺĺľa szolgáló helyiségek bérbeadasanak feltételeiről szóló 35120|3. (VI.20.)

önkoľmányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjĺín 3 havi bérleti díjnak megfelelő
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' óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettsé gvál l alási nyi latkozat a|áír ástú vállalj a a leendő bérl ő.

Felelős: .ĺózsefvĺíľosi Gazdálkodási KözpontZĺt. vagyangazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: f0I6. november 30.

Soós Gytirgy
Megátlapítja, hogy 3 igen, 9 nem, 1 tartóZkodás szavazattal a Bizottsźry ahatźlrozati javaslatot

elutasította.

999ĺ2016. (x.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság batározata
(3 igen,9 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hattrozati javaslatot

nem fosadja el:

].) nem járul hozzá a Budapest VIII. kerĹłlet, Magdolna u. 36. szám ąlatti, 35354/,u0 hrsz.-ti,

] 5 m2 alapterüIetíÍ, foldszinti, ťjres, udvari bejóratú, nem ląkás céljára szolgáló helyiség
b é 16 e a d ó s óho z 

-tn 

a gán s z e m é ĺy r é s z ér e r akt ár o z á s c é lj óľ a a .s z ámít o t t

5. ] 50,- Ft/hó + Ár,ą' bérleti díj + Iúzüzemi és kĺilönszolgáltatósi díjak osszegen.

2.) nem járul hozĄa Budapest VIII. kerťjlet, Magdolna u. 36. szám alatti, 35354/A/0 hrsz'-ú,

] 5 m2 alapterületű, foldszinti, üres, udvari bejáratú, nem lakás céljára szolgáló helyiség

bérbeadásához e magánszemély részére rahározás céljóra a
csökkentett 2.575,- Ft/hó + Ár,ą béľIeti di + kĺjzüzemi és kt)lonszolgáltatási díjak

osszegen.

3.) hozzájárul a Budapest VIII. kerüIet, Magdolna u' 36. szám alatti, 35354/A/0 hrsz.-ú, ]5
m2 alapterületű, földszinti, üres, udvari bejáratú, nem lakás céljdra szolgáló helyiség

b érb e ądás ához e magáns zemé ĺy r é szér e (HB -7 9 5 /2 0 I 6. ) hat ározatlan
időre, 30 napos felmondási idő kikötésével, raktározás céljára az üzemeltetési koltség

összegével megeglező 6.645,- Ft/hó + ÁFA bé,teti díj + lrĺjzť)zemi és hjlĺjnszolgóltatasi
díjak összegen, a 3 hni brutĺó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésłćnek és az
egloldalú kötelezettségvállalási nyilatlrnzat bérlő általi elkźszítés,ćnek megállapítdsa
mellett.

4 ) hozzájárul a Budapest VIII. keriilet, Magdolna u. 36. szám alatti, 35354/A/0 hrsz.-ú, ]5
m2 alapterületű, földszinti, üres, udvari bejáratú, nem lakás céljára szolgáló heĺyiségnek

a bérlő saját koltségén torténő felújításához.

5.) 

- 

a běrleti jogviszony időtartama alatt bérbeszámítási igénnye:l nem

élhet, továbbá az ákala eszlrozolt beruházások ellenértélrBt a bérleti jogviszony alatt és

azt kĺjvetően az onkormányzattól semmilyen jogcímen nem követelheti.

ő.) felkéri a Józsefiárosi Gazdálkodósi Kozpont Zrt.-t ą határozat 3.) pontja szerinti bérleti

szerződés megkotésére, amelynekfeltétele, hogł az onlrnrmányzat tulajdonában álló nem

takás céĺjára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20')

onkormányzati rendelet 14. g (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
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óvadék megfizetését, valamtnt a 17. $ (4) bekezdése alapján kazjegyző előtt eg,,oĺdalú
ko t e l e z e t t s é gv áll alás i nyil atko z at aI áír d s át v állalj a ą l e endő b ér l ő.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016. október 5.

Napiľend 4.7...pontja: Javaslat a ,,Kivite|ezési váIlalkozási szeľződés keľetében 
^Jĺizsefvárosi onkormányzat tulajdonában és iizemeltetésében Ievő intézmények

eneľgetikai korszerűsítése, a KEHOP 5.2.9. kódszámű pályázati konstrukció keretében''
tár gy íl közb eszer zés i és b eszezés i elj á ľás o k eľed ményén ek me gálla p ít ásár a
Eĺőterjesztő.. Farkas ors - vagłongazdólkodósi igazgató

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

Jakabfy Tamás
Az előteľjesztést ol.vasva ezze| a jő pár datab kozbeszerzéssel, az első gondolata az volt, hogy
leírtĺák pecsétes papirra, hogy kartell. olyan szépen látszik, hogyan osztotkík el, mindenki
nyert valamit,-mindenki adott ajánlatot, amit elveszített. Nem tudja másként megfogalmazni, --

ez a htĺrányď annak, hogy kevés céget hívnak meg, éś nem nyi|t eljárásokkal irjźk ki az
onkormányzatkozbeszęrzéseit. Megmondja oszintén, döbbenten á|| a ,,sztori'' előtt.

Soós Gyöľgy
További kéľdés' hozzászo|ás nincs, a vitát |ezárja. Szavazásra bocsátja az a|źlbbi hatátozati
javaslatokat:

A Városgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság a,,PáLyázatos épületenergetikai felhívás akozép-
ma1yarországi régiő települési önkormányzatai szźlmáĺa cimu, KEHOP-5.2.9. kőđszźmil
pźiyźzati konstrukció keretében a Napraforgó Egyesített ovoda Kincskereső Tagóvoda
hőszigetelése és nyílászárő cser€1e,, tárgyu eljrírásban úgy dĺint, hogy

1. aze|jźraseredményes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 5.

2. a kozbeszetzési eljĺĺrás nyertes ajźnlattevője az EIJ-Line ÉpÍtőip aĺi Zrt., mely a
legjobb ar-érték arĺĺnyu érvényes ajĺĺnlatot adt4 ajźn|ata az ajźnlatkérő rendelkezésére
á|Ió fedezeten belül van. Elfogadott ajánlati ar nettó 35.093.070'- Ft.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|6. október 5.

3. felkéri a polgĺĺrmesteľt a ,,Kiviteli tervezési és kivitelezési váLlalkozási szerzodés
keretében energiaraciona|izźiás Józsefuiíľosban a KEOP-5.5.0ĺN12-20I3-0I22
azo no sító számil proj ekt s o ráÍI'' tár gý vállalkozĺs i szęt ző dés a|áír ásár a.

Felelős : polgĺĺrmester
Határidő: a Kbt. szerinti szerződéskĺjtési moľatóľiumot követően
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A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság a,,Pá|yázatos épületenergetikai felhívás akozép-

,.,ugyu,oi=zági régiő települési onkormányzatai sztĺmára című, KEHOP-5.2.9. kođszámil

páLjazati konstrukció keietében a Naprďorgó Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvoda

Ĺőszigetelése és nyílászáró cseréje,, tárgyil eljárásban úgy dönt, hogy

1. az e|jźĺrźs eredményes.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. október 5.

2. akozbeszerzési e|jźĺrás nyertes ajánlattevője a Hufer-Bau Kft., mely a legjobb aÍ-érték

arányú érvényes ajánlatot adta, ajánlata az ajtn|atkérő rendelkezésére álló fedezeten

belül van. Elfogadott ajánlati ar nettó 40.f15.825,-Ft.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. október 5. 

.

3. felkéľi a polgármesteľt a ,'Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalkozźsi szerzódés

keretében eňergiaľaci ona\ízá|ás Józsefuárosban a KEOP-5,5.0lNI2-z013-0I2f
azono s ító számű p roj ekt S o rán'' tár gý v állal ko zás i szęľ zo dés alźilr ástľ a.

Ielelős: polgármester
Határidő: a Kbt. szerinti szęrződéskötési moratóriumot kĺjvetően

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a,,PáIyázatos épületenergetikai felhívás akozép.

*ugyu,oi5zági régiő teleptilési önkormanyzatai szttmáta címtl, KEHOP-5.2.9' kődsztĺmtl

páIl,ázati koňtruŕcio kerđtébęn a Budapest VIII. kerĹilet Józsefuárosi Polgármestęri Hivatal

hőszigetelése (padlásftdém)'' tárgý eljarásban úgy dĺint, hogy

1. az eljźrás eredményes.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. októbeľ 5.

2. a közbeszerzési e|jźtás nyertes ajánlattevője a Fauna-Duó Kft., mely a legjobb a?érték

arźny6 érvényes á3anhtot adtą aján|ata az ajźtlLatkérő renđelkezésére ál1ó fedezeten

beltil van. Elfogadott ajánlati ar nettó 20.I5f.570,-Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 5.

3. felkéri a polgĺĺrmestert a ,,Kiviteli teľvezési és kivitelezési vállalkozźsi szerződés

keretébén- eňergiaľaciona\izáIás Józsefuarosban a KEOP-S.5.0|N|2-20I3-0I22
azono sító számú proj ekt s o ráď' targÉ v źi|a|kozási szerző dés a|áitźsźa a.

Felelős: polgármester
Határidő: a Kbt. szerinti szerződésktjtési moratóriumot követően
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A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a,,Pźt|yázatos éptiletenergetikai felhívás akozép-
magyarországi régiő települési önkormányzatai számára címu, KEHOP-5.2.9. kőđszámu
páIyázati konstrukció keretében a Fecsegő-tipegők Bölcsőde eneľgetikai koľszeľűsítése''
tárgyf,kozbeszeruési éľtékhatárt el nem éro beszerzési eljĺírásban úgy dont, hogy

1. az eljárts eredményes'

Felelős: polgármester
Hatáľido: 20l6. október 5.

2' a beszerzési eljárás nyertes ajánIattevóje az EU-Line Építőipari Ztt., mely a

legalacsonyabb összegű ellenszolgá|tatást tarta|maző érvényes ajánlatot ađta, ajánlata
az Ąán\atkérő rendelkezésére áIIő fedezeten belül van. Elfogadott ajánlati ár nettó

7 .447.37f ,- Ft.

Felelős: polgármester
Határido: 2016. október 5.

3. felkéri a polgármestert a ,,Kiviteli tervezési és kivitelęzési vállalkozási szerződés

. keretében energiaľaciona|izttlás Józsefuárosban a KEOP-S.5.0lNI2-2Q|3-0I2L
azono Sító számú proj ekt soráÍl'' tár gý vál lalkozás i szerző dés a|áír ásfu a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 5.

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság a,,Pá|yázatos épĹiletenergetikai felhívás aközép-
magyaroÍszági régió települési önkormĺínyzatai számáta címu, KEHOP-5.2.9' kódszamu
páIyázati konstľukció keretében a Jőzsefvźtrosi Egyesített Bĺjlcsőđék Kcizponti Szervezeti
Egység eneľgetikai korszerúsítése'' tiĺľgyú, közbeszerzési értékhatálrt e| nem érő bęszerzési
eljaľásban úgy dönt, hogy

1. az e|játás eredményes.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. október 5.

2' a beszerzési etjárás nyertes ajránlattevője a Bern Épftő Zrt., mely a legalacsonyabb
összegiĺ ellenszolgáltatast tarta|maző érvényes ajĺĺnlatot ađta, ajźnlata az ajźnlatkéró
rendelkezésére á11ó fedezeten belül van. Elfogadott ajźn|ati ar nettó 4.484.630,-Ft.

Felelős : polgĺĺľmester
Hatariđő: 2016. október 5.

3. felkéri a polgármestert a ,,Kiviteli tęrvezési és kivitelezési vállalkozási szerzőđés
keretében energiaľacionalizálás Józsefuárosban a KEOP-5.5.0lNI2-20I3-0I22
azonosító szźmll proj ekt során'' targyu vállalkozási szerzőđés alźirástra.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. október 5.



A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a,,Pá|yázatos épületenergetikai felhívás akozép-
magyarořszági régió települési ĺinkormányzatai s.zámára címu, KEHOP-5.2.9. kődszźĺmtl
pá|yázati konstrukció keretében a Gyermekek Atmeneti otthona Intézmény energetikai
korszerűsítése'' tárgyú, kcizbeszerzési értékhaÍárt e| nem érő beszeľzési eljárásban úgy dönt,
hogy

1. az e|járás eredményes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. október 5.

2. a beszerzési eljáľás nyeľtes ajánlattevője a LATEREX Uzemęltető Kft., mely a
legalacsonyabb összegű ellenszolgźitatást l'artalmaző érvényes ajanlatot ađta, ajtnlata
az Ąán|atkérő rendelkezésére á||ő feđezeten beltil van. Elfogadott ajánlati ar nettó
4.086.320,- Fr.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. október 5.

3. felkéri a polgármestert a ,,Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalkozási szerzođés
keretében energiaľacionalizá|źs Józsefuarosban a KEOP-5.5.0lNI2-A013-0I22
azonosító számú projekt során'' táľgý vźila|kozási szerződés a|áírásźra.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. október 5.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a,,Pźůyźuatos épületenergetikai felhívás akozép-
magyaroľszági régió települési önkormĺínyzatai szźlmźtra címíi, KEHOP-5.2.9, kődszámil
páIvazati konstrukció keľetében a Hungaria köruti Haziorvosi Rendelő eneľgetikai
korszerűsítése'' tĺíľgý,kozbeszerzési éľtékhatárt el nem étőbeszęrzési eljĺíľasban úgy dönt,
hogy

1. az eljźnas eredményes.

Felelős: polgiírmester
Határidő: 2016. október 5.

a beszerzési eljĺíľás nyertes ajźn|attevője az EU-Line Építőipaľi Zrt., mely a
legalacsonyabb <isszegű ellenszolgáltaĹást tartaImaző érvényes ajĺánlatot aďta, ajźtĺúata
az aján|atkérő rendelkezésére źil'ő fedezeten belül van. Elfogadott ajźn|ati ár nettó
2.487.f25,- Ft.

Felelős : polgiírmester
Hatĺíridő: 2016. okĺóber 5.
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3. felkéri a polgármesteľt a ,,Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalkozási szerződés
keretében energiaracionalrizěiás Józsefuárosban a KEoP-5.5.0lN|2-f0I3-0122
azonosító szźlmu proj ekt során'' taľgyu vállalkozási szerződés a|źmásár a.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. október 5.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a,,PáIyázatos éptiletenergetikai felhívás akozép-
magyarországi régiő települési önkormányzatai számára címu, KEHOP-5.2.9. kőđszźmil
páIyázati konstrukció keretében a Jőzsefvźrosi Szigony utcai Háziorvosi Rendelő eneĺgetikai
korszerűsítése'' tárgý, kcĺzbeszerzési éľtékhatárt e| nem érő beszerzési eljárásban úgy dönt,

hogy

1. az eljárá,s eredményes.

Felelős : polgĺírmester
. Határidó:2016. októbeľ 5.

2. a beszęrzési eljárás nyertes ajánlattevője a Hufer-Bau Kft., mely a legalacsonyabb
összegtĺ ellenszolgáltatrást ártalrmaző érvényes ajánlatot adta, ajćn|ata az ajźn|atkéro- rendelkezésére á||ő feđezeten beltil van. Elfogadott ajránlati ár nettó 1I.387.795,-Ft.

Felelős: polgármester
Határido: 2016. október 5.

3' felkéri a polgáľmesteľt a ,,Kiviteli tęrvezési és kivitelezési vállalkozási szeruodés

keretébęn energiaracionalizá|ás Józsefuárosban a KEOP-5.5.0lNT2-20B-aD2
azono s ító sztlmu proj ekt soľán'' tttr eW váll alko zási szerző dés a|áír ását a.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2016. október 5.

Soós Gytirgy
Megállapítja, hogy 8 igen, 4 nem> 1 taľtóZkodás szavazatta| a Bizottság az a|álbbi

hatáĺ o zatokat e Ifo gadta :

1000 l 20 |6. (x. 05.) sz. Város gazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág batár ozata
(8 igen,4 nem, 1 tartĺózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság a,,Pá|yźnatos épiiletenergetikai felhívás akĺzép-
magyarországi régíő települési tinkormányzataí számára címu, KEHOP-5.2.9. kődszimtl
pa|ýazati konstrukció keietében a Naprafoľgó Egyesített óvoda Kincskereső Tagovoda
hőszigetelése és nyílászárő cseréje', tźrgytteljĺírásban úgy dönt, hogy

1. az eljttrás eredményes.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő: 2016. október 5.
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f. a kozbeszerzési eljárás nyeľtes ajánlattevője az EIJ-Line Építőipari Zrt., mely a

legjobb ár-éľték arányú érvényes ajánlatot ađta, ajźnlrata az aján|atkérő renđelkezésére
á1ló fedezeten belĹil van. Elfogadott ajánlaii ár nettó 35.093.070,- Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. október 5.

3. felkéri a polgármestert a ,,Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalkozási szerzodés

keretében energiaracionalizálás Józsefuárosban a KEOP-5.5'0lN1'2-20I3-0122
. azonosító számú projekt Során'' tátgý váIlalkozási szerződés a|źftására.

Felelős: polgármester
Határidő: a Kbt. szerinti szerzodéskötési moratóriumot követően

100 L t 20 I 6. (x. 0 5.) sz. Város g azdá|ko dźls i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(8 igen, 4 nem, 1 tartĺózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási ésJénzügyi Bizottság a,,Pá|yźnatos épületenergetikai felhívás akozép-
magyarországi régiő települési önkormányzatai szźlmáta címu, KEHOP-5.2.9. kődszźtmil

pá|yazati konstrukció keretében a Napraforgó Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvoda
hő.szigetelése és nyílászárő cseréje,, tárgy,ű eljárásban ligy dönt, hogy

1. az e|járts eľedményes.

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 2016. október 5.

2. akozbeszerzési eljĺĺras nyertes ajanlattevője a Hufer-Bau Kft., mely a legjobb ár-érték

aÍanyű érvényes ajánlatot adta, ajtnlata az ajźnlatkérő rendelkezésére álló fedezeten

belül van. Elfogadott ajźn|ati ar nettó 40.fI5.825'-Ft.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 2016. október 5.

3. felkéri a polgármesteľt a ,,Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalkozási szerzőđés

keretében energiaracionalrizźůás Józsefurĺrosban a KEoP-5.5,0ĺN12-20I3-0I22
azono s ító számű proj ekt során'' tár gý vál l alkozás i szer zo dés alźir ásfu a.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľiđő: a Kbt. szeńnti szerződéskötési moratóńumot követően

1 0 02 ĺ 20 1 6. (x. 0 5. ) sz. Vá ro s g azdá|ko dáls i és P é nzĺiryi B ĺzotts ág határ ozata
(8 igen,4 nem, |, tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság a 
',PáLyáz.atos 

épületenergetikai felhívás akozép-
magyarországí tégiő telepĹilési önkormányzatai számára cimu' KEHOP-5.2.9. kőđszámu
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pá|yázati konstrukció keľetében a Budapest VIII. kerĹilet Józsefuarosi Polgármesteri Hivatal

Ĺőszigetelése (padlásftdém)'' tźrgyil eljaľásban úgy dont, hogy

1. az e|jźlrás eredményes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 5.

f . akozbeszerzési eljĺírás nyertes ajánlattevoje a Fauna-Duó Kft., mely a legjobb ár-érték

arányu érvényes á3ĺnlutot adta, aján|ata az ajáll7atkérő rendelkezésére álló fedezeten

beltil van. Elfogađott ajánlati ár nettó 20.I52.5I0,-Ft.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. októbeľ 5.

3. felkéri a polgármestert a ,,Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalk ozási szerzodés

keretében eňergiaracionďliztt|źs Józsefvĺírosban a KEOP-5.5.0lN|2-20I3-0I2L

azonosító számú projekt során'' ttfieytlvállalkozási szerzőďés aIáírásttra.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a Kbt' szerinti szeľződéskotési moratóriumot követően

1003/201ó. (x.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(8 igen, 4 nem, 1 tartózkodás szavazatta|\

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a,,PáIyźuatos éptiletenergetikai felhívás akł:zep-

^ugyu,č,,,ági 
régiő telepĹilés1 onkormányzatai sztlmźra címu, KEHOP-5'2.9. kőđszźtmu

pá||Lzati konstrukció keietében a Fecsego-tipegők Bölcsőde eneľgetikai koľszeríĺsítése''

i*eĺ,kozbeszerzési éľtékhatárt el nem érőbeszerzési eljarasban úgy dont, hogy

1. az eljźĺrás eredményes.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő: 2016. októbeĺ 5.

f. a beszerzési eljaľas nyeľtes ajźn|attevője az EU-Line Epítőípan Zrt., mely a

legalacsonyabb ósszegű ellenszolgáltatast taľtďmaző érvényes ajánlatot adta' ď1áĺ|ata

ai aján1atkéľő ľendelĹezésére źiIő fedęzeten belül van. Elfogadott ajránlati ar nettó

7.447.372,-Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 20t6. október 5.

3' felkéri a polgármestert a ,,Kivite1i tervezési és kivitelezési vállalkozásí szeľződés

keretében eňergiaľaci onalizá|źs Józsefuárosban a KEOP-5.5.0lNt2-20I3.0Iff
azo no sító szttmű pĺoj ekt során'' tźÍ eW vál l al kozís i szerző đés a|áít ásáĺ a.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. október 5.
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1004/f016. (x.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság batź'ľozata
(8 igen' 4 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdáikodási és Pénztigyi Bizottság a,,Pá|yźnatos épületenergetikai felhívás akazép-
magyarországi régiő települési önkoľmiányzatai számára cimu, KEHOP-5.2.9. kődsztmtl
pá|yázati konstrukció keretében a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti
Egység energetikai korszerűsítése'' tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési
eljáľásban úgy dönt' hogy

1. az eIjátás eredményes.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. október 5.

2. a beszerzési eljárás nyertes ajánlattevóje a Bern Építő Zrt., mely a legalacsonyabb
osszegrĺ ellenszolgáltatást Ártalmaző éľvényes ajánlatot adta, ajźn|ata az ajźtn|atkéró
rendelkezésére álló fedezeten belĹil van. Elfogadott ajtn|ati ár nettó 4.484.630,-Ft.

Felelős: polgármester
- Hatáľidő: 2016. október 5.

3. felkéri a polgármesteľt a ,,Kiviteli tervezési és

keretében energiaľaciona|izá|ěs Józsefuáľosban
azonosító szttmu projekt Során'' tźltgý vállalkozrĺsi

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. október 5.

kivitelezési v źl|alkozźsi szerződés
a KEOP-5.5.0/NI2-2013-01f2

szerződés a|áirására.

1005ĺ2016. (x.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(8 igen' 4 nem, I tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénziigvi Bizottság a.,Pźlyźuatos épiileteneľgetikai felhívas akozép-
magyaľországi régiő települési <inkormányz-atai szárrlĺĺra című, KEHOP-5.2.9. kódszĺímú
pźiyazati konstrukció keretébęn a Gyermekek Atmeneti otthona Intézmény energetikai
korszenisítése'' tárgý, közbeszerzési értékhatźxt e| nem érő beszerzési eljarásban úgy dönt'
hogy

l. az eljźtrás eredményes.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|6. október 5.

2. a beszetzési eljrínás nyertes ajrínlattevője a LATEREX Üzemeltető K-ft., mely a
legalacsonyabb ĺisszegrĺ ellenszolgáltatást tarta|maző érvényes ajźn|atot adta, aján|ata
az aján|atkérő rendelkezésére álló fedezęten belül van. Elfogadott ajánlati ĺír nettó
4.086.320,-Ft.

Felelős: polgármester
Határiđő: 20I 6. október 5.
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3. felkéri a polgármestert a ,,Kiviteli tęrvezési és kivitelezési vállalkozási szerzodés
keretében energiaraciona|izá|ás Józsefuarosban a KEOP-5.5.0lNl2-z0|3-0122
azonosító számú proj ekt soľáď' targyú vállalkozási szerződés aláirásźra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 5.

1006/201'6. (X.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(8 igen' 4 nem, Í tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a,,Pá|yázatos éptiletenergetikai felhívas akozép-
magyaÍoÍszági régiő települési ĺlnkormányzatai számára cimu, KEHOP-5.2.9. kődszámtl
pá|yázaÍi konstrukció keretében a Hungária köruti Háziorvosi Rendelő energetikai
korszerűsítése'' tĺĺľgyú' közbeszeľzési értékhatáĺt e| nem érő beszeruési eljarásban úgy dcint,

hogy

1. az elj élr ás eredménye s'

Felelős: polgármeste, 
.

Hataridő: 2016. október 5.

a beszerzési eljárás nyeľtes ajanlattevője az EU-Line Építőipari ZÍt., mely a
legalacsonyabb ĺisszegű ellenszolgáltatast tarta|maző érvényes ajánlatot adta, ajtn|ata
az aján|atkérő rendelkezéséte á|Iő fedezeten beltil van. Elfogadott ajrínlati iĺr nettó
2.487.f25,-Ft.

Felelős: polgármester
Határidő : 20I 6. október 5.

3. felkéri a polgármesteľt a ,,Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalkozási szęrzőđés
keľetében eneľgiaracionalizźiźs Józsefuarosban a KEOP-5.5.0ĺNI2-20|3-0122
azono sító szátmű proj ekt során'' taryyu vállalkozási szerző dés a|źtirźsźra.

Felelős: polgĺírmesteľ
Hataridő: 2016. október 5.

100712016. (X.05.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzĺiryi Bizottság határozata
(8 igen' 4 nem, I tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodasi és PénzügyiBizoÍtság a,,Pźiyáuatos éptiletenergetikai felhívĺás aközép-
magyarcrszágl régiő teleptilési onkormtnyzatai szánlźlra című, KEHOP-5.2.9. kódszźlntl
pá|yázati konstrukció keretében a Jőzsefváĺosi Szigony utcaiHźzioirvosi Rendelő energetikai
korszerűsítése'' tĺĺrgyú, kĺĺzbeszerzési értéIdlatźlrt e| nem érő beszeľzési eljarásban úgy dĺint,
hogy

l. az eljźtrás eredményes.

2.
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Felelős: polgáľmester
Határidő: 201'6. október 5.

2. a bęszeruési eljárás nyertes ajánlattevője a Hufer-Bau Kft., mely a legalacsonyabb

összegtĺ ellenszolgáltatást tarta|maző érvényes ajĺĺnlatot adta, ajĺánlata az ajánlatkéró

ľendelkezésére álló fcdczctcn beltil van. Elfogadott ajrínlati ar nettó II.387 .]95,- Ft.

Felelos: polgármesteľ
Határidő: f0|6. október 5.

3. felkéri a polgármestert a ,,Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalkozási szerződés

keretében energiaraciona|izá|źs Józsefuárosban a KEOP-5.5.0/NI2-20I3-0I2f
azo no s ító szárrlű proj ekt So rán'' tn eW vál l alko zás i szer ző dés a|áir ásár a.

Felelős: polgármester
Határido: 20I 6. október 5.

:
5. E5yéb előteľjesztések
(ír ás b e li eĺőterj e sztés)

Napirend 5.1. pontja: Javaslat a Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság Ügyrendjének
módosításáľa
Előterjesztő: dr. Mészár Erika - aljegłző

Soós Gyłirgy
A vitát megnyitja, majd kéľdések,hozzźtszólások hianyában Leztrja. Szavazástabocsźńja az

alábbi hatźr ozati j avaslatot :

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. az ||03l2[t4. (K.lO.) szamú hatáĺozatával elfogadott YźrosgazÁźikodrĺsi és Pénziigyi
Bizottság Ügyľend A BIZoTTsÁcĺ ELoTEzuESZTÉSEK RENDJE című IV. fejezete

2. pontjának i. alpontja aza|ábbiak szerint módosul:

,,2.Bizottsági hatáskörbetartozó dontések tźttgyttban előterjesztést tehetnek

i. feladatellátással megbízott onkormźnyzati tulajdonban |évő gazđasági tarsaságok

igazgatősági elnökei, igazgatői, az iĺtézményműkĺidtetési vezető, piacvezető, gazdasá'gi

vezető,,,

Felelős : Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnĺike
Határidő: 20|6. október 5.

2. felkéri a Bizottság elnökét ahatározat 1. pontjában foglaltaknak megfelelő, ahatátozat

mellékletét képező,módosítiĺsokkal egységes szerkezetbe foglalt Ügyrend a|áírásźra.

Felelős: Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke
Határidő: 2016. október 5.
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Soós Gytiľgy
Megállapítj a.,hogy 12 igen,O nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottsźĺg az a|źlbbihatźrozatot
elfogadta:

1 0 08/20 1 6. (X.05.) sz. Váľosgazd álkodási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
(Gondos Judit nem vett részt a szavazásban')

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. az l103l20l4. (XI.10.) számú határozatával elfogadott Varosgazdálkodási és PénzĹigyi
Bizottság Ügyrend A BIZoTTs,ą.cl ELOTEzuESZTÉSEK RENDJE című IV. fejezete
2. pontjának i. alpontja aaa|źlbbiak szerint módosul:

,,2.Bizottsági hatásktirbe tartozó döntések táĺgyábanelőteľjesztést tehetnek

i. feladatellátással megbízott önkormtnyzati tulajdonban |évő gazdasági trĺrsaságok
igazgatősági elnĺĺkei, igazgatői, az intézményműkĺidtetési vezető, piacvezető; gazdasági
vezeto,"

Felelos : Városgazdálkodási és PénzĹĺgyi Bizottság elnöke
Hatáľidő: 2016. október 5.

2. felkéri a Bizottság elnökét ahatározat 1. pontjában foglaltaknak megfelelo, ahatátozat
mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ügyrend a|áirására.

Felelős: Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke
Határidő: 201'6. október 5.

Az ĺ00812016. (x.05.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete
tartalmalzza.

6. Zárt iilés keľetében táľryalandó előteľjesztések
(ír ás b eli előterj es ztés)

Soós Gyiirgy
Külcjn tźlrgyalja a Bizottság a 6. blokk napirendi pontjait, mivel Jakabfu Tamás képviselő
javaslatára a 6.1. napirendi pont tźlrgya|ása nyílt tilés keretében töľténik.

Napiľend 6.1. pontja: Javaslat a ,,Jőzsefvárosi Onkormányzat részére 3 db gépjáľmíÍ
beszerzése,, tárgíl közbeszeľzési eljáľás eľedményének megállapítására
Előterjesztő: dr. Bojsza Kriszttna - a Humánszolgáltatasi Üglosztály vezetője

Soĺís Gyiirgy
A vitát megnyitja, megadja aszőtKomássy Akos képviselőnek.
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Komássy Akos
Kéľdezni akart csupán, mert nem érti. Nem lehetett tudni e|óre az autók źrát,vagy miéľt nem

tudták reális paraméterek kĺĺzott kiírni a kozbeszeruési eljárást?

Soós Gytirgy
Válaszadásra megadja a szőt đr. Mészĺír Eľika aljegyzónek.

Dr. Mészáľ Eľika
Valószínűleg ő nem értette jól a kérdést. Lefolýatott az onkormányzat egy szabá|yszeru

eljárást, melynek keretében érkęzett ajáĺIat, de az ajanlattevő azt később visszavonta.

Fedezete volt rá az onkormźnyzatnak, raadasul a Képviselő-testiilet ań. kl is egészítette,

azonban a j elentkező visszalépett.

Soós Gyiirgy
Megadja a szőtKomássy Akos képviselonek.

Komássy Áko.
Erti, ezt olvasta az előterjesztésben is, hogy eredménytelen lett, viszont autót verľri nem tűnik

egy olyan gigantikus kihívásnak. Pénzügyi nagyságrendek miatt ugyan nem a,,bemegyek a

boltba és megveszem'' kategória, de minden információ ismert, fudotť- Tehát nem igazźn érti,

miért veszi el X ember munkaidejének azx%-źi egy olyan eljarás, amely teljesen éľthetetlen

okból válik eredménytelenné. Nem hiszi, hogy az autókereskedők ne akarnának autókat

eladni.

Soós Gyłiľgy
Válaszadásra megadja a szőt đr.Mészár Eľika aljegyzőnek.

Dr. Mészár Erika
Igazáből erre jó vźilaszt nem tud adni. Valóban, ha o autót akar venni, akkor elmegy és

megveszi, de itt egy önkormányzatő| van szó, tehát le kell folytatni a megfelelő eljarást.

Kiküldték a felhívĺĺst az ajánlatta felkért szeľvezeteknek, k<jzülfü egy azt mondta, hogy

rendben, van autoją de azlÍán mégsem lett. Valójában ennyi a töľténet, hogy miéľt nem akar

autót eladni kozbeszerzési el.iaľas keľetében egyetlenegy autókereskedő sem, ęz egy olyan

kérdés, melyre nem tud válaszolni.

Soós Gyöľgy
Megadja a szőtBorsos Gáboľ bizottsági tagnak.

Borsos Gábor
Ha így alakult, akkor meg szeretné kérdezni, hogy a kĺjzĺjs állami keretből való lehívasra soľt

kerítenek-e' illefue megnézik-e azt, hogy a rendelkezésre álló fedezetből lehet-e abból a

bizonyos állami ĺinkormányzati keretből is lehívni, haezmźtr úgyis létezk.

Soós Gyłirgy
Tudomása szerint októbeľ végéĺ fogják kiírni a pá|yźzatot és főleg elekhomos autókra szól.

Megadja a szőt Borsos Gábor bizottsági tagnak.

Borsos Gábor
Nem tudja, hogy ugyanarľól beszélnek-e. Az A|lamnak van ez az autőskozbeszerzése...
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Soĺós György
Igen erről vaĺ sző, elektľomos autókľa fog vonatkozni, csak még nem írták ki.

Borsos Gáboľ
De van a normál is.

Soĺis Gyłirgy
Egyiket sem írtfü még ki, október végére ígérték.

Boľsos Gábor
Érti.

Soĺis Gyłirgy
További kérdések, hozzásző|źtsok nincsenek, a vitát |eztrja. Szavazásľa bocsátj a az alábbi
határ o zati j av as l atot :

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság a ,,Józsefuárosi onko rmáĺyzat részére 3 db
gépj tLrmu b eszer zés e,, tźĺr gy,Ú kozb eszer zé s i elj áľásban úgy dö nt, ho gy

1. a Gyulai AutószervizKft. (I|1}- Budapest, 511. utca 4. _ 5I2:utca 3,) aján|ata. 
érvénýelen a Kbt. 73. $ (1) bekezdés e) pontja alapján, azaz ajáĺ|ata nem felel meg az
ajánlattételi felhívásban foglaltaknak, tekintette| arĺa, hogy nem nyújtotta be

hianypótlását. Ezenkivu| ajźn|ata érvénytelen a Kbt. 73. $ (6) bekezdés a) pontja
a|apján, mivel ajánlattevő az ajtnlati kötöttség ideje alatt visszavonta ajźn|atát.-

Felelős: polgármester
Hataľidő: f0I6. október 5.

2. az eIjtráseredménýelen a Kbt. 75. $ (1) bekezdés b) pontja a|apjźn,tekintettel arra,

hogy az eljárás soľán csak érvénýelen ajánlatot nyújtottak be.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. október 5.

SoĺĎs György
Megállapítja, hogy 12 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal a Bizottság az a|áhbihatározatot
elfogadta:

1009|201'6. (X.05.) sz. Váľosgazdá|kodátsi és Pénziigyĺ Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)

A Vráľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Józsefuarosi Ônkormányzat ľészére 3 db
gépj ármű beszerzése,, tźr gyÍl közbeszerzési elj arasban úgy dĺint, hogy

1. a Gyulai AutószervizKfr.. (|l73 Budapest, 511. utca 4. _ 5I2. utca 3.) ajźnlata
érvénfielen a Kbt. 73. $ (1) bekezdés e) pontja a|apján,azazajźnlata nem fele|megaz
ajanlattételi felhívrásban foglaltaknak, tekintettel aną hogy nem nffitotta be

hianypótlasát. Ezenkívü| aján|ata érvénytelen a Kbt. 73. $ (6) bekezdés a) pontja

aIapján, mivel ajén|attevő az ajźn|ati kötöttség ideje alatt visszavonta aján|atát.
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Felelős: polgármester
HaÍttriďó : 20| 6. október 5.

2. az e|járás eredménytelen a Kbt. 75. $ (1) bekezdés b) pontja alapjźn, tekintettel arra,

hogy az e\járts során csak éľvénytelen ajánlatot nyújtottak be.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. október 5.

Soós Gytĺrry
Zártu\ést renđel el.

Napiľend6.2.pontja:JavaslataBudapestvIil.kerület,LovassyLász|(lutcaD
O3,aBudapestxIv.keľůilet,Franciaút-száma|attiiinkormányzati

béľleményekiakáscsere szerződésének jóváhagyására ZART ULES
Etőterjesitő.. Farkns ors - a Józsefvárosi Gazdálkadási Kozpont Zrt. vaglongazdálkodási

:igazgatója

A napirend tltrgyalósa zdrt ĺilés keretében ttirtént az Mön. 46.s @ bekezdése értelmében. A
iapirenď tirgaltűsa sorlźn elhangzottakat és a meghozott 1010/2016. (X.05.) sz. WB

hatlźrozatot a zdrt ťilésrdl kěszült jegłzőkiinyv tartalmazza.

Soós György
Ismételten nyílt ülés, melynek végén lehetőség van kérdések feltételére.

(s z ó s z er inti l e ír ásb an)

Soós Gyiirev
EtJ"t"tt h"''á* egy lakosságipanasz, a Hock János u. 3. számból. Történt ott egy építkezés a

p*ĺkianáL, és az utca megsüllyedt a konténerektől, és vizesedik a faluk. Szeretném kémi a

i{ivatalt, hogy vizsgátja ki ezt a kozterĺilet-használatot és vizsgálj a meg' hogy ha tényleg

megsüllyedt az útburkolat, akkor mit tudunk tenni, milyen jogi lépést.
pgyeu kérdést nem látok, 13 óra 27 perckor bezfuom az iilést, ktiszĺjnöm arésnĺételt.

K. m. f.

/ľ .re.Soĺós 
Gyiirry

Bizottság elntike

Viirďs Tan{źś
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Az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság f016. októbeľ 5-ei ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja.

/)ĺťilłSooLq^ \--Ł..-!
Bodnár Ghbriella

Szervezési és Képviselői Iroda

Deákné LorinczMárta
Szervezési és Képviseloi lroda ügyintézője

A iegyzőkönw mellékletei:

- 1. sz. melléklet l a 992/20]6. (X.05.) sz. VPB határozat melléklete

- f. sz. melléklet t a 994/20] ő. (X.05.) sz. VPB hątórozat melléklete

.3. sz. melléklet l a 995/20l6. (X.05.) sz' VPB határozat melléklete

- 4. sz. melléklet l az 1008/2016. (X.05.) sz. VPB határozat melléHete
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EIfiIIŰ HáIózatí Kft.

1. sz. melléklet
a 992/2016. (X.05.) sz.

VPB határozat melléklete

Há|ózat Létesítési Megál|apodás
3. számÚ módosítása

í. Szerződő fe|ek adatai

:t:r

Elosztó| engedó|ýeg n.evo: ELMti ľ|á|óżati Kft.
Címe: íí32 Budapest, Váci Ú|t72-74,
Kapcso|attartó személy neve
isze rződ ést érintő kórdesekben ):

ľóth NoémiEmese ľe|efonsz.: 06-1-238-1572

Kapcso|aftartó e'mai|: noomi.toth@elmu.hu -aX SZam: 0Gĺ.238.2815
Kapcsolattańó szemóty nevg
(kĺvite|ezĺást érintô kérdésekben) : ýitkovszki Péter ľe|efonsz.: Dô-ĺ.238.3í29

Kapcsolattartó e.mail: reter.vitkovszki.02@elm u.hu Fax szám: ]sí.238-3í24
Kapcso|attańó címe: í393 Budapest 62. Pf.5íí'
Számlavezető pénzlntézet neve: MKB Bank

:i niézeti szám laezáma: | 0300002.í 02956í/M90200í 8
Cé$jegyzpk sżäina: 11ą9.874142
Adószáma: t3804983-2-4,4
Statisztikai azonositó száma: 35í3

CoRVlN lngat|anfĺijlesztési' Épít6 és Váľogréhabilit?ciós
ZrL
í082 Budapest Vll|. ker., Futó u.47.53' Vt|. em.

í303326&6810.ĺ14.0ĺ

i.E?#É*,j;y:.{:ĺ:-ł.:'äl:'=ĺ..*i.
Fĺzető neve: Budapdgt Fővárcis Vl|l. terütet ĺo@
clm€: í082 Budapest' Baross utca 6$67.
Adoszámďcěsiegyuék száma: ĺs7sśzĺs
StĺÍ|tzti kai azanosÍtó ezáma: í 5.ir357.| 6.84{ í"afi-{í
Kapcso|attaľto személy neve: Annus Viktor, RĚv8 zrt. Telefonsz.: t614592-271
Käp6g1ą11"rtó e.ma|l: annus.viktor@rer8.hu Fax száń:...
5zämlavqletÖ prnzintézst neve : K&H Bank Zrt.

! .:.'

Pénzlntézeti szám|aszáma: í 040 3387-00028570{0000000

Wofu r-&
4
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ELI{IÚ HáIózati Kft,

2. Szeződés tárgya

Jelen szerzŐdés a HLM-455/2015 és HLM.455/3/2015 szezódés mldosÍtása, amelyek a je|en

szezŐdés mldosítássa| egyott érvényesek, amennyiben a jelen saeződés és a korábbi szerzódés
között el|entmondás ál|na fenn' úgy je|en szerződésben fog|altak az irányadók amely a korábbi
szeződésekkel egyutt érvényes. Az Elosztói engedélyes vál|alja, hogy a szeződésben megnevezett
fe|haszná|ási helyen az lgénylő á|tal meghatározott rendelkezésre á|ló teljesítĺnény biztosításának
előfe|téteĺeĺt az alábbi pÔntokban rész|etezett mÜszaki és gazdaságĺfe|tételek mel|ett megteremti.

Jeĺen szezödés ke.retében az E|osztói Engedé|yes az lgénylŐ á|ta| a 4' pontban megjelölt feĺhasználási
he|yen a véte|ezésre vagy betáp|álásra igényelt rendelkezésre á||ó teljesítmény igénybevéte|éhez
szÜkséges hálózatÍej|esztést elvégzi az 5. pontban |évó díj e||enében.

3. A foj|eszĺes mcgva|ósításának határideJe

Az Elosztói engedé|yes a rende|kezésre átlás feltéte|einek megteremtésát
20í6.06.30-ig

válIalja az a|ábbi feltéte|ek teljesüĺéso osetén:
. a jogerős hatóságÍ engedélyekkel rende|kező kivitleli tervek |egkésőbb 20ĺ6.04'30-ig .

rendelkezésre ál|nak
. i|letékes önkormán1zat a köáerti|et igénybevételére szó|ó megállapodást a|áírta,
. |génylő és Fizető az 5. pontban írt összeget az ott írt tjtemezés szerint megŕizette és
. |gény|ő a megÍelell minőségÜ és bĺztonságos munkavégeéshez szÚkséges

munkaterij|etet 20í 6.04.30.ig az Elosztói engedé|yes részére átailta.

4. A csatĺakozás jellemzői

Felhasználási he|y megnevezése: Corvin C4, Budapest V||l. ker., Bókay János utca 38., hrsz: 36230,

A vi|lamosenergia-igény résżetezése:

Meglévő rende|kezésre á|ló te|jesítmény:
OA

1. csat|akozási pont

iroda épü|et 1 x 5555.00 kVA. kozépfeszü|tségú véte|ezésen
2. csatlakozási pont

iroda épüĺet. 1 x 3888.00 kVA" kÖzépfeszü|tségű véte|ezésen

A feĺhaszná|ási hely villamosenergiaĘ||átásának érdekében, - a kiĺnduĺási ponttó| a ąśatlakozási pontig -
közcélú há|ózatépĺtést kell végrehajtani az alábbiak szerint.

-2-
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EIiflII HáIőzatí Kft.

Szükséges há|ózatfejlesztés:
.ĺ. esatlakozási pont

Kĺindulási pont (há|ózatépítés lĺezaopontja):

Ą {éľ te|jesítmény kiszo|gálásához Lacf<ovich és Csarnoktéĺ alálĺornások között egy új 10 kV-os kábelĺv
kia|akÍtása szÜkséges. Ehhez Laczovich alál|omásbó| új, kb. 2x2,4 km hosszrjšágú ĺo kV-os kábel
fektetése. valamint há|ózatátrendezés szükséges. A táigyi igény kiszolgálásához-a.t",ü|et határán,
közterü|etről akadá|ymentesen megköze|íthetőeń egy 10 [Ý-oJatáoo á|loňas telepĺtése szükséges. Az
á||omás részére egy kb. 4x4 m a|apterü|etii helyiség biztosítása sztikséges.
A kozcélú e|osáóháĺózđot a rendszerhaszná|ó fogadTjával ÖsszekÔtó vezetéket te|jes körű védelemme|
e||átott rnegszakĺtó ra szükséges éľkeztetni.

Csatlakozási pont (tulajdoni határ):

Csatlakozás módja:

Hálózati |eágazásĺ pont:

Alkalmazott áramütés el|eni védelem:

2. csat|akozási pont

Kiindulásĺ pont (hálózatĺípĺtés kezdőpontja}: LAcz- NEPL új kábelív

Csatlakozási pont (tulajdoni határ}:

Gsatĺakozás módja:

Hálózati leágazási pont:

Alka|mazott áramütés ellenl védetem:

kü|tnbtzö
A rendszerhaszná|l belsö hálózatát

csat|akozäsi pontok
izatát Úgy ke|l ĺ<ĺalakíbnia. hogy a

Ą ĺ9l.! te|jesítrnény kĺszolgálásához Laczkovich és Nép|iget alál|omások kiizött egy Új 10 kV-os kábelív
kia|akĺtása szükséges. Ehhez a fentí alállomások kiizött új, xo.o,s km hosszúságu ĺőkýos käb"l fekĺ"te""szuk.sé9tti Á tárgyi.-ĺgény kiszglgálásához a teit|et határán, köáěr0|etről akadá|ymentesen
qe0.ł<oryl|t.|t9t{el esy 10 kV.os átadó á|lomás te|epĺtése szükséges- Az á||omás reszere ôgy kb. 4x4 m
alapteroletű helyiség biáosÍtäsa szükséges.
A közcé|ú e|osztlhállzatot a rendszerhaszná|i fogadóĺával Össuekötő vezeĺékef telje-s köĺ! véłlccrtlmc!
eiiátoit megszaĺ<ĺtóra szükség.es érkeztetni.

A rendszernaszná|l belsÖ hálózatát Úgy ke|l ĺ<ĺalakíbnia. hogy a
<ĺsszekapcsolása sem vélet|enů|, sem sándékosan ne legyen tehetđeges.

Az.elosztói tu1ajdonú berendezés lse'nyn terü|etén. t9rtśn9.ethelyezéséhez szükség szerint vezetékjog,
il|etve használati jog jogutódokĺa is kiterjedő hatályÚ térĺtésmentes a|apÍtása és .ńgatlan-nyilvántaĺłaši

bejegpése sztjkséges.

ű

LACZ- csAR ť,tj kábelív

Elosztói tu|ajdonú állomásban fogyasztóĺ
kÔzépfeszültségÜ kábe| vége|zärĄa

Eĺosdói tulajdonú átadó-, i|ĺ. transďormátor
áI|omásba csatlakozô, rendszerhaszná|ói tulajdonú
kábe|

Középfeszü|tseg*n n.m'értelmezett.

|-I - vedőftld

Elosztói tulaJdonú áÍ|omásban íogyasáói
kÖzépfeszüttségÍi kábe| vége|zárója

Elosaói fuĺajdonú átadó., ilĺ. transáormátor
ál|omásba csat|akozó, rendszerhasználói tu|ajdonú
kábeI

Középfeszültségen nem érte|mezett.

lT - védóföld

osszel€pcsolása
kü|ÖnbÖzö csaťakoási

tilos!
pontok

-3-
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ELMU HáIózati Kft.

5. Díjfizetés

5.í csat|akozásl dij.

1. csatlakoziísi pont

2. csatlakozási pont

A fizetendó díjak meghatározásánál a rendszerhaszná|lt megillető 7nou- (lX.12.) MEKH rendelet
(továbbiakban Rendelet) szerinti dĺjkedvezményeket Íigye|embe vettÜk és érvényesítesĹik a fent
fe|tüntetett mennýségekben megtörtént.

l^

Egysegár Tervezett Rendelet
szerlnti

kedvezmény
Fizetendô dĺj

Iy!Đgg

Csatlakozási alapd.li 69 993 000 Fl

a KoF alapdíj 12 600 Ft/kvl 5 555 kvp 0 kvl 69 993 000 F

[. Közcélú vezeték díj 44 880 000 Fĺ

b KoF földkábel |étesítés I 600 Ft/n 4800n 125 ĺ 44 BB0 000 F
Il Csatlakozóvezeték díj OF

Nettó csatlllkozási dĺj (|. + !|. + lll.) 114 873 000 F

Csatlakozási dĺi (bruttó) 145 888 710 F

Egységár Tervezett
mennyisóg

Rendelet
szerinti

kedvezmény
Fizetendő díj

3satlakozási a|apdíj 48 988 800 Fr

v KoF alapdíj 12 600 Fr/kvl 3 888 kvl 0 kvt 48 988 800 F

[. Kŕizcélú vezeték díj 61 200 000 Fr

) KoF fö|dkábel létesĺtés I600 Ftln 6500ľ 125 n 61 200 000 F
iil Csatlakozóvezeték dĺj 0Fr

Nettó csatlakozási díj (|' + ll. + !ll.) 1ĺ0 188 800 F1

Csatlakozási díj (bruttó) í39 939 776 Fl

-4- rĺ?Í ."
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5.2. DíjÍizetós ütemezóse

A díjŕizetés ütemezése;
Az lgény|őnek és a Fizetlnek a.Rende|et alapján számított csat|akozási díjat, azegyedi kedvezményekfígye|embe véte|ével, az alábbĺ Ütemezésben ie|ĺ megÍizetnie:

l. ĺitem: az lgény|ő részérőt 68587 849,--Ft (Moo6 18o,:Ft+27 % ÁFA), me|y beflzetés2015.11.30 napJán teljesÜlt
|l.- 1i!em: az |génylő részérő| 82 5í9 9.37l- Fľ (64 975 620,. Ft+27 % ÁFA), a Fizetó rĺíszéről134T21600,.. Ft (106080 oo0,- Ft+27 y Äŕe1, me|yek 2oí5.o5.ío n"i;áig ešeoeł",, e"ennek befi zetése a kivite|ezrĺs megkezdésénet ĺeltétele,.

A fenti Íżetés|. hatáľid'ő-kben ?z |sényto és a FÍzetó az Elosztói Engedé|yes álta| kiá|lĺtottelólegbekérŐ alapján e|őĺeget fizet aošĺoi. Engedélyes részere. R riĺlzités łerietep, hogy azeĺő|egbekérő és jelen jogňatá|yos szerzódés iendárezesre á||jon. Az áábgiői-ä EĺosztliEngedé|yes annak bankszámlá!án való jóváírásáilk ;;pŕđeóíegszámlát oóřsät ki. melytena teljesĺtés napja az..ęĽ|"g łtiszege. jovaĺrasanak náńia*l egyězik. Az e|oieg osszeget ak ivite |ezést követöen kíá| |itott vfu sza-m Éoan számolják 
"i.

A kivite|ezés befejezését kovetöen az eset|egesen íelmerii|ö kr]lÖnbozet az e|számo|ást ktveto15. napon esedékes.:Amennyĺben az e|számoĺás erďményeképpen 
"' |96ýil;k fizetésĺköte|ezettsége keÍetkezne, annak igazo|t megÍizetése a ĺelľräsznalasi ľrelv*ňeŘäpc-sotasánalĺ

feltéteIe.

|gény|őnek és a Fizetőnek a fenti Ütemezés szerint ke|l a csat|akozási"díjat az E|osztóÍengedé|yes MKB Bank í0300002-1o2956144902oo18 száńú bankszarnlájára átuta|ássalvagykészpénz átutalási megbízással megfizetnie, a. ero.itoĺ 
"ng"dely.= 

továbbĺ ktikjn értesítésenélkül.

5.3. Csatlakozási dii fizetés, elszárnotás, módosítás

Je|en szerződés szerinti ĺzę!e9i. kote|ezettség akkoĺ.mĺnösü| teljesĺtettnek, amikor az lgényl<ĺ és aFlzető á|tal fizetendő Összeg jTválrásľa kerül až rlosztoĺ eńg"otlydířéiii.ü;[;ä;;řłáä 
."'''

Ativlle|eeés befejezését kÖvetóen az E|osäóĺengedélyes a közvettsn e|.osztótrálóz2t! feilo-ertóc!ĺán+iÉiesíieti berencĺezĺlselrté.nýeges mennýsége (ě*ađ'ĺ*ivitel".e.íä.łä[äřä'j5n-!1}fr;11]ä;.íi:
Amennyiben az e]s-amo|ás szerint az-|géňylB aĺtai.nzáteńáo-csauarolesi.eĺj ;"gńň, mint aze|özetesen.ľegÍizetetté1ték, a.kkor]genyő rđteles a fennmaádó résá az e|számoĺás kézhezvéte|étkÔvetöen í5 napon ł9t!l1.ejosztrřgnóedéýęs á|talmegkülłott 

"ra.olá;ď"piä;ä6zetni. Azelszámo|ás során a Fizető terhére meg{iltápĺtoti Rzetesikákffietĺséđ nem teljesítése a 8-2. pontban írtkövetkezményeket vonja maga uľán.

Amennýben az e|számoĺás.sze1$ az |génytő álta| fzetendó csatlakmási díj a|acsonyabb, mint azelőzetesen megfizetett érték. akkor ai Häsztói engeoáy"s 
-í 

ninnuozetát ramäiń',"ntesen, azelszámo|ástól számított í5 napon belül visszautalja ésä viišzautálanoo osszegioi;oväĺiäiia*lat auĺtkiés kii|d meg |génylő részére-

Jelen megál|apodás keretében a megfizetett csatlakoási ĺlíj fejében megnralósított há|ózatfej|eszÍéstszerzödő felek elfogadják az igényelt teljesítménnľgl 9a-nyóś 'đňěiun"l., 
amiből rovättĚben u;auo

9nepĘ igény.kĺelégítésekizárólag-továbbicsat|ako.zásĺdĺiń;gfdiŇńíÉňi'ég";.
|ę.ntigk 1|apj1\ az lgén.ýő es a Ěizeto á|ta| megflzetett ósáĺäłáżśi aĺĺ l.aaioĹđä= lgenylo áĺta| kértte|jeśítmény biztosÍtásának etlenértékét tarta|rňazzą é" ;eń,ru.tyän 

.olyań 
t"řábbi"Jł;lěmet nemt?ľ7|y.?=,.ame|y 3l-"pl"l1'F'.'utg v3gy az |génylcĺ a Rendelet alapján a késöbb befizetett csatlakozásidíjakból vĺsszatérítésre tarthatna igénń.

-5- /?7+
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Elosztói engedélyes a lizetendó kÖzcé|ú há|lzat |étesítésĺ, és csatlakozTvezeték |étesĺtésĺ d|j 5%-ná|
kisebb mértékÚ változásárl| külön értesÍtést nem kiiĺd, az eltérés érvényesĺtése a kivite|ezés
befejezését követö elszámolásban trrténik meg.
A számłázás á|talános alapelvei:

r A fizetendŐ Összeget a je|en szezódés hatá|yba|épését (12. pont) követően a fenti idŐpontig az
lgény|ó és a Fizető köte|es az Elosztói engedéĺyes 1. pontban megjelo|t bankszárnláiára
megĺfizetni.

. A megfizetett csat|akozási díjrr| számlát a pénzugyi teĺjesítést kovetŐen á||ít ki az E|osáTi
engedélyes, ame|yet a kĺállítástól számított 5 napon belriĺ küld meg az |génýö és a Fizetó által
megadott |eve|ezési cĺmre.

. A szám|a esedékessfuéve|, ilĺetÖ|eg a szám|a benyÚjtásának te|jesÍtettségével kapcso|atos
jogvitákban' vaĺamint a fizetési krite|ezettség késedelmes teljesítése tekintotében a Ptk.
szabályai értelemszertjen irányadÓak.

6. Fe|ekjogai ós kötelezettségei

6.í lgénylô és Fizető kiitetezettség

|gény|ö és Fizető vállatja. hogy a vonatkozó rendelđ alapján kikÜldött és á|tala elfogadott mÍiszakĹ
gazdgsági tájékoztató szerintĺ csat|akozáš! dýat az 5. pontban ĺrt ĺjtemezésben, az ott szerep|ó
ídőpontig megfizeti.

|gény|őnek a munka biztonságos és megfe|e6 minőségben történő elvégzéséhez szÚkséges
munkaterü|etet a 0 pont (vég|eges terepszint) klie|tilésével a létesítés megkezdésének fe|tételéÜl
szabott fizetésĺ tltem időpontjáig kell biztosítania. Amennýbén az |gény|ő a munkaterü|etet a 3. pontban
ĺrt hatarĺdőig nem tudja biáosítani, arrő| a munka megkezdésének feltételétll szabott, |génylore
vonatkozó, fizetési határidő lejártáig ĺrásban kÖte|€s értesíteni az E|osztói engedé|yest' Az időpont
midos ĺtásáró| je|en szerződés írásbelĺ módosĺtásában ketl megá|lapodni.

- lngatĺanokon a végleges terepszĺntet meghaťározza a munkaterÜ|et átadásakor.

6.2 lgénylő joga

Az lgénylő a csat|akoási díj 5. pont szerĺnti megfĺzetésévet jogot szerez az általa igénye|t
rendelkezésre álĺr teljesĺtľnény igénybevételére a csat|akozási pont kiépítését kÖvetien.

Az tgény|ö á|ta| az ígen:ĺbeje|entés során megadott csat|akozási oontok esetén a csaüakozási pontokig
a csat|akozó vezetékek tervezesét |génylö je|en szerzôdés alapján e|vegzi. A k!épÍtés azonban csak
abban az esetben tÔrténik meg, ha az |gényĺő a fogyasztási mérohelyet kia|akĺtotb. Amennyiben a
közcelú há|őzat. |étesítésekor a csat|akozó vezeték megépĺtésének nincsenek meg a fe|téte|ei
(csat|akozl vezetéket nincs hova bekötni), akkor jelen szerződés egyéb fe|tételeinek mĺndhárorn fé|
álta|ĺ te|jesítését követöen a csatlakozó vezeték kiépĺtését az |génylőnek ke|l kezdeményeznie az
Elosztói engedé|yes Ügýélszo|gá|ati lrodáján.

Az lgénylĺi a csat|akozási pont kĺépĺtése után, hatályos csatlakozási szezódés birtokában jogosu|t
vĺl|amosenergia-vásár|ási és hálózathasználati szeŻődést kÖtni, ami a jogszenI vi|lamosenergĺa-
fe|használás előfe|tétele.

6.q Az e|osztói engedélyes kötelezettsége

Az Elosztói engedélyes je|en szezódés szerinti hálózatfej|esztés megva|ósítására irányuló
kötelezettsége csak akkor és csak o|yan mértékben ä| be, amilyen mértékben a Fzetó a Íizetési és
egyéb szerződéses kÖte|ezettségét teljesĺtette.

Az E|osztói engedélyes kötelezettséget vállal arra, hogy hálózatát és azok kiegészítö rendszereit otyan
mértékben fej|esái' hogy az |génylő által kért te|jesítmény a meghatározott felhavná|ási he|yen és

ĺt-
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ĺdöben rende|kezésre áĺ|jon, továbbá hogy az lgénylő e há|lzatĺa az etőírásoknak megfelelŐen
csatlakozhasson.

|.9zę1zýac-9ben 3- polltjábalr váĺĺalt megvallsÍtás| lntáŕldök csak abban az esetben tarthatlk, ha az
lgénylŐ és FizetŐ je|en szenődést 20í6.đ5.10.ig, a|áírva visszajuttatja az Elosztoien!"đeiv"i részére.

Amen.nyiben a jogerős engďé|yekkel rendelkezl tervek 
.szerint 

megkezdett kivitelezés során az
Elosztói engedé|yesnek fel nem róható ok miatt a csaĺ|akozás kiatakÍtášánarĺ a;ogerás ángedé|yekkel
rende|kező tervek a|apján kalkulá|t várható ktizce|ú há|ozat |étesÍtés és/vagy-csatlatožo vezeték
létesĺtes dlja a7' 5. pont szerint Íizetendő é{ék9t 5%-ná| nagyobb mértékbeň,meghaladja, E|osáói
engedélyes errő| értesĺtést kĺjld az |génylő részére. Amennyibén |génylő az értesítďs kézńezvéte|étól
szárnított 15 napon beĺÜ| nem jeĺezvĺšsza, akkor E|osáóiengedáyeš aż erogadottnak tekĺnti.

6.4 Az elosztói engedé|yes ioga

Amennyiben az |gény|ö és a Fizető az 5. pontban megjel<ĺ|t fizetési köteĺezettsegének az ott megjelö|t
határídóig nem lesz eleg-ęt, E|osztiĺ engéoeryes az đśedékességĺ határidö bidĺtat kÖVető 15 napon
be|Üĺ fizetési fe|szó|ĺtást kťl|d.

|m911yĺue1 lgénykí és Fizetó a fizetésĺ felszólítás e||enér6 az esedékességtö| számított 30 napon belü|
fizetési ktteĺezettségét nem te|jesĺti, úgy E|osztoĺengedé|yes jogosult a szeęődéstól e|álĺnĺ-

Az E|osztói engedé|yes kizáró|agos joga es kötelezettsége a te|jesĺtéshez sztikséges munka
megszervezése, a kívite|ezéssd kapcsolatban utasítások adása. Az E|ośáói engedé|yes a täfiesĺtéshezjogosu|t harmadik szemé|yt igénybe venni'

Elosztóĺ .engedé|yes . 
a munka. biztonságos megkezdéséhez és megfeleki minőségben történő

e|végzéséhez szÜkséges munkatertllet ńĺanya ńiatt a tetjesĺtést mlgtagadhatja. -A 
megfeleĺo

munkaterü|et hiánya rniatti teljesĺtés megtagadás esetén Fizetiköteles érteiĺe]nĺ E|ośztói engedélyest
a megfe|elő munkaterület rendelkezésre á|Íásárol.

7. A szeződós módosĺtása, megszűnése, megszÍ'intetése

Amennyiben e :zurzŐ|'ę:quľ ,.ry',1"-tt csat|akozási pontot, a rende|kezésre átló teljesÍtményt vagy a
rendelkezésre állás feltételeit |génýr rnldosítrnĺ ktvánja, úgy jelen szerzódés ĺnĺioeli móaosĺtásaszükséges a felek közôs ĺnegegyezéséve|.

A.mennyiben a jogerős engedélyekke| rendelkezö tervek alapján az E|osztói engedélyesnek fe| nernróható ok miatt a csatlakoás kiaĺakításának a vezetékjogi ängedélyezésre be-adott iervex atap1an
kaĺku|ált várható közcétú hálózat |étesĺtes és/vagy csatlakožó vežeték.|étesítes díja "i ł. pánt szerint
F.t"Ť: 9ľęk.t meghatadja, a Felek je|en megáilapodást módosĺsák a Íizetendö,os;-g ä a fizetési
iitemek tekintetében.

Abban az esetben, h^ Ť |génýő il|etve a Fzetö az Elosztói engedé|yes elözĺi bekezdésben írt
modosÍtási kezdeményezésére í5 napon belüĺ íľásban nem vá|asđ aoäaoi 

"ng"đely* Jogosult a
szezödéstő] e|állni.

Szeĺződő felek a szezódést közös megegyezéssel írásban bárm|kor módosíthat!'lk.

7.í. A Szerződés megszünése és megszünÍetése

|.ęe.ęo{est az lgényĺő 30 napos felmondási idóvet bármikor ĺrásban felmondhatja. il|etve a szep2ödést
fe|ek közös m egegyezés se| bárm ikor megszüntethetik.
A szerzódés megszíinésének időpontjáig fetmerolt ko|tségekke| a Fe|ek kltelesek egymás Íe|é
elszámolni.

tu

ĺ

H,rt

,//'ĺ.(ri:,,-
-7-



:

EtI,fiU HáIózatí Kft.

Amennyĺben az Eĺosztói engedélyes a teljesÍtéséhez sziikséges hatóságĺ engedé|ý nem kapja rneg és
emiatt a teljesítes meghiúsu|, Úgy je|en szeaődés hatá|yát veszti, és az E|osztÓi engedéýes az Igény|ő
és a Fizeto á|ta| az 5. pontban megfizeteft Összeget kamatmentesen, a lehetét|enĺl|és idopontjáig
felmerÜlt kö|tségeket (p|d. teĺvezés, adategyeztetés költségei) |evonva visszafizetni köte|es. Ha a
szerződésben váĺ|alt köte|ezettséget az E|osztói engedélyes a hatósági engedé|yek rende|kezésre
ál|ásának hiánya miatt, vagy a közterület igénybevéte|ére kÖtendŐ megá||apodás a|áírásának hiánya
mĺatt (amely neki fel nem rlhato okra visszavezethetően kÖvetezett be} nem tudja teljesíteni, úgy az
|génylő és a Fizető a szerződésse| kapcso|atos kö|tsfueit és kárát maga vĺseli.

Amennyiben az lgénylőnek i||etve a FizetŐnek fe|róható okbó| a te|jesĺtés meghiúsul, Úgy a jelen
szezŐdés hatályát veszti, és az e|osztói engedé|yes a Fizetó á|ta|az 5, pontban megfizetett összeget
kamatmentesen, a lehetet|enii|és ídőpontjáig fe|merü|t kr|tségeket (pl. tervezés, adategyeztetés
kö|tségei) levonva, visszafżetni köteles. Amennyiben a szerződésben vá|la|t kltelezettséget a Fizeto
neki íel nem róhatÔ ok miatt nem tudja te|jesíteni, úgy az a szerződésseĺ kapcsolatos köttségeit és kárát
maga viseli.
Amennyiben elosztói engedé|yes a megfe|elő munkaterÚlet hiánya, vagy késede|mes átadása miatt
tagadta meg a teliesítés megkezdését, és a megtagadástól számítoK 30 napon be|Ĺ]| Fizetr nem értesĺti
arról' hogy a terület a munka megkezdésére alka|mas, Elosztói engedé|yes jogosult a szező'déstő|
elál|ni, és kárának megtérítését követe|nĺ.
Je|én szérződést felek közös mege3yezéssel bármikor megsziintethetik. de a megszrinés időpontjáig

il"#:Hä:ľ ::::::::ľ.,"',n.",", az lgénylőnek i|letve 
" 

rĺ'"ton"l. fe|róhatóan, vagy
az E|osztÓi engedélyes múkÔdési korén kĺvül ál|i okbó| nem teĺjesü|nének, az Eĺosztói engedé|yes a
rende|kezésre állás feltételeinek megteremtését a jogerős engedé|yek rendelkezésre á|lása esetén
je|en szeződés módosíÉsában írt időpontra vá||aĺia.

8. Szerződésszegés és iogkövetkezményei

8.1 Szerződésszegés az E|osztói engedé|yes részérő|

Az E|osztÓĺ engedélyes szeĺzödésszegést kÖvet e|, amennyĺben nekĺfelróhatlan nem vabsÍtja meg a
há|rzaffej|esztést a 4. pontban szerep|ő műszakitartalommal a 3. pontban írt határídlre'

Az ElosztÓi engedélyest nem terhe|i felelósség a számára fe| nem róható okokbóĺ eset|egesen
bektvetkezó határidő csúszások. ĺgy kÜlcinÖsen:

. Szerződés aláÍrásának csúszása, amennyiben az, az lgénýőnek ĺ|letve a Fizetönek fe|róhatóan
következik be,'

. az 5. pontban írt Íizetési köte|ezettség késedelmes te|jesítése,

. a munka bĺáonságos megkezdéséhez és megfelell mĺnlségben töńénő eĺvégzéséhez
szĹikséges munkaterÜlet hiánya m iattĺ cst]szás,

. hatiságiengedé|yezésie|jáĺáselhúzódása'
ł a közterület igénybevéte|ére kÖtendő megá||apodás aláírásának e|húzldása amennyiben az az

E|osztói engedélyesnek nem fe|róható,
o a szükséges jogerös engedé|yekkel rendeĺkezö kiviteli tervdokumentácil hiánya.

8.2 Szeľződésszegés a FÍzetö és az lgényĺő részérő|

Az ĺgénylő és a Fizetö szerzŐdésszegést követ e|

ĺ ha a csat|akozási díjfizetesi kötelezettségének nem, vagy késve tesz eleget,
. ha a munka bżtonságos megkezdéséhez sziikséges megfe|elŐ munkaterü|etet az Elosztiĺ

engedélyesnek a szükséges munkavégzésrő| szóló értresitésében megadott határidőĺg nem
biztosítja,

. ha je|en szercódésben foglalt egyéb kotelezettségeit az ott |eĺń határidöĺg nem teljesĺtĺ.

ĺ1t
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|gény|cĺ és FizetÓ késedelmes fizetés esetén a mindenkorĺ Ptk. szerint] késede|mi kamatot kotelesmegfizetni az Elosztói engedé|yes részére.

Az lgény|r es a FizďŐ tudomásul veszĺ, hogy az 5. pontban Írt fizetési határidők e|mulasztása ateljesítés csúszását vonja maga után. Amennýioen a kesedelem a 30 napot megr.'atađia. az Elosztóien gedélyes jogosu|t jďen.szerzcjdéstőĺ e|ál|nĺ.

Abban az esetben.. ha az lgény|ő és a FízetŐ az 5. pontban .ĺrt e|számolás eredményeként terhéreje|entkező fizetési łotgl$g$seđ a számĺában szeľ"p.lö határidőig nem fizeti meg, ú9y az Elosztóiengedé|yes a fdhaszná|ási heĺy bekapcso|ását a fizdtési köte|eieřség t"ńďté"éiď;;řiagadja, és akésedeĺmes faetés után késedďmi kaňatot számít fe|.

9' KártérÍtés, kárfe|sámítás

Łj:,'"".-'"",".ä?řj#:szegésse| 
okozott ĺgazołL krzvetlen kárt kotelesek a másik fé|nek a Ptk. szabályaĺ

A. s-zerződésszegő fé| mentesil| a fe|e|Ősség aló|, ha. bĺzonyÍtja, hogy a szeĺzŐdésszegést el|enŐÍzési kÖrénkÍvu| eső, a szeződéskotés időpontjában eřóre nem láhatđ k,orulńěny okozta es nem-volt elvárható, hogy akorülményt elkeľÜlje vagy a kárt e|.nárítsa. Nen ke|l á ;'d;Jé;''éso fé|""k-'"öleiňän] 
' kárnak azt arészét, amely abbót származott, hogy a ryíit féi ; ä rĺreňilŐ'ése, elhárítása, Ít|etö|eg csökkentéseérd ekébe n nem ú gy járt el, ahog y az a:z adott he|yzetben anatauJň erva rľrato.

Mentesülésĺ okok lehetnek p|.: természetí katasárófák, vagy emberi cse|ekmények ktizÜ|: háború,teľrorcselekmény.

í0. Vítás kérdrásek rendezése

A je|en Szerződésbőĺ erďŐ vitás kérdéseket a Fe|ek első sorban tárgyalásos úton, egyeztetésse|prTbá|ják rendeznĺ. Amennyiben az egyeztetés ésszerÍi időn be|ül nem vezet eredményre, a Fe|ekbármeIyike jogosu|t bírósághoz fordu|nil.

1 1. Egyéb rende|kezések

A Íe|ek kÖtelesek egyuttĺnükÖdni je|en szezödés céljainak megvallsítása érdekében.

Szerződő Fe|ek rogzÍtik. és. Fize.tő jelen szerződés aláírásával etfogadja, hogy jelen megálĺapodása|apján fizetendŐ csattakozási díj eilenében megszerzeü ľende|kezesre álló teljesítmény eľejéig azlgf'lylE jogosult szerźöđest kÔtrli a kőzÉlli eřo==iolrasái n""ina"ta.= a 3. ponÍban megle|Öltcšät|áKozási pontokra a ńógŕizetett csauaŕóżsidíj 
"ráiáig,;csuiĺ"ň,asl 

pontok kiépÍtése után.

Az |génylő e|fogadja, hogy az Elosäói engedé|yes, v|.9Y.me9bízottja ate|jesĺtéshez szükséges esetbenés mértékben a |génýó i'lg:ĺ|"']a'ę.ne]épJen, itt a t"ľéiĺt".ňÁiś..ox'eg"" munlĺá|atokat végezzen. Azĺgénylő je|en szerzódés aláĺrásával oenělyeze-sei 
"oÍ'-"i-ňä''-ľ."ď.ingat|anán 

az E|osztóiängedélyesvezetékjogot. haszná|aĺi jogot térÍtesměńtesen |étesĺtsen.'ifleŇä gyakoro|jon a jelen szerzödéstďjesítéséhez sztiksĺłges ńertetoen & ez azingatlan-nyi|váńtańa'uä bejegyzésre keľÜ|jon-

Az E|o.sztoi engedélyes illgtve 1gohata|mazottai az lgénýo ingatlanára a klzcélÚ hálózatĺ elemekÜzeme|tetése és karbantaĺtĺs.3 cĘlaoo| be1éphetnek, es azt.nasinälütják, azza| a feltételĺel, hogy ezze|a tárgyi ingatlanon megvalósu|ó Étesítńények mĺlködését á ĺáĺtatienüĹ=.úňädi mértéketmeghaladó módon nem akadá|yozzák.

A jelen szerződés keretében biztosított forľásból me.gvalosuló minden eszklz, mint a kÖzce|Ú e|oszto.hálózat része teljes egeszében az Elosáói engedé-ýes tulaiĺôńeJ-łepei. azon |génýó semmiĺyentulajdonosí jogosuttságot nem szerez.
A szeződó.felek rÖgzítik, hogy a vis major idejéve| a szezldés te|jesttésének határicteje automatikusanmeghosszabbodĺk.

?iłi,.,
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Az elosztói engedélyes az lgénýő és a Fizető személyes adataĺt az informácĺós onrendelkezésijogro|
és az informáci6szabadságřotsioIo 2011. évicX||. TÖrvény rende|kezéseinek megÍe|e|Ten, a VET-ben

és az Elosáói Üfetszabá|yzatban rész|etezett módon keze|i'

1?'Záro rende|kezések

A szerződésben fog|altakat szezŐdl fe|ek, e|o|vasás és érte|mezés után, mint akaratukkal mindenben

megegyezőt e|Íogadják, és a|á|rásukkal megerŐsĺtik.
JeĚn-šzezodesben nem szabá|yozott kéřdesekben a vi||amos energiárl| szrb 2007. éví LXXXV|.
törvény (VET), a PolgáriTörvénykonyvről szó|ó 2013. éviV. törvény (Ptk.), a vi||amos energiárolszó|ó
2oo7. évi LXXXVI. řörvény egýes iendelkezéseinek végrehajtásáról szótó 27312007. (X'19.) Korm.

rende|et, a vĺ||amos energia ńátózati csatlakozási díjak meghatározasának szempontjaiľól' a dÍjak

elemeiĺöl, mértékéről és aika|mazásukról szoló 7lzo14. (lX.12') MEKH rendelet elŐĺrásai, az E|látási

Szabályzatok és az E|osäóĺ engedé|yes f|z|etszabáĺyzatában fog|altak az irányadóak'
Je|en szerződés a fe|ek aláĺrásával, az a|áirás napján jön |étre.

A szezódés hatá|ya mind három fél á|ta| a|áírt szeződésnek az Elosztói engedélyes á|tal t<'ńénő

átvéte|e időpontjában á|| be.

Budapes Budapest, 2016.

łŤ
Béres József

ĺigyvezető igazgató
dr. Hoľváth Elekné
Úgyvezetó igazgatl
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2. sz. melléklet
a 994/2016. (X.05.) sz.

VP B határozat melléklete

pĺĺvÄzĺTI FELHÍvÁs

lłlandó piaci árusítóhely béľbeadásáľóI

A Józsefvárosi Gazdálkod..ási K<izpont Zĺt. Ú3 ľeletĺ téń Piac és Termelői Piacok Divíziő
(1086 Budapest, Teleki Lász|ó tér 1.), mint a Budapest VIII. kerület,35|23l7I helyrajzi saám
alatt kialakítotĹ, a Ĺermészetben a Budapest VIII. kerület, Teleki L,ász|o ter l. szám alatt
ta|álhatő Ú1 ľelelcĺ téri Piac üzemeltetĺĺje (a továbbiakban: ĺ']zęmeLtetó) nyílt pá|yázatot
hiľdet uz Ú; ľeleľĺ térĺ PĺachoztartozőKarácsony Sándor utcai jáľdaszakaszon, áIlandó
jellęű' fahánzal (a továbbÍakban: Bérlemény) ttirténő kÍteleptilés keretében történő
piađ árusítísľa.

A bérlő, vagy a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ 7'ĺt. általbiztosított faházat, vagy a saját
maga á.łta| homtt fahá,zat veheti igénybe piaci árusítás ú|já!ből. Ameĺrnyiben a bérlő a maga
által hozott fahőzbaĺ szeretne piaci áľusíĺást folytatni, akkor az építésüggyel összefiiggő egyes
helyi önkormźnyzati hatósági etjáĺások részletes szabályairól szóló.Budapest Főváĺos VIII.
kertilet Józsefuárosĺ ontorrrĺnyzat Képviselő-testületének snolľ.. (II.10.) önkormán5zati
rendeletében szabá|yozoĺ tetepÍilésképÍ bejelentési etjáľást keII lefolytatnÍa.

1. Egyłisszegű mĺnimáIÍs belépésĺ díj: minimum 300.000,- Ft + ÁFA, aĺnelynek első
ĺész(etét Ql?o-őtt) a Bérlő biľtokbavćtelkor, a fennmaĺadó 7O ?o-6t pedig a bérleti
szretrndés megk<itését k<ivető hónaptól kezdve, két éven keresztül havi ľészleffizetéssel
köteles teljesíteni azza|, Ílogy három hónapot meghaladó hátralék esetén egyösszegben
esedékessé válik a fenĺunaľadó, ki nem ťtzetett összeg. A Bérlő dĺinthet úgy is, hogy a
belépési díat birtokbavételkor, egyĺisszegben fizeti meg.

f. A folytatandó tevékenység és a béľIetĺ dii łisszege:

- biifé, fa]'atoző (metegfuonyhával) üzemeltetésę: 5.000 Ft I m2l hó + Áľa.

A páłyázat nyeľtese megsznrzi az adott alapteriĺleten felállított faház b&Ieti jogát a
hiĺolchewéĺc| naniátÁt 7,on,|AÁľ' i,|A^^^ł+,<| Lô+í.^-AłI.F :J4-. Ą L1:1.+2 --=... q aż 'Ýi đľJ6Ĺvi ÁÝđwv luvlruuavr' \ąwLvIlLÚa|| luult. ľ1' uę|.IęLl üzerzc}oes[ a
Budapest Főváros vm keĺíilet Józsefvárosi onkormĺnyzattal, mint bérbeadóvď (a
továbbiakban: Béĺbeađó) ki'ti meg a nyeľtes pá,|yán. A nyertes pá|yá,zó a Bérleményt
(faháűar) albéľ|etbe nem adhatja

3. Jelentkezfoí hatáľĺdő, páůyávatleadásÍ haúáľÍdeje:

201ó. októb er 2l. - t2.00 őra

Jelentkezés helye: ťlj ľeletĺ Íéri PÍac (1086 Budapest, Teleki Lá,szlőtér 1.)

Jelentkezés módja: Apályáatzáĺtbotít€kban adható be.A,pályázatnyelve magyar.

4. A' pályáoatkiitelező elemeĺ:

a) Nyilatkozat, mel5Ďen a pályázó vátlalja a faház bĹĺfé, falatozó (melegkoĺý
üzletkcĺr cé|jfuatortéĺőhaszĺrosíĺást ? r

ávat)



b) A belépési díj megfizetésének váil^a|ás6lra szóló nyilatkozat.

5. A' pá|yázathozkote|ezően csatolandó mellékletek:

a) Érvényes válIatkozói igazo\vány, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem ľégebbi

cégkivonat, amely igazoIja" hogy a társaság a meghirdetett tevékenységfoly1u.tá.sá,ĺa

jogosult és 30 napnál nem Ęebbi a|á,írási címpéldány.

b) A folytaĺri kívánt twékenységhez szfüséges engedéIyek másolata.

c) A pátyá^zőt meghatalmazott is képviselheti, ez esetben a meghatalmazásnak

közokiĺatba, Yagy teIjes bizonyító erejlĺ magánokiĺatba foglalása szĹikséges, és a
meghatalmaz ást a páÄyá,zathoz csatolni kell.

d) Nyilatkozat aĺra vonatkozóan, hogy a gazÄasági társaságnak, egyéni vállalkozónak

nem áll fenÍ'I adó-, vám- és illetéktartozása.

6. A pá1yázó az aján|attételi hatáĺidő Lejártő,ig módosíthatja vagy visszavonhatja pá'Lyázati

ajánlatát. Az ajánlattéte1li hatáĺidő |ejőĺtź,t követően a benffitott ajránlatok nęm

módosíthatók

Hĺánypótlásľa a benyújtottpáilyánatok bontásáťkövetően egy alkďommal van lehetőség,

a páůyánat lebonyolítás át végző szew ezet értesítése alapj án.

A' pá|yánat elbíráIásának- sżempontja: a legmagasabb łisszegű belépési díj, amely nem

lehet kevesebb, mint 300.000,-Ft + ÁBA.

Azonos elbíĺálás esetén előnyt jelent, ha a VIII. kerületben regisznĺált egyéni vá,||a|kozó, vagy

szélňellyel rendelkező gazdaságitáľsaság nýjtja bepá|yánatot.Haez ďapj.án is azonos lenne

az eLbíráÄás (tehát ha a pőlyázatí ajráiilatokban megjeltilt belépési dfi ĺisszege egyenlő és

mindkét - YaEy tđbb - pílyázo a VtrI. kerületben regisztĺált egyéni vátrlelkoző vagy

széküellyel renđelkező gazdaságs táĺsaság), akkor a nyertes pä|y6zó az, *i időben korábban

nýj totta be a páIyá',zatot.

.-a'..12 - -!1-.!_-L ---.- ĺ-:--..ĺ-.-! L^ĺ..^-^a:A.-^| |-x+: _^-
rĄ nyęÍTes v$szarepesę ese[en a f,'ęIl,ęa(lo a pal'y-azal 5(-'ruu l1.uvcrś('/,r, Iręrygz'ęlggvcr .NULr rrlęě

a bérleti szerződ&t

Apáűyázatok bontásáľa 2016. októbeĺ21-én,16.00 órakor kerül sor az Úi ľeleti téri Piac

hod,ájában (1086 Budapest, Teleki [Ász]ó teľ 1.) A pályázatbontÁsa nyilvános.

A nyeľtes pályá,zót a Bérbeadó Képviselő-testiiletének Városgazdrílkodási és Pénzügyi

Birnttságőnak döntését kcivetően postai úton értesítjfü.

7. A nyertes páúyáĺlőva| a Bérbeadó a bérletÍ .szerződést a Bérbeadó Képvĺselő-

testüIetének VárosgazdáIkodásÍ és PénzíisrÍ Bwottságelőzei;es hozzájáľulása esetén

köti meg. A bérletÍ szetződésfőbb taľtalmĺ elemei:

a) a belépési df1megfizetése asz-etztildésben részletezettfeltételek szeĺint,

\ b) bérleti díjfizetfuikötelezettség kezdete a szerződéskötés napjától,
\:".\

\\



i

j

:i

c) 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegii óvadék megfizetése a Bérlernény
binokb aadás ának napj áig,

d) Bérló a havi bérleti dfat havonta előre, a tfugyhónap t5. napjáig kĺiteles megfizetni
B érb eadó b arkszáĺn|áj fu a,

e) határozatlan idejű bérleti jogviszony kik<itése,

Đ a Bérlőt ĺizemeltetési díj megflzętésére vonatkozó kötelezettség nem terhe|i, a hér|eti
d{on felÍil - a Bérbeadó Képviselő-testiiletének 4a4/2O13. (XI.o6.) sziámú
hat.ározatź.nak 5. a) pontjábaĺr foglaltaknak megfelelően - csak a ténylegesen méľt
fogyasztrások és hasznáIat alapjrán továbbsa.ámlá,zott e|e|<tromos áĺaĺn, ivővíz,
vďamint a piac ĺizemeltetéséből eredő z<ildhulladék-' szerves eredetiÍ hullađék-,
kommunális hultadék BérI(l áĺta| leadott és az Üzemeltető által nyilvántartott
mennyiség szá,||ítás díját kell megfizetrri,

g) a Bérlő a bérleti szeľződésben foglalt kötelezettségei vátlaLősfua kozjegyző eIőtt
egyoldalú kĺitelezettségvállalási nyilatkozatot ÍÍ a|áL. A Bérlö tudomásul veszi, hogy
ameĺľryiben az egyo|dalrí kötelezettségvállatási nyilatkozatot a bérleti szerződés
aIőLíÍfuát követő 60 napon belĺil nem írja a|Ą, a Bérbeadónak a Bérlő kijelöléséről
szóIó jognyilatkozat.ához való kĺĺtöttsége megsziínik,

h) a Bérlő a Béľleményt albérletbe nem adhatja.

Amennyiben apáIyázatnyertesaabérleti szterződéstnemíľja a|álazelbíľálástóI számított 15
napon belül (ogvesztő hatÁ,ĺidő), a Bérbeadó a soron k<ivetkező legelőnyĺisebb ajrínlatot
tevővel j ogosult a szerztjdé.st megkötni.

A páIyazattal kapcsolatos további információ az Ú1 rebultéri Piac irodájában kérhető (1086
Budapest, Teleki Lász]ótér |.)

Ie|en páIyázati felhívás kifliggesztésre keľül a Polgármesteľĺ Eívatal hÍrdetőüábláj án és az
Uj TetekÍ téľÍ PÍacon erne a célľa ľendszeľesített hírdetőúábláján, továbbá megielenítésre
kertil a www..ĺozsefvaros.hu & rľww. jgk.hu honlapon.

Budapest, 201,6. október 5.

dr. Pesti Ivett

igazgatósáľg elnĺĺke
Józsefuáľosi Gazd.álkod ási Közpłłnt kt.

I
.,7

ii, I
(/'h/



3. sz. melléklet
a 995/2016. (X.05.) sz.

VPB határozat melléklete
pĺ*vAztTI FELHÍvÁS

PiacÍ áľusít,óhely béľbeadásáról

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ7ĺt. Ú1 releti téri Piac és Termelői Piacok Divízíó
(1086 Budapest, Teleki tér 3.), mint a Budapest VIII. kerĹilet, 35lf3l|L belyrajzi sző,,ĺn a|att

kialakított, a természetben a Buđapest VIII. kerület, Teleki Lász|ó t& |. szám alatt található

Ú3 ľeleti téri Piac iizemettetője (továbbiakban: Üzemeltető) nyilvános pátlryáratot hĺrdet az

Ú1 ľ"l"l.i téri Piac J3 jelű, 10 m2 alapteriiletű pÍaci üzlethelýség béľletÍ jogának
megszeľzéséľe.

1. Eryłisszqű mĺnÍmáIĺs bruttó belépési díj: minimum 5o0.o00,- Ft + ÁFA' amelynek

első részleÍe (3oEo) a birrokbavételkor, a fennmaĺadő Tocľo a bérleti szeruődé^s megkÓtését

követó hónaptól kezdve két évenkeresztÍil, havi részletfizetéssel teljesítendő, azza|,hogy
három hónapot meghaladó hátralék esetén egytĺsszegben esedékessé válik a fennmaľadó,

kí nem ťtzntettösszeg.

2, Áz tizlethelyiségben fotytatandó Úevékenység és a bérleti díj iisszege:
.- a, cukrászati készítmény,.édesiparí termék és helyszÍnen sĹitött cukĺászati termékek,

1.300 Ft + Árvmzthő

b, egyéb élelmiszer (magok, aszalványok, fiĺszerek) 2.500 Ft + psenłmo

c, korśĺzntjavító és étrend-kiegészítő termék @iotermékek, egészséges Láplálkozáshoz
taĺtoző élelmiszerek, étrenđ-kiegészítők) 2.500 Ft + ĺr uĺŕ md

d, kézműves tej és tejtermékek 1.300 Ft + Árunŕĺno

e, kisrállat eledel-, felszerelés 2.5oo Ft + AFNmfthó

f, cipőjavítás, kulcsmásolás 2.500 ft + ÁFA/m2lhó

gi postai tevékenység 5.oo0 Ft+ AÚNnŕthő

h, iparcikÍ< jeltegú bolti vegyes kiskereskedelem 2.500 Ft+ ÁFMmzĺhó

A páIyőzat nyertese megsrnrzi az adotÍ. iizlethelýség bérleti jogá't a szeruődéskötés napjától

határczatlan időľe. A béľleti szerzńdést a Budapest Főváros VItr. keriilet Józsefvfuosi

onkormrányzat (a továbbiakban: Bábeadó), mint Bérbeadó köti meg a nyertes páĺyőĺnval.

3.'Ielentkezésĺ hatáľidő' páiyázatleaĺlási hatáľiĺ|eje:

2016. olŕóbeľ 2l.. t2.00 őra

Jelentkezés helye: Ú1 ľeleliĺ téri Pĺac (1086 Budapest Teleki LÁs7]6tér 1.) .

Jelentkezés módja: Apá|yázatzÁrtboĺítśkban adható be. Apä|yázatnyelve magyar.

4. A páIyáaatkijte|ező elemei:

a, Folytatni kívánt kereskedelmi tevékenységi kĺir leíľása

q Í,/
b, A belépési dii megfizetésének vállalLására szóló nýlatkozat (minimum 50.000 Ftlď #

AFA)
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5. A, páilyźnathoz kőtelezően csatolandó mellékletek:

a, Érvényes vállalkozói igazoIvány, gazdasági táĺsaság esetén 30 napnál nem regebbi

cégkivonat, amely igazo|1a, hogy a társaság a meghiľdetett tevékenység folytatására

jogosult és 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldány.

b, A folýatni kívánt tevékenységhez sziikséges engedélyek másolata.

c, A pálÍyázaton résztvevőt meghatalmazott is képviselheti, ez esetben a meghatalmazást

közokiratba, vagy tetjes bizonyító erejiĺ magánokiratba kell foglalni, és azt apőlyźnathoz

csaĹolni szÍikséges.

d, Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a gazdasági ĺírsaságnak, egyéni váIlďkozónak

nem ál1fenn adó-, vám- és illetéktaľtozása.

6. A páIyőtző az aján|attéte|i határiđő |ejá,ftáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályá,zati

ajántatát. Az aján\attételi határidő |ejáĺtát követően a benyújtott ajánlatok nem

módosíthatók.

Hiánypótlásra a benyújtottpáJyázatok bonĹását követően egy ďkalommal van lehetőség

a páily ázat lebonyolíĺá sát v égző szerv ezet értesítése alapján.

A'pá;yźp;at elbírálásának szemlontja: a legmagasabb iisszegíĺ belépési díj, amely nem

lehet kevesebb, mĺnt 500.000'- Ft + ÁľA.

Azonos ďbiiálás esetén előnyt jelent, ha a VIII. keľületben regisztĺált egyéni vállalkozó, vagy

széküellyel rendelkező gazdaső,gi tiáľsaság nýjt be pá|yáaatot.Ha ęz alapján is azonos lenne

az e1bíráůáls (tehát ha a pátyázati ajánlatokban megieltilt belépési dii összege egyenlô és

mindkét - vagy tt'bb - pá|yáző a VIII. kertiletben ĺegtrsztráit egyéni vállalkozó vagy

székÍrellyel ľendelkező gazdaságitáľsaság), akkor a nyertes páLyazó az, aki időben konábban

nyúj to tta b e a p áiy áaatot.)

A nyertes visszalépése esetén a Bérbeadó apályánat soron következő helyezett1ével kiiti meg

a bérleti szerződést.

A páĄ.yáizatals. bontásáĺa 20l.6. októb et 2!_A-ĺ, l.6.00 ónkor kerti! sor az Ú; TeleŁj téĺi Piac

Iľod6jában(1086 Budapest Teleki IÁsz]ó tér 1.) A'pőlyízatbontÁsa nyilvános.

A nyertes pályázślta Bérbeadó Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsága dö'ntését ktivetően

postai úton értesítjiik.

7. A nyeľtes pályáaóva Bérbeadó a béľIeti szerzőđést a Bérbeadó Képvĺselő.

testůĺ|etének Városgazdálkodási és Pénziipxyĺ Bizotłsága előzetes hozzájára|ása

esetén kötĺ meg. A bér{etí szerződés f.őbb tártslmĺ elemeÍ:

a) be1épési d{ első ĺÉszletének (3o vo) megfizetése a bérleti szerződés megkötśéig'

továbbá a fennmaradó |Ovo ĺé'szletekben tĺirténö megfizrtése a srľcĺzőďés megkötését

követő hónaptólkezdve két éven belĹil,

b) 3 havi bérleti diinak megfelelő összegrí óvadék frzrsfue hat havi egyenlő részleŕben.

Az ővadékelső részletét Bérlőnek a bérleti szerződés megktitéséig kell megfize[nie,

az ővadékfennmaradó részétminden hónap 10. napjáig'

c) bérleti dijfizetési kiitelezettség kezdete a szeĺződésktités napjától,

\:. \
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d) hatrározatlan idejű bérleti jogviszony,

e) a Bérlő a havi bérleti díjat havonta előre, a tárgyhónap 15' napjáig köteles megfizetni
Bérbeadó részśre,

f) üzemeltetési d{1at nem kell fizetni, a bérleti díjon felül a Bérbeadó Képviselő-
testületének 404/2073. (XI.06.) számlíhatáĺozatálbaĺl foglaltaknak megfelelően csak a

tónylcgcsen méĺt fogyasztlások és használat alapjlán továbbszámlázott elektromos
áĺam' ivővíz, fíĺtésszolgáltatás díját' valamint a piac üzemeltetéséből eredő
zoldhulladék-, szerves eredetű hulladék-' kommunális hulladék Bérlő által leadott és

azijz'eme|teto álta| nyilvĺántaĺott mennyiség szá,'|Iítás díját kell megfizetni.

g) a Béľlő a bérleti szerződésben foglalt k<itelezettségei vállalás{ĺa kozjegyző előtt
egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot ír a|á. A Bérlő tudomásul veszi, hogy
amerľryiben az egyoLda|ú kotelezettségvállalrísi nyilatkozatot a jelen béĺleti szeruődés
a|áírását követő 60 napon belül nem íýa aIá, a Bérbeadónak a Bérlő kijeltiléséről
szőI'ó j ognyilatko zatílloz való kĺjtöttsége megs zűnik.

Amennyiben a pőIyázat nyertese a bérleti szerződést nem írja aLá az elbírálástót számított 30
napon belül (iogvesztő hatándő), ebben.az esetben az,íjzemeItető a soron következő
legelőnyösebb ajánlatot tevővel jogosult a szerződést megkötni. A szerzódés megkötésére
ebben az esetben is vonatkozik a 30 näpos haĺáĺidő.

Apáiyázattal kapcsolatos további információ az Ú; ľeleki téľi Piac irodájában kérhető (1086
Budapest, TelekiLászló tér 1.)

Ielen pályálzati felhívás kifiiggesztésre kerül a Polgáľmesteri Hivatal hirdetőtáb|áján és az
Ú1 ľelelĺĺ térĺ Placon erre a céIľa rendszeresítntthiľdetőtábl án, továtbbámegielentetésľe
kerÍil a wwwjozsefvaros.hu és wwwjgk.hu honlapon.

Budapest, 2016. olĺóber 5.

<ir. Pesti Ivett

igazgatósáłg elnöke
Józsefuárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt.
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: az ]008/2016. (X.05.) sz. VPB határozat melléklete

Budapest Főváľos VIII. keľütet Józsefoárosi Onkoľmáĺyzat
Képviselő-testiiletének

VáľosgazdáIkodási és Pénzĺiryi Bizottságának
t|03 lz014. Qg.10J sz batárar'atával elfo gadott

l * 
UGYRENDJE (a továbbiakb""'.Ury."."9) 

,

' 
Eóđosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.

1 I.ÁLTÁLANOSRESZ

. '. *ľ"'ŕ.:ä:řäffJffiitľJľľ.:släffiľ";ffi'řlľäiľ'ľ'i"iľiTi"ffiľKépvisető-
| 2. A Bizottságtag1anakszÁma15 fő, atagok névsorát azI. Ftiggelék tarta|mazza.

g. Á Bizďság teÄzdĺĺźta Maryaľország helyi önkormźnyzatakő| sm\ő 20L|. évi C\f)(Itr. törvény (a
továbbiaÍům: Mötv.), valamint a Képvisel&testĺilet és Szervei Szervezeti és Mĺiködési
SzabáĘłzruáróI srctó 36ĺf0|04. Qil.06.) önkonnaryzatĺ ľendelet (a továbbiakban: SZMSZ) aĺapjan

, láttjael^.

\ 4. ABizottsĘsajátmfüödéséľęvonatkozó szabźúyaitezanÜ5rrend saffiyona.

] 5. A BizottsĘ - feladaÍkiirébęn - kezdeméĺyezi, elókészíti a Kęvisel&testtilet döntęsęit, a
1 = Képvisel&testĺiletáltal źLtruhá.ŕ{],tt haüískörben diintésthoz.

| 6 
äľ"ffigi*"#ä*älľľJľ*:-:ä:ä:ľ"'-**'képviselő 

ftÍilsős) tagiainakjogai és

., 
7.. A több binttság felađatköľęt érintő iiry napiľendre tűzeséről a bizottságok elnökei kötelesek

: ewmíst tajékoztafori és lehetőség szerint egrmás ülesén a képviseleta biztosítani. Sziikség esetén

l ä"}ffiÍľľŁ'"'oo"' 
megĺállapodhahak adott téma eryiittes íilés keretében történő

8. A Bizottság tewezett ĺilesęiľől és napirendjéröl a képviselőket t{iékoztatni kell.

9. A Bizottság tagla a BizottsrĘ ĺilésein köteles ľésź venni. A k<jtelezetbégeit megszegő binttsági

.. Í*rglzvonatkozo rendelkezéseket ktilon onkoľmán5zati rcnde1ęttaĺta|maz-za'.

l0. A Bizottsag konHt témaköŕben kĺilsö szakátök* is igénybe vehet.

. 1 1. A Bizottság Íe|adat. és haüáskörébe Ertozś dönt&ét hdĺozatkéntjeleĺlfti meg.

L2. AbizfiaáĘ|határozatés aIJ|3. pont szeľinti átlásfog|alás jelölése: ahatározatvary áIlásfoglalás., sorszáma l évszźm, hónap, näP, a B:,mttsás bĄiele (vPB). Ahatározat sorszáma évente 1-tő1

13. A Bizottság a Képviselő-testÍilet feladat. és hatrski'rébe tzrtoző téma elökészítésękor

fi avaslattétel, vé|eményezÉs) ríllásfogtalást atakít ki.

. . 14. A Bimt^sáLg elnökét és tagjait a Bizottság sąiáf- és áÍruházott hatáskörében hozott döntései

.l intézkę,désükben köđc A Bizottság ĺilésein megfogalmazĺtt kisebbségi véleményt aznĺbm a
l ; képviselő-testĺitet ĺilésén is képviselní leheĺ
] 15. A Bizottsfu dtintésének kiadurĺínyozojaaBimttsäęelnöke vagy távollétébenazáIh|amegbízott

személv.

1pgységes szerkęzstbęĺamódosító 229ĺ2014. CXII.O4.) sz.KL és a672/20l5, NI.n) sz. VPB hatiĺrozďokkal.

,,,



16. A KépviselGtestiilęt által a Bizottsźga áffilhźunÚ hatáskörben hozott döntések vĘrehajtásaról a
jegzł5 gondoskodik'

|7. ABiznttsíg működésének ügyviteli feladatait a Polgiírmesteri Hivatal (a továbbíakban: Hivatal)
|źtt1ael^,

18. A BízottsĘ munkájaĺól éves bęszámoÍőt készí| melyet minden évben a Bizottság elnö,ke a
Képviselő-testĺilet uĹolsó iĺlésén terjeszt clő.

19. A Bizu[[ság üléscirűI kivoltat jcgJzókiirr5,v és hallgfclvéĺcl készltl, kivéĺelesen a Bizofiság
e]nökének yagy a polgármester vag a jeg,ző kérése alapján szó szeľinti jeryzőkönyv készül. A
jeryzőkÖnyvet meg kell kĺĺldeni a Bizottság e|nökének és a polglármesternek.

tr. A BIzoTTsÁG FEIÁDÁTT(oPů

t. A Bizottság általános fe|adatai:

a) Feladatkörében ęlókészíti a Képviselő-tęstiilęt döntéseit sznrvezi és ellęnőľzi a döntések
végrehąitrását

b) Dönt a hatláskörébe utalt ĺigyek esetében.
c) Javaslatot tesz - saját szaktęńiletę vonatkozásában - a költségvetési koncepció és az

önkormányzatéves költségvetése összeiíllításáłlozés ťl5lelemmel kíséri azok végrehajtrását.
d) A Képviselő.testtilet döntéseinek elćĺkészítésę éľđekében megvitatja és ĺá|Lást foglal a

feladafkörébę tartozÁ üryekben.
e) Véleményezi a Bizottsĺág feladatkörét érintő előŮerjesztéseket. .

Đ Közreműködik a feladaÍkörébe tartoző önkormĺányzati rendeĺetek és hatáĺozatok
előkészítésében.

g) Feladatkörében ellenőrzi a Hivatal képviselő-testĺilet döntéseinek az e|ókészítęsérą illetve
végrehajtására irrányuló munkíjár Ha a Bizottsźg a Hivata| tevékenységében a Képviselő-
testíilet állĘon1iától, céljaitót való eltérést az önkormáĺyzati érdek sérelnét vagy a
szĺ.ikséges intézkędés ęlmulaszüását észlelí, a polgiármester intézkedését kezdeményezlreti.

2. Á Bizottság részletęs feladat- és hatasköre:

a) A Bizottság ktilönösen azSZNÍSZ 7. melléklętębeĺrłigńtett, haúásköľebe utalt feladatokat|át1a
e|, melyetazÜgnend tr. Függeléke taľtalmazza.

b) A Bizottságnak tovĺábbi feladat- és haĹásköröket ľuhĺázhatnak át az önkoľmányzati rendeletek.

3. Á Bizottság a saját nevében, az onkonnányzat képviselete néIkiil kapcsolatot tarthat fenn mrís
önkormrĺn5zatok bizott.ĺĘaival és eryéb, szakteriilďéhez 1altĐzo intéményekkel, szervezetekJ<el.

m. BIzoTľsÁG UI,ÉSFJIEK RENDJE

1. Á Bizot[ság a rendes iiléseit hetente hét6nként 13.00 órai kezđetteltaĄa.

2. ABizrlttlźĘ üIését a Bimtbág elnöke hívja össze úry, hog;ĺ az előterjesztéseket (elôterjesztés es
mellékletei) és a meghívót legalább az ĺilést mege|őzň 5 nappal korábban kffiez kapjőĺ< az
érdekeltek A kézbesítés az omtjozsefuaĺos.hu címen elérhető porüáIon keresztÍil töľténik Az iilés
azon anyaguą amelyeknek továbbítrása technikai, vag egéb olĺból elekľoníkus formában nem
megoldhatĄ papíralapon kell kílciiĺdeni.

3. A Bízottság iiléseit az e|nök vezeti. Az e|nök a|<adáJyoúaÍźsa eseÉn a BizotÍság ĺilését az elnök
áitalmeghatalmamE' az elnököt képviselő és nevében eljáÍć,b:|mttságibgvezsti. Ámennyiben az
elniĺk senkit sęm hataJrnaz meg nevében a helyettesító alelnök jríĺüat el. Áz ďelnökök elnöki
helyetresítési sonenđj e a következő:
1.) Vörös Tamás
2.) Dudás Istvĺán Jóľefné
3.) Komássy Zso|tAkos
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4. A Bízottság elnöke sztikség esętén rendkíviĺli tilést hívhat összą amelynek tényét a meg!ívóban
fęl kętl tiintetni. Az ęlnök köteles rendkíviili ĺilést ĺisszehívni az Ügrend il'.ĺ6..7. pontjában
meghatározott esętekben.

5. A rendkívtili iilésre szóló meg!ívót a napirendek íľásos anyagaival (elóterjesztés és mellékletei)'
valamint aW.ĺ6--7. pont szerínti indítvrínnyal egyĺitt legalább az ülés kez-dete előtt 48 órávď kell
megkĺildeni. A kézbesítés ae omtrjozsefuaros.hu címen ęlérhető portiíIon keręsztĺil történik. Az
iilés azon uyagalt. amelyeknek továbbĺtása techĺikai vary egyéb okból eĺektronil.rrs formában
nem megoldható, papíralapon kęll kikrlĺdeni.

6. Az elnök kÖteles a Bizottságot az indítvanyban megjelölt hatíridőn belĺil összehívni:
a. a képviselGtestiilet batÁrozatÍlban foglalt indítván1łľą
b. más bizottsag hatáĺoz'atźlban foglalt indítvĺányra.

7. A bizottsĘot ó munkanapon napon belĺití időpontra össze kell hívni a polgármester, illetve a
bizottsłág feladatkörében éńĺtffi' alpolgármester nditvźnyára Yary a bimttság,l tagok
egĺlrarmadának napiľendi javasla.tot is taralĺnazó indítványáľa. Brármely képviselő javasolhalia a
Bizottsĺg elnökének a Bizotság feladafköľébe tartom ĺigy megtrárryalását aĺnelyet a Bizottság
legközolcbbi iilése elé ketl terjeszŕeni és tárryalasáhozakezdeményezÄ képviselőtmeg kell hívni.

8. A m'/6.) b.) ponlia szerinti inđíwĺány esetén a Bizottság feladatkörébe taĺtozÁ ilgy táĺga|ását a
Iegközelebbi iilésre, de legkésőbb az indítványban meghatiáľomÍŕ, ĺapru a Biznttság elé kell
terjeszteni, s ana az indíwányt tevő bizottsĘ elntikét meg kell hírmi.

9. A In./6..7 . pont alapjrán összehívott ľendkívülí iĺlésen csak az a napirentĺ tárgya|hatő, ame|yre az
indíwány i..á'yul' illewe amelyet a meglrívó tzńa|maz.

].0. Rendkívĺili iilés kitűzlrető a renđes ĺilés iđőpon{iára is. Ez ęoetben a ľendkíviili iilés
elöterjesztéseivel kezdődík az ĺilés.

1 i. A Bizottság tilésein Łáĺgyalt előterjesztéshez módosító inđíwányt szoban is lehet tenni.

12. Á nem bizottsági tag meghívottak részśrę elóterjesztést csak azon pont osetében kell továbbítani,
amelyekhez meghívĺsa kapcsolódilg ugarlezvonatkozik az állanđó meghívotal.ĺľa is.

73.ZÁrt iilés előterjesztéseit és azok mellékleteit csak amk számfua lehet továbbítani, akik a zÁrt
tilésen résá vehefuet illewe akik szÁmáĺa . jog- vagy feladatkörfü szerint - azt jogszabá|y

lehetővé teszi.

14. A bizottsági ülések időpontiáról' helyérôl és a javasolt napirendi pontoloól az t|és meglrívó
szęrinti iđőpontja elött - rendes ĺiles esetén 5 nappĄ re'ndldvüli ülés eseúén 48 órával - a kerület
lakóit a honlapon való megielentetéssel éľt€sírteni ke[.

15. A Bizottság eryes napirendjeit más bimt^úggal e5đttes ĺilésen is megfźryyalhatju Az egúttss
bizottsági ĺités döntéshozataltĄ batźĺozatkepességét bizottságonként külön kell megvizsgálni. Áz
61üttes bizofisági ĺilés vezetésében és je5zókönyv.vezetésében a bizottságok elnökei áIlapodnak
meg.

16. A Bizottság ülései - az SZÍľĺÍSZ nárt üleseire vonatkozó renđelkez&ei szeľinti kivételelJ<el .

nýlvĺánosalc

t 7. A Bizottság ülésén tanácskozlsi joggď vehetnek részt:
- Az,ÍJgrend 1. meltéktetébeĺr mesatÁromttsremétyek (áIlandó męhívottak),
- brármelyönkormán5za.tiképvÍselő,
. a heýi nemzetíségi önkormányzaÍok elnökei,
- a könywiz-sgá|ő,
- a HivaÍal jegyzÍjje vagy az źůta'lamegjelöIt köaisaviselőją aJjegľzik''
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_ az önkormrányzati tuĺajdonban |évő gazÄaságs táľsaságok vezetői, valamint az ewes
témakörökhöz kĺilÓn meghívott éľintettet
szakértőt

_ aznt akiknęk aBimttsĘa véleményé| honÁszÍńásáta döntéshozatalhoz szükségesnek tartja
és eryszerű többséggel meghozott hatźrozatźxal - a napiľendhez, vagy annak részśhęz
kapcsolódóan - tanácskozasi jogot biztosít.

18. A Bizottságtilésére azit|Iandó meghívotüaknévsorát azl.szitmíĺmcllóklettartďmazza,.

Iv. A BIzoTTsÁcr Bĺ'iľľnľľsZTEsEK REF{DJE

1. Az e|őte4esztéseket a Bizottság ęlntĺkéhez kell benýjtani a 2. szźmű melléklet szerinti formai
k<ivetelményeknek megfelelően.

z. Bizottsági haüłskörbetartozó döntések tźtrgábanelőterjesztésttehetrek
u aBiznttsägtagjai,
b. a polgármester,
c. az alpolgáľmesterok,
đ. az önkormányzati képviselők,
e. ajegző,
f. azĄegzślt
g- a nemzetisegi önkorÍnanyzatok jogaik gyakorlása körében,
h. a Hivatal ađoü feladat ellát,Ásźua| megbízott ügyosztźĺyának/ł5nálló iľodĺának vezntője,
i. fe|adate||átálssal megbízott önkormĺárryzati fuląiđonban |évő gazÁasagi táĺsaslĘok iga".gatósági

* elnökeí, igazgatói,aziltéanénymfüödtetesi vezető,piacvez-ető, gazÄaságiveznttf ,j. mindazon szcméIyekés szervek, akik, varyamelyekrészéľe ajogsr.abźl|y lęhetővéteszi.

3. A Bizottság ĺilésén önĺálló napirendként döntést igénylő kérdésben csak olyan elóterjesztés
tárgyalhatő, amely egyébként megfelel az olőteĺjesztésekkeI szemben támasztoht
k<ivetelményeknek. RendkívüIi sürgős eseńen szóbeli elöterjesztés a|apján hońlató döntés. Az
előterjesztéseket a kézbesítést megetőzőenaBizottság e|nöke jóváharyjaéskézjegyéve||átjae|.

4. A bizottsĺígi előterjesztést a szatmai-' törvényességi észrevételek megtételére a jegyzś tészÉre a
bizottsági iiles előtt az előter1esztő ĺészrrő| meg kell ktildeni. A láttamoz(taQást illetve
ésaevételeĄteQést úry keĺl lebonyolítani' hory az e|őte1esztés a kö'vetkező bizottsági ĺilésen
napirendľe kerĺilhessęn.

5. A szakterÍileteket érintö előterjesztéseket véleményezés c/íłából míndęn ęsetben meý'apjak az
a|ábbi szsrvezłtet intézurények vezetői:
. a Hivatal adott feladat elláfisávalmegbimttüryoszÍál5,ánalďöná|1ć, kodĄánakvezľ;tői,
- feiađatköĺét érinttlen az ankormányzaa eazĺiasägt ĺársaságok és az önkormźnyzatl intézmények

vezętői.

6. Amennyiben aBímttságáłtllhántt képvisel&testíileti hatráskörbenjáľ el, akkoĺ:
a) önkormán1zati érdek fennállása eseÉben az ĺil6 megkezdése előtt kiosztoü előterjesaést

napiľendre kell venni,
b.) a megkezdetr bizotbági tilésen új _ napirendre fel nem vett - előteľjeszŕést nem lehet

napiľendre venni, ide nem érśłe aza.) pontban említeü esetet.

v. Äzth,És rrrłnzľľÉsp

A Bizottság elnöke döntlret az ĺilés elnapolásáĺól.
Áz Íilést az elnöt aĺ<adályotatźsa esetén alIJ3. pontban meghatáromÜ személy vezĺłi. Az
ĺilésvezető munlcájĺĺt a szalrmai|ag illetékes szeľrlezeti erység vezntője segíti. A jegző vagľ az

2 Módosította aÝárosgazdákođĺsĺ1.sľenzĺgyiBimtrŕg.,.ľfol6. Cx.os.) száaíhatźrozata,haÉlyos 20t6.
október 05. napjától

1.
2.
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általa kijelölt személy kötelęs a bizottság ĺilésein részt venni a BizottsĘ törvényes mfüöđésének
fi gyelemmel kísérése érdekében.

3. Az ülés ve7'ďíĺje megnýtja aBizntĺsáry ĺilését. A jelenléti fu alapján megállapífia a jelenlévő
bizottsrági tagok szźmát. Az ülésvęzető megállapíqja aBizottsĘ haüáľozatrépességét ismerteti az
ĺilésrĺĺl távolmaradt bżottsrági tagok nevét és a trĺvolmarađások bejelentett indokáĹ ertkouetőęn az
ĺilésvezętö köteles megryóződni aľól, hory a jegző vary| az altala kiielölt munkatáľsa a
Bizottság törvényes mťíködésének firyelemmel kísérése éľdekébęn a Bizottság ĺilésén jelen van-e.

4. Az ęlnök minden napiľenđi pont Íblett vitlit nyit. Az e|niik a Íélszólalásľa a jelentkezesek
sorrendjében adja meg a szót.

5. A napřendi pontok taľryalásanak rendje:
a) az e|őteqesnő kérése esetén aa e|ótĺqesztés szóbeli kiegeszítése legfeljebb 5 perc

időtaĺtamban,
b) az elnök ismerteti az ę|őzstęseĺt íÍáfun leadott módosító javaslatoka!
c) az elnök megnyitja a napirenđviĘiĄ
đ) u ęInök a bejelentkezes sonendjében ad szót melynek keretében kérdések tehetőek fel az

előterjesztőhö z" a témákozkapcsolodóan 1.1 percben'
e) az elnök az előterjesztőnek megadja a szÁt a felteü kérdésęk me5nálaszolására legfeliebb 5

percben, meĺyeknél az e|őteqesúő igénybe veheti a tanácskozási joggal nem rendelkezö
szakéľtők segítségét'
az elnök megadj a a szśtahonásmtónak tegfeljebb 5 percbeĄ
az elnök (ezaqa avitź4 ha a napirendi ponthoz ninos tovĺábbi honászőlő vag ha aBimttsĘa -
v íta lezÁĺásźt óI döntöü'
az elnök megadja a szőt az elöterjeszönek kérése eseÉn tegfeljebb 5 percben előterjesztői
zársmta"
az elntik eryenként felteszi szavazÁsta a móđosító indítv{áĺryokat'
az elntik a szavazÁst.mege|őzÁen ismęrteti a hatáľozatijavaslatot
az ęlnök ęlrenđeli a szavazÁst.

6. Ha az elnök képvíselői minőségében kívan felszolalni, akkor ęzt szokásos módon jeleznie kell, és
csakaze|őtteho72Ásr-o|ásn jeleĺtkezsttekutłánszó'lalhatfel

7. A Bizottság felszolalrĺsi jogot ađhat a nem tanácskozźsi joggal jelenlévönek is. E kérdęsben a
BizotJ;,ág v ita nélkĺil egyszerii többséggel dönĹ

8. A jegző vagl az általa fęIhaÍa|mamtt, köztisáviselő idökorlĺátozís néllđĺl több allcalommal is
felszolalhat ha törvényességi észĺevételt tesz

g. Üglrendí kéľdésben bánneffi bizotrsági tag bármikor szot kéľheĹ Ü5rendí javas|at aBimt*Ę
vezetésével, renđjével ösweftggĄ a tfugya|t napirendi pontot &de'mben nem érintô - döntést
igénylő - eljáľási kérd&rę vona&ozó javaslaĺ Áz iignéndí hońszń|ás elsőbbséget éIvez. !ĺz
üglrendi javaslatról amnnď kelt dönÚeni & a szavazźs szerint kell eljární. Ugrendi
javaslaÍról a Bizottság vita nclhl eryszrĺii tôbbséggel đönĹ

1 0. Ha a hounsm|as nem ĺĺgnendi kérdésben történit az elnök a hońszŕiótó| megvonja a szóĹ

11. Ha a napirendi ponthoztôbbfę|sm|aló nincs, azelnökavitźt'|ezĄa. A vitĺt alĺkoľ ís le kell zámi,
ha Íignendi indÍtványként brármely bizottsĺígi w eú kczÁeményezt Á javaslat elfogadásít
követően csak azok kaphaĺnak szót akik a döntés eIőü már felszóIalásrajelentkezŕek.

|2. A vita |ezfuása után tovabbi houÁgś|álsnak nincs heýe; személyes megiegyzésset élhet -
maximum 1 percben _ az abizoÍÍsáLgi tag; aki a vitában az ellęnę smllő, álta[a séretmesnek véIt
megieglzést kívánja elháríbni' vagy hozrzászíl.äsäxaĺ^ kapcsolaĺban felĺneĺiÍlt ftIreéľtéseket
eloszlatni. A szeméýes megiegzést követöen viszontváIasaak vagr további viüínak heýe nincs.

Đ
E)

h)

Đ
i)
k)
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13 . Ahatározzti javaslaÍot a j egyz(iköĺyvezsnđő sz<iveggel ke|| szavaz'źľľa felteĺuri.

14. A kisebbségi vélemeĺryt a jegyzőkönyvben a hatźrozat megbozatala után röpíteni kelt. Ha a
döntés képviselő-testületi előterjesztés előkészítésą alĺd<or a kisebbségben lévők közjs álláspontot
fogalmazhatuk meg, amelynek ismęľtetésére ery testiileti tagot kérhetnek fel.

15. Az iilésvezető a napirendi pont ĺárryalása során egrúető szĺinetet és két napirend táĺgyalása
köziitt szĺinetet ĺendelhet el.

16. A Bizottság tagai azÖnkormIáĺyzatot érintő felvilágosíĺás kéréseket jegyza fe|é címęzve írásban
nyujthatnak be. A felvilágosítiás kérésre annak benyujüását követő tegkésőbb 27 napon belül
írásban érdemi választkell adni.

17 . ABizottsĘ ĺilésén nádióteĺęfon használata tilos.

18.3 A bizoĺsági tag abizoftsági iilés napirendjét kö,vetően a bizottság hatáskörébe tartozó üryben a
jegzőtő| és a bizottsĘ elnökétől felvilágosíĹást kérheĹ amelyre az iilést követő tegkésćibb 27
napon beliĺI írasban éľdęmi választ kell adni.

vI. Á BIzoTTsÁG DoNTľsnozĺľłu(ľl,r szÁBlłLYÁI

|. A Bizottság döntéseit szavazĺssal hozza meg.

2. A Bizoüság haĺározatképességére és hatáĺozatlrozatalĺíra a Képviselő-testĺilete vonatkozó
szabrályokat kell alkalmazni. A Bizottság iilése alĺkor haüározatképes, ha amÍI a Bízottság
megválasztoü tagiainak tĺibbsége jelen van, mely szerint hatźrozatképes a Bizottság, ha a tagiainak
több mint a fele jelen van a Bizottság ülésén.

3. ABimttságafeladat- és hatásköľébetartozó kérdésękben egyszeľtĺ többséggel hoz döntést.

Á Bizottság eIé kerülő előterjesztesek tematikď blolĺĺ<onként kerĺilnek megtĺłľryalrásra. Egy
tematikai btolĺí<ba tartozrrak az azonos tém{iú vary hasonló jellegü előterjesztéseŁ A tematikaí
blokkok kialakíüását az e|őtĄesďések előkészítői végzik e|. Az egy tęmatikai bĺolĺkba taItozo
előterjesztések eg1ĺ szavazással kerĺilnek elfogadásrą me|y szavazźls egyben az összes blokkban
lévő előterjesztĺs hatfuozati javaslatrának elfogadĺásrít vary elutasításlát jelarti. Ha bĺánnely
bizottsági tag az ŕÁtale megrrevezett előterjesztések blokkon kíviil, eryedi tźłĺgĺa|ásáÉ' javaso|ja,
a.lĺkor azon elöteľjeszŕések a blokkbóI kikerüInęk és róluk kĺilön, egyesével kell sravaai. A
tematikai blokkokban lévő előterjesźések esetében ąlternaÍív hatÁĺozái javaslatot nem lehet
eIöterjesáeni

^ 
Bimttsás döntcshozatalźlbőI kjzáńatő u, *it vagl akinek a bozátartozĄáű, az ügt

személyesen érintÍ. Áz ĺiry alĺĺ<or éľintí a bimtságĺ tagot vary łít személyesen
(személyes érint€üség)' ha - törvény eltéľö rendelkezése hiányában _ a bizottsági tagnak vary
hozzźúaftozőjápak az előterjesztésseĺ éľintett ügńöą illetőteg az iiggiĺel éríntetr fęlek
bánneýikéhez szeméýi vary varyoni érdekeltsége fiizöđík AbimttsáeitagköÚeles bejelenteni a
szeméýes érintetbégeĹ Á kizLínásróI az éľintett bizottsági tag kezdeményezesére vary báľmely
bimttsĘj tag javas|atám a BizotBág minősített szótôbbséggel điinĹ A kĺzártbizrlmágj tagot t-
hatfuozatképesség szemponqiábol jelenlevönek kell tekinteni. Amennyiben a döntóshozata|bő|
kjzÁĺható bizoasági tĄgk:rzÁÍäs Ía nem keľĺilt sor, ám akízárás feltételei ahzárás tekintetében
érinÚett d<intés megbozatalłíĺrak időpon{iában fenĺítltat akkor a meghozott diintést ezen ponůan
említetr személyes érintetrség észlelését követően nem lehet végľehajtani és helyeüe új dôniést kell
hoai.

vIL Á BIzoTTsÁG iiĺ.ÉsÉľrr JEGYZÓKoNľVE

3 Ygĺry|ta a VrírosgazdáIkodási és Pénzĺtgyi B,mtsá1 ťIzno$. (w.n) számíhatÁrozata' haályos 2015.
júnÍus 22. napjától
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1. A bizottsági üIésról jeryzőktinyvet kell készíteni" ame|y tarta|mazza:

a) az iilés helyét és időpontjág
b) a résztvevók névsorát ajegyzőkönywezetó nevét,
c) a napirendi pontokat,
d) a horzĄsv5lások rövid összefoglalásĄ
e) a meghozott döntésekeĹ azpk szźmáú, felelósét a végrehajĹás hatáľidejéĹ szavazÁs módját
(tematikai blokkonként vagy más módon)
f) a kisebbsegi véIeményeket (ha kérték annakjeryzőkönyvi ľögzítését),
g) az uÍésv ezntő aláĺtását,
h) az illetékes hivatali vęzető aláíľását.

f. A jegyzőkönyv meltékletei:
a) meghívó,
b) jelenléti ív'
c) etőteĺjesáéset
d) szakértői vélemény.

3. Á BizottsĘ döntęseiről aHivatz| nyilváĺúareást vęzetés gondoskodik azirataĺyagszabáLysrcru
kezę|ésérő|. A bizotts{ági audio.kazettál<at6 hónapig meg kell őrizni.

4. A bizottsági iilések jegpökönyveit a - rÁrt ĺilés jeryzőktinyvei kivételével - lakosság szfunára
betekintésre a Hivata[ban' a képviselők ýÁÍláEaa Szervezési és Képviselői hodán hozzáférhętővé
kell tenni. :

5. A Bizottság jeryzőkönyvét l0 napon belĺil ęĺeknonikus úton a jegęő részéte meg kell
küldeni.

6. A bizott$ígi iitésröl készĺilt kivonato|t jegzőktinyvet a következő rendes bizottsrági Íilés

meghívójával eryütt a bizottságltagokĺésrsĺeaz omtľjozsefraros.hu-ra fel kell tenni.

7. A kivonatolt jegzőkönyvet 3 napon belül a polgáľmesteľ, az alpolgrármesteľet a jeg5ľzÄ; és a
hivatati vęrptőkreszśľę elektronikus úton meg kell kĺĺIdeni.

8. Az 5-7. pont szerínti továbbítás a Tudasbázis és az omtrjozsefuaros.hu portálon kęresztÍiltörténik.

vm zÁnó nnľĺoEIJ<EzÉsEK

1. AzÜryrendmeltékletei:
1 ä vIáľosqazdátkodási és Pénzji gyiBimtfrńLgiiléseinek állandó meghívoÚai
2. a YárosgazÄźilkodási és P'énzfls/i Bińttság részere készítendô etót€rjeszŕésęk fonnai

követelményeí
Áz Üryrend frggelékei:

L a Váľosgazďálkođási és Pénáig/Í Bimttĺ;źĘ.tagaínak névsoľa
u. aYárosgazÁźůkod;ási és Pénzĺigĺi Bi?Đttsásfeladat- és hatásköĺe
m. aYfuosgazÄilkođásiés Péĺđryi Bi:rittsálsülésein ľésztvevök ülésľendje

2. A Bizottsĺgfuoz leadďt éĺĺ<ezÍetnĹ majd nllvantaĺásba kell vennĹ és sorszám szerinti

emelkedó sorĺęndben leftizve kęll üáľolni.

3. Ezen ťIgnendben nem szabáÄyomtt kéĺdésekben az Môtv. és az STNtrSZ rendelkezéseí az
iľáĺyadók

4. Áz Ü5nend 2014. november t 1. napján |ép futáIyba és enp| eryidejűleg baÍrńIyát veszti a korábbi

VáĺosgazdáIkodłísi és Pénzĺtsŕi BizotrĘ Ü.grendje és anĺ1ak vďamennyi nódosÍĺísa.

Budapesq 2016. október 05.

Soós GyĆĺrry
elnök

,'4r



Uprend 1' melléHete

Budapest F.őváľos VIII. kerĺilet Józsefváros önkoľm ányzat
Képviselő-testiilete

Y árosgarÄőúkodásĺ és Pénzĺigyi Bĺzottsĺĺg
ĺiléseĺnek állandó meghívottai

1. Bizottság tagiai
2, Polgáĺmester
3. Alpolgáľmesterek
4. Jegzt5
5. Aljegyzők
6. Polgĺánnesteľi Hivatal tlgyosńá|yvezetői, önĺílló iĺodavezetői
7. az iĺ_nkonnźnyzarifulajđonban tévő gazdasági táĺsaságok vezetői, valamínt az ęgyes témakörölĺüöz

kĺilön meg!ívott érintęttęlq
8. Ipartestĺilet
9. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara



Ügłrend2. melléHete

Budapest Főváĺos MII. kerületJózsefráros onkormźnyzatKépvÍselő-testiileténęk
Vrárosgazdálkodasi és Pénziig;yi Bizottsága

i aVáĺosgazdálkodósiósPĺinzíigyiBizotĺsóg................iĺiléséľe
i

, Tárgy:

Előteľiesztő: névĺbeosxás
. Késitęttę.. név/beosztrás
I

. A napíreĺrdet ..............(nyilvanoďzáĺtptéseĺr ...............(kelVlehet) tÁrgya|nl'.

, A döntés elfogadásahozegsrnril szavazaftôbbség szĺilséges.
. Melléklet:

ij ,'szakmđ indokolas és ismertetés''. Jogszabályife|hataJmnás abizot1sźL9i hatásköne.

i 
EatÁrozatijavas|at

]*.....'......év'(...hó....nap).szamú.............bizottságihat,źrozat:
l adöntés tźĺga_,,ahatároratijavaslat szövegď'

Felelős:
Hatĺáridő;

A döntés végrehąiüását végĺó sznrvezrti erység:

A lakosság szeles köľét éríntó döntések esetęnaze|őterjesztes elókészítöjénekjavaslata aközzśtéte|

módjĺáľa:

. Hely, dátum:
Előterj esztő ĺev e ĺ aláiľ ása

rÉszÍľeľrp: .....(sZERvEzE.[EGYsÉc)

T uíot ł . 1tlí..-' lsgry-ĺ c!
lplArô. ..........tlYEv' Dw\'ĐLLľ|i},

PÉNzÜGYI FEDEZE'IET IGtri[rEIńłEI\ĺ IcíNYEt' IGAzoLÁs:

JOGIKONTROLL:

ELLENÖRIZľE:

N;EGYzó

BETERIESZTÉSRE ALKÁLlvíAs: JlvlĄĺrłc:ľrł

DANáDA.RI\,ÍÁNEou.ĺĺ SolsGyÔncy
,EGYzi A vliRoscÁzDÁIxoDÁsl És PÉNZÜGYI BIZoTTSÁGELNÖKE

9. /,T/



Ügyrend I. Fiiggelékea

Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefváľos Onkoľmányzat Képviselő-testiilete
Váľosgazđálkođĺási és Péĺzĺigyĺ Bizottság

tagiďnak névsora

Elnok Soós Gyöľry FIDESZ-KDNP

Alelnök:
Vörös Tamrís FIDESZ-KDM
Dudĺás István Jóxefné FIDESZ-KDNP
KomássyZsoltÁkos MSZP-DK-MLP

Tagjai:
Gonđos Judit FIDSZ-KDNP
Guzs Gyula FIDESZ-KDNP
Jakabff Tamás LMP
PintérAttila JOBBIK

Külsős tagok
Györgyi ldaAĺrna FIDESZ-KDM
Kocsis Attila FIDESZ-KDNP
HétiszGyörry FIDESZ.KDNP
MajorZn|tźn FIDESZ-KDNP
Pálovics Lász|ő FIDESZ-KDM
Borsos Gábor EGYĹrľT-PM
OsziEva MST-DK-MLP

10/?7
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Úgłľ end II. Fiigge\éIĺe

Á VórosgazdőlkodlĘsi és Pěntiigli Bizotísóg Íeĺadat- és haÍúsktjľe különiisen:

l-1. dant

1.1.1. a po1gári és kłoagazgatÁsi, biztosítasĹkartérítési tiryekben az onkoľmanyzat, mint fel

oĺľosĺg, hatóság 
'tu.äotti 

eljárasjogl részvételével összefüggésben az eljłíras indításą

befejezese, vitelą a jogorvo slaŁ az egenégtekin19telen; 
= .

1.|.f. saiařaonteseva *"!ĺ''aĺtott vizsgáIđtźtva|ellenórizbeti azÖnkormtnyzat gazdálkodrásának

törvényességéq
1.1.3. koúeszerzęsi ĺiryekben az e|1árźs megindíĺásáró| eredmény megátlapÍtasáról,beszr'ĺzś.si

üryekben - ",äí'oéoy 
nugi,l|ąĺtź,,Énć,ĺ, báfmely öĺikormányzati szerzödés megkötéséröl'

*k*ĺa*'ol, męszint*eseĺol' idę nem éĺt.łe apolgláľmesteri és a kizłrólagos képviselő-

tęsŕEtđi haŕáskőÍř kivéve bvabbá a 22ĺ207|. GV.l2') önkormanyzati rendelętben

mę[raĺározoü Józsefvárosban műktidő önszervęzőđó köztisséget művészek és sportolók

palye.zafi űmogaÍźÉához kapcsolódó szerzőđések módosíúísáq

1.1.4. ä t""tuc*łos| partnerváósí kaposolattartással összefrggésben a polgáľľrester kĺilfrldi

ltazÁsárő|, a napidfi áól;
1.1.5. a Józsefuáros 

.Kňryával 
összeftggő, tinkományzati döntést igénylő ĺiryekbcĺL az

átruházüató képviseló-testületi hatásköľtĺkben;

1.1.6. a közterület használati hozzátjfuu|ás inánti kérelemrőt első fokon, a Jóxefuáĺosi

onkonnányzat tulajdonában tévő koztertiletek hasmátatfuőĺ éś használatanak rendjérőI

szn1ő ĺ8ĺ201r. ď2ą.) ök. rendelet 12. $ (2X3) bekezdésbęn foglďtak kivételével,

valamint vendégiátó tęraszok esetében és a rendelet 2. melléklete atapján megáIlapított

köŹerĺilęt-has"."álati điiak osökkentéséről vary elengedésérőt

l .l.7 . fontos kiĺzéľđeküöI a kótęľĺilęt használatának szĺinetelésének elĺenđeléséröl;

i.i.g. tartos Qegatább ó hónapot meghaladó) köźcriiletłasaálat ęsetén a jogosu{- 
méltányošsáebol havonta" neryeoévente vag5l féIévente eseđékes, egyenlő össregű

díjfi zetésmegiál|apítá.sfu ő|;

1.1.9. aiársashazak kéräĺme alapj'án a közterĺilet-haszĺláIati dfi ery részének visszafizetéséről a

ío^"ĺ"ĺ..i Önkormrányái tulaj.rĺonában lévő közÚerÍiletek hasmźiatarő| és hasnĺłlatának

rendjérölsm]lő|8ĺ20I3.Qv.f4.)önkormányzatirendeletszerĺnq
1.1.10. pafazĺ; e!áĺás atk'aimazź:ńva| a közüerĺilď-hasmáĺati ho;z;ájáruLás tWńba\

amännýben ěry adotr területe több e5rmást térben és idöben kizáró kérelem érkezr.tú'vag

ennek bekövetkezése vďószínűsíthetó;
1.1.11. oo*o,^a,v,,tarlajdonábalr rílló nem lakás celiára szotgaló.helyiségek elidegenítésfoek

feltételeiröl szĺIdsznalľ. ľfl.15.) Budapest Józsefráros onkormáĺyzati ręndeletbeo' ĺ"
ônto*ĺ"yot ttajđonéban állć- takásck elldegsnÍÉgÁ;őI sm|ő 3320!3. (uL15.)

Budapest i.ozsefvłós onkormányzati rendete6€n, az Önkormłnyzat tulęiđoĺábg1llto

o"' i,I"í" 
"é\źMszolgáIó 

heýiségek Erbeadásának feltételeiľőt srÁÍ6 35f20ĺ3. (vt20.)

Budapest Józsefuĺáros- ool.oľm.a"y"aa renđeletben, Budapest Főváĺos vltr. kefiitet

ío'ń'a'*i o*á'111^pa rcpvĺselo.testületének a Budapest Józsefvráľosi Önkonnán}za't

t.ĺąia*a'-.áll.ó takások tc*äaĺsĺnalc feltéteteiÍőt' vďamĺnt a takbér méľtékéĺöl góIó

tozoro.1m.o8.) számú onlcoĺmáĺ5zatĺ rendeletben' valamint a Budapest Föváĺos VItr.

kerület Józsefrárosi inkoĺmĺn5zat Kęvisel&testĺitetének Buđapest Józs9frĘsi
đ*"ńĺ"y-t varyonáĺóI és a varyon fetetti tulajdonosi jogok ryakorlásáĺó-l.szóló
66no0^om.lr.) ooto'1nfuyzafrrenđeletében megfuaÍráľozotttulajdonosihaíáskörykt

|.1.t2. a Tármsházi peĺvaot"l',í Eĺbíráló ľĺunkacsoport javaslata a|apján ą 1d6esházi

kameraĺendszer fejřes*ése tźrgyáhanklírtpáúyáĺatslľĺabeĺyúljÚotr kéľelnek táĺgábao..
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I.2, véleményezi

I.f.l. a helyi adóka vonatkozó <inkormányzati rendelet.terveznteket, kialakítja az adópolitikai

iľányelveket a kizírólagos képviselő.testĺileti haüáskörök kivételévęl;
T.2,.2. az ónkormanyzati érdekeltségĺi gazdasá$i szęrvezetek mriködését pénzĺiryi he|yzeté|

ktilönös tekintęttel évęs bęszámolójułľą iizlęti tervĺikre; az önkormáĺyz-ati ürlajđonnal

va4y tź,rgyi és vagyoni érdekeĺtséggel, az önkormányzati varyongazdáIkodással

kapcsolatban;
1.f.3. a műszaki, kommunális és tömegközlekędés fejlesztésével összefiiggő elképzeĺéseket;

L.f .4. a szęwęzpti és hatáskiiri kérđéseket a bizottságok közötti esetleges hatásktiri vitákat;

|.f .5- közrende! köńizÍonságot érintő kérdésękęt
1 .f .6 . az ôllkormźnyzatĺlä|, az lntézméĺyeinél az éves kôItségvetési javaslatot és a végrehajtasáľól

szoló éves bęszamoló tęrve7r.teiť,
1'.f.7. a piacokra vonatkozó javaslatokat
l.2.8. kömyezet- és természętvédelmi szempontból a kiemelt beruházísokat
I.2.g. előzetesen véleményezi a Képviseĺö-testiilet munkáltatói (szeméĺyi) döntéseivel

összefiiggő előterjesztéseket
1.2.10. ęlőzetesen véleményezi a rendőrkapitányság és a helyi renđőrőrs létesítését, illetve

megszĺintetését
| 2.ĺI. elözetesen véleményezi a rendőrkapitányság és a ľendőrörs vezetőjének kinevezesét
1.2.12. véleméný nýtváníthatazÖnkormrányzattuląidonát érintő báľmilyen ügyben;

I.2.Í3. ál[rást foglat a Képviselő-testiilęt iitésén felĺneĺtilő tigyrenđi kérdésekben és a Képviselő.

testiiletSzswęzptiésMűkôdésiSz.abtÄyzataértelmęzssében;
L2.I4. a kęriiletenđezesi tervek kialakítását és ellenôľd amkvégrehajt,źsźt. .

I.3. javaslatot tesz, vagl lredemlźnyezi

1-3.1. az oĺkormźnyzat tulajdonában lévö éľtékpapírok és mrĺs gazdasági érdekeltségek

kezelésére;
I.3.2. az öĺkormanyzati érdekeltségűl gazÄasőL1| taľsaságok vagyongaz.đźikodási, szervezetĹ

műkódési, móđszertani és infonnatikai feltércleinek javítÁsárą fejlesztésére;

I.3 -3 - a meghatáľozott celon felüli bevételi többlet felhasatálására;

L.3 .4. a polgłĺrmester ilĺeünényének emeléséľą és annak mértékére;

1.3.5. a polgrĺrmester és az alpolgámresterekjutalnazasára és aÍnak mértékére;

1.3.6. kömyezetvedelĺni szempontból vędett teľtiletek kijelölesére;

1'.3 .7 . a k()nyezsti ártalĺnak megszüntetésérą illetve csökĺ<entesérę;

1.3.8. résú'veszlakásépítési prograĺnok meryalósításáĺa vonatkozó javasĺatok kidolgozásétbanés

firyelemmel kíséľi végľehajüásukat
t.3.9. evkozben firyelemmel kíséri a gazÁáůkodás menetéĹ szÍikség szeľint javaslatot tesz a

költségvetés modosítrásĺára' itl€ŕve költsęgvetési gazđátkodásľa vonatkozó intézkedésekď

kezÁeményez;
13.10. javaslatot tesz hitelek felvételére, eryéb banki üryletekrą véleményezĺ az ęun|

kapcsolatos kezđeméĺryezéseket
13.11. měýatźrozntt idöszakban végzát munkĄiának éľtékelése atapján firyelerunel kílséri az

intormanyzat kôzigazgatási területén azipari,mezśgazÁaságl, kereskedelmi' éľtékesítési

és szolgál*anási tevékenységet sziitĺség esetén javaslatot dolgoz ki e tevékenysęek

befoýłsolására;
I.3.|2. elökészíti Józsefvĺáros Közbiŕonságaért és Kiiztisáaságaért Szolgáltafó Nonprofit

Kft.működésével kaposolatos önkorĺnányzati döntéseket és ellenőrzi azokvégrehajtísáq

I.3.ĺ3. előkészíti az önkormanyzati Kiideĺĺitet-felĘrelet és kerületörség műköđésével

kapcsolatos önkormanyzati döntéseket és ellenőrui aak végľehĄtÄsźĄ

13.14. a koz.biztonsaggal kapcsolatos panaszlevelek alapján tény- és hel1zetértékelést végez és

megoldás í j avaslatot dolgoz ki.
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I-4. egłéb
1.4.l. közręműk<jdik az Önkoľmányzat éves köItségvetésének teľvęzésében, a hitelfelvételek és

köwénykibocsátás feltétęleinek elökészítesében;
1.4.z. közľeműköđik a kerĺiletťejleszÍési koncepció kidolgozásában, azza| kapcsolatban

gazdaságossági elemzęsekęt készíttet;
|.4.3. kapcsoĺaÍot tart a kerĺileďejlesztési eryesiiletet tarsasłágot eryéb szervezetęk

képviselőivel;
1.4.4. közľeműködík az Önkormźnyzatfej|esúési elképzeléseinek kiđolgozásában;
I.4.5. hozĄáĺu| a köznrűvek kôzteríiletęk alatti e|heýezésehez. megáI|apí{ią és móđosí{ia az

egĺ srr;n kráľtalaní&ás mértekét;
1.4.6. önkormányzati érdekből, ręndkíviili sĺirgősség esetén gyakorolhatja a Képviselo.testtĺlet

összes nem ki:łáĺólagos _ átr|JháĘhatő _ hatáskörég
l.4.7. e|lźĄa az önkormányzati kęviselők varyonnyilatkozaÍainak nyilvrántaľĺásáva|,kezs|ésével

és örzesévęl, a varyomyild<ozaŕtal kapcsolatos eljáłás lefo|ytatźsőxal ĺĺsszeffiggő
feladatokaĺ;

1.4.8. kivizsgítja a képviselói össrcffihętetĺenségi iiryeket és eredményéről jelentést tesz a
Képvisel&testtiletnek;

Ĺ.4.9. firyelemmel kíséri a kiiliséryetési bevételek alakulását' kĺilönös tekinteüel a sa;jáÍ'

bevételeką a varyonváltozás (varyonniivekeđés-, csökkeĺrés) alakulását' értékę|i az an.
elöidézö okokat

1.4.10. vizsgźůja a hitelfelvétel ĺndokait és gazďasägt megalapomttsagát, ellenőrizłreti a
pénz.kezelési szabályzat megtartrását a bizonylati ręnđ és a bimĺy|atí feryelem
éľvényesítesét .-

1 .4.|1 . el|átja apénzüLgyi bízottsĺg számáĺa ę|őírt egyéb feladatokaĘ
I.4.I2. koordinĺáló, kapcsolattartó szeľepet tölt be a kerĺilet érdekében, a közbiztonsĘ érđekében

tevékenykedő civíI és nem civil szervezetekkel;
1.4.|3. firyelemmel kíséri a keriilet kömyezet- és természetvéđelmi helyzetét a környezetvédelni

előíĺások érvényesítés&;
I.4.14. a haryományos területrészek értékeínek megőľzése érdekében firyelemmel kíséľi a

műemlékek és a városképi jelentöségü épiiletet teret utat utoík vedelmét;
1.4.|5. kapcsolatot taľt a váľos-, illetve kerületvedő eryesĺiletek, sznr,ĺez*tekképviselőivel.

/!

7
13

(/



Pálovics LászÍő
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Kocsis Attila

Guzs Gyula
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Borsos Gábor

JaIGbfy Tamás
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Pintér Attila

Major Zoltźn

Vcirös Tamas
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