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Soós Gyöľgy
Köszönti a megjelenteket a Bizottság 2017. évi 13. rendes ülésén. Megállapítja, hogy a
Bizottság 12 fővel hatźrozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot a kiemelt módosításokkal,
majd' szavazásľa bocsátj aaz a|ábbiak szerint:

Napiľend

1. Képviselő-testüIet
(írós b elt előterj esztés)

1. Javaslat kdltségvetést érintő dijntések meghozata|ára
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgdrmester

2. Javaslat az,,onkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásźra,, tźľgyű'
páIyazat benffitásĺĺra
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgórmester

3. Javaslat azĹ818l20|6. (XII.22.) Kormrányhattrozata|apjźn, önkormányzati bérlakások
fejlesztése cé|jźrakapott támogatás felhasználásáĺa - NEM ÉnxnzEľT MEG
Előterjesztő: dr. Kocsis Móté - polgźrmester

4. Javaslat a ,,Pá|yźzatos épületeneľgetikai felhívás a kozép-magyaĺországi régió
telepiilési önkormany zataí számLáľa KEHO P - 5 .2.9 ." taryy,t| páIy ázat benýjtásríra -
NEM ERKEZETT MEG
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

5. Javaslat a Corvin Sétlíny projekt keretszeruődés'kĺizös megegyezéssel történő
|ęzárásźnő| szóló megállapodás módosítiĺsára - NEM ERKEZETT MEG
Előterjesztő: dr. Kocsis Móté - polgármester

6. Javaslat aMagyar Allami operahź,zzal kapcsolatos dö,ntések meghozata|ára
Előterjesztő: dľ. Kocsis Móté - polgdrmester

7. Javaslat a Tűzfalfestési Program módosítasaľa
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

8. Javaslat a JoKESZ módosításaľa
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgórmester

9. Javaslat hĺíziorvosi szerződés megkĺitéséľe
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

1 0. Köznevelési intézmény átszervezésének véleményezése
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Sántha Péterné - alpolgórmester
1 1. Javaslat az ĺinkoľmányzati rendenĺények egyenlő esélyu hozzáférésének biztosításiĺľa

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - poĺgłźrmester
Sánthą Pétern,ć - alpolgármester

|2. Javaslat Józsefuaros rendjét és biĺonságát szo|gáIő ľendeletęk megalkotásĺáľa . IIIEM
rnrnznľT MEG
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

13. Javaslat körzęti megbízotti iľoda kiďakítźsálra, működtetéséľe
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

14. Javaslat a 20|7. évľe vonatkozóan igazgatási sziinet elrendeléséről szóló
4 l 20 17 . (II. 09. ) önkormányzati rendelet módo sításaľa
Előterjesztő: dr. Kocsts Máté - polgármester

15. Veszélyes hulladék felđolgozására irźnyuló, fokozott koľnyezeti és egészségiigyi
kockízatot j elentő ipari tevékenység megszüntetése
Előterjesztő: dr. Erőss Gdbor - képviselő



16. Javaslat a Polgármesteń HivatalSzervęzeti és MtikĺĺdésiSzabá|yzatźtnak módosításaľa
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

17. Polgáľmesteri tájékoztatő a lejárt hataľidejű testületihatźlrozatok végĺehajtásáró|, az
e|őző ülés óta tett fontosabb intézkedésekĺől, a jelentősebb eseményekľől és az
önkoľmányzati péĺweszkĺjzök átmenetileg szabadrendelkezésű részének péľz;piaci
jellegtĺ lekĺitéséről
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Beszeľzések
(írásbeli előterj esztés)

1.,,Keretszerződés gépjáľmiĺ szervizszo|gźtltatásrď, tźney,ű beszerzési eljárás
eredményének me gá1l apítása
Előterjesztő: dr. Balla Kątąlin - a Jegłzői Kabinet vezetője

2. Javaslat az ,,Iĺformációtechnológiai konszolidáció'' táĺgy,Ú, kozbeszerzési értékhatáľt
el nem érő beszerzési eljaľas eredményének megáll apításáĺa
Előterjesztő: dr. Balla Kątalin - a Jeglzői Kabinet vezetője

3. ,,Papiráĺa, író- és irodaszer bęszerzés', táĺew beszerzési eljáľás eľedményének
megállapítása (POTKEZBESÍTES)
Előterjesztő: dr. Balla Kątalin - a Jegłzői Kabinet vezetője

3. Gazdátkodási Ügyosztály
(írásbeli előterj esztés)

1 . Javaslat k<jzteriilęt-hasznéiati kérelmek e|bírá|ástr a
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - üg1losztályvezető

2. Tulajdonosi horzájźtru|as a Budapest VIII. kęrület, Diószegi Sámuel utcában
vízbekötés kiépítéséhez, meglévők megszüntetéséhez
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - ügłosztáIyvezető

3. Tulajdonosihozzźtjáĺulás Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál utca 2-4. szźmt ingatlanľa
|eágaző gźn e|osztővezeték kiépítéséhez
Előterjesztő: dľ. Galambos Eszter - üglosztályvezető

4. Tulajdonosi hozzźtjarulas Buđapest VIII. kerület, Szentkirályi utca 34. szźm a|atĺi
lakóépület tĺĺvközlési optikai hźiőzatźnak kiépítéséhez
Előterjesztő: dr. Galambos Eszteľ - üglosztályvezető

5. Tulajdonosi hozzájarulĺás Budapest VIII. keľület, Törökbecse utcában 10 kV-os
ft'ldkábel cseĘéhez
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - üglosztályvezető

6. Tulajdonosi hozzajźrulĺĺs a Budapest VIII. keriilet, Beľzsenyi utca 6. szźlm a|atti
ingatlan villamosenergia ellátasanak bovítéséhez
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - ügłosztályvezető

7. Tulajdonosi hozzajaralás a VIII. kerĹilet, Salétrom utca 5. szźlm a|atti épiilet tetővíz
elvezetések kö'zcsatomába bekĺĺtésének kiépít éséhez
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - ügłosztályvezető

8. Tulajdonosi honájarulás Budapest VIII. kerület, Reguly Antal utca 40. sz. ingat|arl
villamosenergia ellátó ft'ldkábel létesítéséhez
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - ügyosztályvezető



9. Javaslat a Práter u. 56. szĺĺm melletti kutyafuttatóval kapcsolatos tulajdonosi dĺjntés
meghozata|ára
Előterjesztő: Vĺjrtjs Tamás - a VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság alelnĺjke

10. Javaslat a Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-ve| kapcsolatos döntések
meghozatalera (SÜRGo s sÉc, ľórxÉzľnsÍľľs;
Előteľjesztő: dr. Galąmbos Eszier - ügyosztólyvezető

4. J őzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Eĺőterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodási igazgató
(ír ás b e l i e l ő t erj e s zté s)

1. A Remény Gyermekei' a gyerÍnekek ľeménye EgyesĹilet bérbęvételi kérelme a
Budapest VIII. kerĹilet, Kiss József u. 12. szám a|atti iires, önkormźnyzati tulajdonú,
nem lakás cé|jtra szolgáló helyiség bérbęadása vonatkozásában

2. A KVR TRADE'Kft. bérbevételi kérelme a Buđapest VIII. keriilet,Ká|vźnau,2I/A.
szźrrl a|atti Ĺiľes, onkormányzatí tvlajdonú, neĺR lakás céljráľa szo|gá|ő helyiség
vonatkozásában

3. PATÁLY MIKLOSNÉ egyéni véůIa|koző bérbevételi kérelme a Budapest VIII'
kertilet, Dankó utca 36. szźtĺn a|attí iires, önkormźnyzati tulajdonú, nem lakás cé|jára
szo|gá|ő helyiség bérbeadása vonatkozásában

4. Florian Tiku Kft. bérlő és a VUSHTRRI Kft. bérleti jog átn:hźnásra vonatkozó közös
kérelme a Budapest VIII. kerület, Baľoss u.77. szźm a|attĹ önkormányzati tulajdonú,
nem lakás célú helyiség tekintetében 1SÜRGOSSEG, póľrnzľnsÍľns)

5. Zárt ůĺlés keľetében tárgyalandó előterjesztések
(ír ás b e l i el ő t erj e s zté s)

1. Javaslat a Budapest VIII. kerĹilet, Rakóczi Í,tJ} ingatlanĺa vonatkozó
elővásárlási jogról való lemondásra
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - ą Gazdáĺladósi ÜglosztáIy vezetője

2. Javaslat a Budapest VIII. kęrület, Riíkóczi út(- ingatlanra vonatkozó
elővásárlási j ogról való lemondásľa
ElőteĘesztő: dr. Galambos Eszter - a Gazdálkodási Üglosztáĺy vezetője

3. Lakás elidegenítésével kapcsolatos véte|ár és eladási aján|atjóváhagyĺása - Budapest
VIII. keľület, József utca.-
Előterjesztő: Bozsik István Péter - a Józsefiárosi Gazdáĺknddsi Központ Zrt.
v aglongazddlkodás i i gaz gatój a

4. Lakás elidegenítésével kapcsolatos véte|ár és eladási ajtnlatjóvahagyasa - Budapest
VIII. kerület, Kisfaludy .'t"uĘ
Elóterjeszto: Bozsik lstvan Péter - a JózseJvárosi Gazdálkoddsi Központ Zrt.
v agło ngazdállło dős t i gazgatój a

Soós Gytiľgy
Megállapítja, hogy |2 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta| a Bizottság a napirendet
elfogadta.



23112017. (IV.10.) sz. városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(l.2 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság az alábbinapirenclet fogacĺja el:

Napiľend

1. Képviselő-testüIet
(ír ás b eli e l ő t erj e s zté s)

1. Javaslat költségvetést érintő döntések meghozata|ára
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

2. Javaslat az,,Önkormźnyzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tźtmogatásárď, tě,ĺgytl
pźiytzat benyújtásara
Előterjesztő: dr. Kocsis Móté - polgármester

3. Javaslat a Magyar Allami operahézzal kapcsolatos döntések meghozataIfua
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

4. Javaslat a Tűzfalfestési Pľogram módosításaĺa
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

5. Javaslat a JOK-ESZ módosítrĺsrĺra
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgdrmester

6. Javaslat háziorvosi szerződés megkĺitésére
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

7 . Kĺiznevelési intézmény źńszervezésénęk véleményezése
Előterjesztő: dľ. Kocsis Móté - polgármester

Sántha Péterné - alpolgármester
8. Javaslat az ĺĺnkormźtnyzatirendemények egyenlő esélytĺ hozzźférésének biztosítésfua

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester
Sántha Péterné - alpolgármester

9. Javaslat kĺjrzeti megbízotti iroda kialakításáĺa, működtetéséľe
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

10. Javaslat a 20|7. évľe vonatkozóan igazgatási sztinet elrendeléséľől szóló
4 l20 17 . (II. 09. ) önkoľmányzati renđelet módo sítására
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

1l. Veszélyes hulladék feldolgozźsára iľanyuló, fokozott kömyezeti és egészségügyi
kockázatotjelentő ipaľi tevékenység megsztintetése
Előterjesztő: dr. Erőss Gábor - képviselő

|2. Javas|at a Polgármesteri Hivatal Szewezeti és Míĺkĺ'désiSzabá|yzatanak módosítasĺíra
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

13. Polgármesteri tájékoztatő a |ejźrt hataĺidejű testületi hatźrozatok végrehajtasźrő|, az
e\óző iilés óta tett fontosabb intézkedésekľől, a jelentősebb eseményekĺoI és az
önkoľmányzati pénzesrközĺĺk átmenetileg szabadľendelkezésű ľészének pétupiaci
jelleglĺ lekdtéséről
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester



2. Beszeľzések
(ír ás b el i e l ő t erj e s zt é s)

l. ,,Keretszerződés gépjármtĺ szervizszolgá|tatásrď, tárgyű beszerzési eljĺĺľás
eredményének me gál l apitása
Előterjesztő: dr. Balla KątąIin - a Jegłzői Kabinet vezetője

2. Javaslat az ,,Információtechnológiai konszolidáció'' tárgyil, kozbeszeruési éľtékhatárt
el nem érő beszerzési eljaľás eredményének megáll apításźra
Előterjesztő: dr. Balla Katalin - a Jeglzői Kąbinet vezetője

3. ,,Papirźlru, író- és irodaszer beszeÍzés,, tárgyil beszerzési eljáłás eredményének
me gállap ítĺás a 1Y olrÉzB E S ÍTÉ S )
Előterjesztő: dr. Balla Katalin - a Jegyzői Kąbinet vezetője

3. Gazdálkodásĺ Ügyosztály
(írásb eli előterj esztés)

1 . Javaslat köZteľtilet-hasznáLati kérelmek e|bírźlźsár a
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - üglosztályvezető

2. Tulajdonosi hozzájara|ás a Budapest VIII. keľtilet, Diószegi Sámuel utcában
vízbektjtés kiépítéséhe z, meg|évók megsztintetéséhez
Előterjesztő: dr. Galąmbos Eszter - üg,losztályvezető

3. TulajđonosihozztĄźrulás Budapest VIII. keľĹilet, Gyulai Pál utca 2-4. száműingatlanľa
|eágaző gáz elo sztőv ezeték kiépítéséhez
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - ügyosztályvezető

4. Tulajdonosi hozzájáĺulás Budapest VIII. kertilet, Szentkirályi utca 34. szálrrl a|atti
lakóépület távközlési optikai há|őzatáĺakkiépítéséhez
Előterjesztő: dr. Galąmbos Eszter - iiglosztólyvezető

5. Tulajdonosi hozzájźlrulas Budapest VIII. kerület, Törĺjkbecse utcában 10 kV-os
ftildkábel cseréjéhez
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - üglosztóIyvezető

6. Tulajdonosi hozzźtjźlrulás a Budapest VIII. kerület, Beľzsenyi utca 6. szźĺm alatti
ingatlan villamosenergia ellátasának bővíté séhez
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - tigłosztáIyvezető

7. Tulajdonosi hozzajźlrulás a VIII. kerület, Sďétrom utca 5. szźnn a|atti épület tetovíz
elvezetések közcsatoľnába bekötésének kiépítéséhez
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - üglosztólyvezető

8. Tulajdonosi hozzźĄuulás Budapest VIII. kerĹilet, Reguly Antal utca 40. sz. ingatlan
villamosenergia ellátó ft'ldkábel létesítéséhez
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - ügłosztályvezető

9. Javaslat aPtátet u. 56. szám melletti kutyafuttatóval kapcsolatos fulajdonosi döntés
nlegllozatalźra
Előterjesztő: Vorös Tąmás - a VárosgazdłźIkodási és Pénzügłi Bizottság alelntike

l0. Javaslat a Józsefuĺĺľosi Gazdálkođási Központ Zrt.-vę| kapcsolatos dĺĺntések
me gho zata|aľa ( SÜRGo s s Éc, p oľrÉzsE s ÍTÉ S )
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - ügłosztályvezető



4. J őzs efv áľos i Gazdálkodás i Közp ont Zrt.
Előterjesztő: Bozsik Istvdn Péter - vagyongazdáIkodósi igazgató
(ír ás b eI i e l ő t erj e s zt é ý

1. A Remény Gyermekei' a gyeÍmekek reménye Egyestilet bérbevételi kérelmę a
Budapest VIII. kerület, Kiss József u. |2. szám a|atti üres, önkormányzati tulajđonú,
nem lakás céljźra szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában

z. A KVR TRADE Kft. béľbevételi kérelme a Budapest VIII. kerĹilet, Kálvária u.2IlA.
szźtm a|atti üres, onkormányzati t|iajdonú, nem lakás céljĺĺľa szo|gt:,|ő helyiség
vonatkozásában

3. PATÁLY MIKLóSNÉ egyéni viĺllalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII.
kerĺilet, Dankó utca 36. szám a|atti iires, tinkoľmźnyzati tulajdonú, nem lakás céIjźtra
szoIgáIő helyiség bérbeadása vonatkozásában

4. Florian Tiku Kft' bérlő és a VUSHTRRI Kft. béľleti jog átruhazásra vonatkozó kĺĺzĺĺs
kérelme a Budapest VIII. kerület, Baľoss u. 77. szětm alattl önkoľmĺĺnyzati tulajdonú,
nem lakas célú helyiség tekintetében (SÜRGOSSÉG, póľrÉzBEsÍTÉS)

5. Zárt ůĺlés keľetében táľryalandó előterjesztések
(írásb eI t előterj esztés)

1'JavaslataBudapestvIil.kerület,Rrákócziút-ingatlanĺavonatkozó
elővásárlási j o$ól vďó lemondiísra
Előterjesztő: dr. Gąlambos Eszter - ą Gazdálkodási Üglosztály vezetője

2.JavaslataBudapestVIII.kerĺilet,Rfüócziút-Iingatlanĺavonatkozó
elővásaľlási j ogról való lemondiásra
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - a Gazdálkodási Üg,,osztály vezetője
Lakás elidegenítésével kapcsolatos véteIát és eladási aján|at jővźhagyása - Budapest
VIII. kerĹilet, József utcaC
Előterjesztő: Bozsik István Péter - a Józsefvárosi Gązdállrndási KÓzpont ZrĹ
v a g,,ongazddlko dós i i gaz gatój a
Lakás elidegenítésével kapcsolatos véte|ár és eladási ajánlatjóvĺíhagyása - Budapest
VIII. kerÍitet, Kisfaludy utcae
Előteľjesztő: Bozsik István Péter - a Józsefvárosi Gazdáĺkodási Központ Zrt.
v a gł o ngazdál ko dás i i gaz gat ój a

1. Képviselő.testiilet
(ír ásb elt előterj esztés)

Soós Gytiľgy
Külön tźlr gy a|ásraj avaslatokat kér.

Jakabfy Tamás
Elöljaróban je|ezn kívánją hogy újfent azok az előteľjesztések nem érkeztek meg, amelyek
igenis nagyon fontosak a kerĹilet jövője szempontjából, és mar megint nem tudja a Bizottság
azokattaryya|ni. Az I.|. napirendi pontot kéri külön tźngyaIni.

a
J.
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Soĺós Gytirgy
Egyéb kĹilön taľgyalásľa vonatkozó kérések nincsenek, így a blokkban maradt napirendi
pontok együttes vitáját megnyitja, Iezźtrja. Szavazásra bocsátja aZ alábbi hatálrozati
javaslatokat:

Napirend 1.1. pontja: Javaslat költségvetést érintő diintések meghozataláľa
Eĺőterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgórmester

A napirend 1.1. pontját kůilön táľgyalásra kĺkérték.

Napirend 1.2. pontja: Javaslat az ,,onkoľmányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
tá m o g atá s ár a,, tár gy ű p áily ázat b eny rĺj tás ára
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés

meglárgyalását.

Felelős: polgármester
Hataridő: a Képviselő-testiilet 201'7. źtpri|ís 13-i Ĺilése

Napiľend 1.3. pontja: Javaslat a Magyar Áilami operaházzal kapcsolatos diintések
meghozata|ára
Előterjesztő: dr. Kocsis Mátě - polgármester

A Vĺĺĺosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az eloteqesztés

meglźlrgya|ésát.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a Képviselő-testiilet 2017. ápri|is 13-i iilése

Napĺrend 1.4. pontja: Javaslat a Tűzfalfestési Pľogľam módosítására
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-tęstületnek az e|óterjesztés

meglátgya|ását.

Felelős: polgármester
Hatźľrdo a Képviselő-testiilet 2017, ápnIis 13-i ülése

Napiľend l..5. pontja: Javaslat a ĺóxľsz módosítására
Előterjesztő: dr. Kocsis Móté - polgármester

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

meglárgyalását.

Felelős: polgaľmester
Hatráridő: a Képviselő-testĺilet 2017. ápri|is l3-i ülése



Napirend 1.6. pontja: Javaslat háziolvosi szeződés megkiitéséľe
Előterjesztő: dr. Kocsis Móté - polgármester

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesĺés
megÍárgyaLását.

Felelős : pol gĺĺrmester
Hatariđő: a Képviselő-testület 20|7. źtpnLis 13-i ülése

NapÍrend 1.7. pontja: Kiiznevelési ĺntézmény átszeľvezésének véleményezése
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Sánthą Pétern,ć - alpolgdrmester

A Vaĺosgazdálkođasi és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az előterjesztés
megtźľgyaIźstú.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a Képviselő-testiilet 2017. ápri|is 13-i ülése

Napiľend 1.8. pontja: Javaslat az iinkormányzati ľendezvények egyenlő esélyű
hoznáfér ésén ek bĺztosítás ára
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Sóntha Péterné - alpolgármester

A Vaľosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őterjesztés

meglárgyalźsźń.

Felelős: polgármester
Hatźlriđő: a Képviselő-testiilet 20117, ápri|is 13-i iilése

Napiľend 1.9. pontja: Javaslat kiineti megbízottĺ ĺroda kÍalakítására, mĺiktidtetéséľe
Előterjesztő: dr. Kocsis Mót,ć - polgármester

A Vaľosgazdálkodasi és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő.testtiletnek az e|őterjesztés

megffugya|ásźú.

Felelős: polgármester
Hatźlriďő: a Képviselő-testĺilet 2017. źtpnlris l3-i Ĺilése



Napirend 1.10. pontja: Javaslat a 2017. évre vonatkozóan ígazgatási szünet

elľendeléséľőt szóló 4ĺ2017.(II.09.) iinkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Kocsis Móté - polgdrmester

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés

megtárgyalását.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: a Képviselő-testtilet 201'7. ápnlis 13-i ülése

Napiľend 1.11. pontja: VeszéIyes hulladék feldotgozásáľa irányulĺĺ, fokozott környezeti

és ôgészségiigyi kockázatot jelentő ĺpari tevékenység megszüntetése

Előterjesztő: dr. Erőss Gábor - kźpviselő

A Varosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az előterjesztés

meglárgyalását.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: a Képviselő-testtilet 20|7. éqľi|is 13-i ülése

Napirend Í.Í2. pontja: Javaslat a Polgármesteri Hĺvatal Szeľvezeti és Műktidési
Szab á.Jyzatán ak módosításáľa
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testülętnek az előterjesztés

meglźrgyaIását.

Felelős : polgiírmester
Hatráľidő: a Képviselő-testiilet 2017. ápiLis 13-i ülése

Napĺrend 1.13. pontja: Polgáľmesteri tőĘékoztatő a lejárt határidejĺĺ testületi

haiározatox végľóhajtásáľĺól, nz e|őző ĺilés őta tett fontosabb intézkedésekrőI, a
jelentősebb eseményekről és ^z tinkormányzatĺ pénzeszktiztik átmenetileg

śzabadrendelkezésiĺ ľészének pénzpÍaci jetlegű lekötéséľől
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őterjesztés

meglźtrgyalását.

Felelős: polgáľmester
Hataĺidő: a Képviselő-testĺilet 2017. ttpnLis 13-i ülése

Soĺós Gytirgy
Megillápíd-á hogy 11 igen, 0 nem, T tartőzkođás szavazatta| a Bizottság az a|ábbi

határ ozatokat e|fo gađta:
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Napiľend 1.2. pontja: Javaslat az ,,onkoľmányzati feladatellátást szolgálĺó fejlesztések
tá m o ga tá s ár a,, tár gľ tl p ź.Jy ázat b enyúj tásá ľa
Előterjesztő: dr. Kocsts Máté - polgármester

232 ĺ 20 17 . (IV. 1 0.) sz. Város gazdálkod ási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtĺózkodás szavazatta|)
(Tematiĺrai blokkban tĺjrtént a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előteĄesztés
meglfugyaltsźŃ.

Felelős : polgĺĺrmester
Hataľidő: a Képviselő-testtilet 2017. április 13-i iilése

Napĺrend 1.3. pontja: Javaslat a Magyaľ Allami operahánzal kapcsolatos diintések
meghozata|ára
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

23312017. (Iv.10.) sz. Városgazdá.Jkod'ási és Pénziigyi BÍzottsághatározata
(11 igen' 0 nem, l taľtĺízkodás szavazatta|)
(ľematiĺrai blokkbąn tortént a szavazós.)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az e|őteqesnés
meg!fugya|ását.

Felelős: polgármesteľ
Hataĺidő: a Képviselő-testĺilet 20|7. április 13-i iilése

Napirend 1.4. pontj a : Javaslat a T úzfa|Íestési P ro gľam m ĺídos ításáłr a
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

23 4 ĺ20 17 . (IV. 1 0.) sz. Váľo s g azdáůko: dási és Pénzüryi B izotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 1 tartĺízkodás szavazatta|)
(ľematiĺtai blokkban tortént a szavazás.)

A Váľosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az e|őteqesztés

meglárgya|ását.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźniđő: a Képviselő-testĹilet 2017. április 13-i tilése
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Napirend 1.5. pontja: Javaslat a ĺórnsz mĺódosítására
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

235|20|7. (Iv.10.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l.1 igen, 0 nem, l taľtózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban történt a szavazás.)

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

Felelős: polgáľmesteľ
Hatláridő: a Képviselő-testiilet 2017. április 13-i ülése

Napiľend 1.6. pontja: Javaslat hĺĺziorvosi szeľződés megkötéséľe
Előterjesztő: dr. Kocsis Móté - polgármester

236ĺ2017. (Iv.10.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, l tartőzkodás szavazattal)
(ľematilrai blokkban történt a szavazás.)

A Vaľosgazdálkođási és Pérziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őterjesztés
meglfugyalását.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: a Képviselő-testület f0I7. ápn|is 13-i ülése

Napirend l.7. pontja: Kiiznevelési intézmény átszervezésénekvéleményezése
Előterjesztő: dr. Kocsis Mát,ź - polgármester

Sánthą Péterné - alpolgórmester

237ĺ2017.(Iv.10.) sz. Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság hatálrozata
(11 igen' 0 nem, I tartózkodás szavazatta|)

Qematilrai bloklrban tcjrtént a szavazós.)

AYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őterjesztés
meg!fugyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testiilet 20|7. ápri|is 13-i ülése
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Napiľend 1.8. pontja: Javaslat az önkormányzati ľendezvények egyenlő esélyű

hozzáfér ésének biztosítására
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Sántha Pétern,ć - alpolgármester

f38ĺ20ĺ7. (Iv.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l1 igen, 0 nem, 1 tzrtőzkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

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

meglárgyalását.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: a Képviselő-testĺilet 201'7. ápn|is 13-i ülése

Napiľend 1.9. pontja: Javaslat ktĺzeti megbízottĺ iroda kialakítására, műkiidtetéséľe
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgźrmester

239ĺ2017. (Iv.10.) sz. VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzüryĺ Bizottság határozata
(l.1 igen, 0 nem, |' tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban toľtént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-tęstületnęk az e|óterjesztés

meglérgyalását.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a Képviselő-testület 2017. ápti|is 13-i ülése

Napiľend 1.10. pontja: Javaslat a 20|7. évre vonatkozóan igazgatási szünet

elrendeléséről szólĺĺ 412017. (II.09.) iinkoľmányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Kocsis Mdté - polgármester

f40ĺ2017. (Iv.10.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénzüryi Bizottság határozata
(11 igen, 0 nemo I tartőzkodás szavazattal)
(Tematilrai bloklrban történt a szavazós.)

A VaľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés

meglźngyalását.

Felelős : polgiĺľmester
Hatfuidő a Képviselő-testület 2017. ápti1ris 13-i ülése
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Napiľend 1.11. pontja: Veszélyes hulladék feldolgozására irányulĺĺ, fokozott környezeti
és egészségiigyi kocká zatotjelentő ipari tevékenység megsziintetése
Előterjesztő: dr' Erőss Gábor - lc.źpviseĺő

241 ĺ20|7. Gv. t 0.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(11 igen,0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)
(Tematikai blokkban tôrtént a szavazás.)

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

Felelős: polgáľmester
Határidő: a Képviselő-testiilet 20|7. ápľilis 13-i iilése

Napirend 1.12. pontja: Javaslat a Polgármesterĺ Hivatal Szervezeti és Műktidésĺ
Szab áiy zat án a k mtí do s ítá s ára
Eĺőterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

2 42 lf0ĺ7 . (Iv. 1 0.) sz. Vá ros gazd álko dásÍ és Pénziĺ gyi BÍzotts ág határozata
(11 igen, 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az eloterjesztés

meg!fugyalástú.

Felelős: polgáľmester
Hatźłiđő: a Képviselő-testület f017. ápľilis 13-i ülése

Napĺrend 1.13. pontja: Polgáľmesteľi tájékoztatő a lejárt határidejű testĺileti
határozatok végľehajtásáľól, az e|őző ütés őta tett fontosabb ĺntézkedésekről' a
jelentősebb eseményekről és az tinkormányzatĺ pénzeszkiizök átmenetileg
szabadrendelkezésű részének pénzpĺaci jetlegű lektitéséľől
Előterjesztő: dr. Kocsis Móté - polgórmester

f 43t20L7.(IV.10.)-.iŕíä:ľt1Tľ'Ti:,"äil""äfl ,ľ:":::#"határozata

(ľematikai blokkban történt a szavazás.)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesĺés
megJfugyalását.

Felelős: polgármester
Hattríđő a Képviselő-testi.ilet 2017 ' április 13-i iilése
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Napirend 1.1. pontja: Javaslat költségvetést érĺntő dłintések meghozata|ára
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Soós Gyiiľgy
A vitát megnyitja, megadja a szót Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Kérése volna a tisztviselőtelepi fatiltetéssel kapcsolatban. A Képviselő-testület tilésére kéri
előkészítení an' atérképet' mely megmutatja, hogy már az előző ciklusban, a,,megboldogu1t''
Fatanács alatt hová ültettek fźtkataTisztviselőtelepre, męrt ennek legalább két hullĺáma is volt.
Ezért ő eľősen rácsodálkozott affa, hogy valami 70, vagy nem is fudja pontosan, hány darab fa
kell még oda. Kíváncsi lenne aną hogy ezek kcjzül mennyi szÍradt ki. Tehát hányat kell
pótolni, honnan, és ha kell, akkor azt miért nem garanciálisan potolták néhany éwel ezelőtt?
Mert emlékezete szerint elég nagy lefedettséggel sikeľült a Tisztviselőtelepet behinteni f,ĺkkal'

Soós Gyiiľry
Meg fogiák kapni a képviselők, a kérésnek megfelelően. Egyéb kérdés, hozzászőIźts nincs, a
vitátleztlr ja.Szavazásrabocsátjaaza\ábbihatźlrozati javaslatot:

A Városgazdálkodási és PénzügyiBizottságjavasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés

meg!áltgyalásátésahatáĺozati javaslatelfogadását.

Felelős: polgáľmester
Hatźrido: a Képviselő-testiilet 2017. áprilís 13-i ülése

Soĺis György
Megállapítja, hogy 12 igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottság az a|źhbihatźrozatot
elfogadta:

24412017. (Iv.t0.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziiryĺ Bĺzottság hatńrozata
(12 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előteqesnés
me g!fu gy al ás át és a hatźr ozati j avaslat el fo gadását.

Felęlős: polgáľmesteľ
Hataridő: a Képviselő-testiilet f0I7. április 13-i ülése

2.Beszerzések
(ír ás b eI i e lő terj es ztĺć s)

Soĺós Gyiiľgy
Külön tárgyalásra vonatkozó kérések nincsenek, így a2, blokk napiľendi pontjainak egyĹittes

vItájátmegnyitja,Iezáqa.SzavazÍsrabocsátjaazalźĺbbihataĺozatl javaslatokat:

ii !
t r ra. :r ' i
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Napirend 2.1. pontja: ,,Keretszerződés gépjáľmíĺ szeľvizszolgá|tatásra,, tárgyűl
beszeľzési eljárás eredményének megállapítása
Eĺőterjesztő: dr. Baĺla Katalin - a Jegłzői Kabinet vezetője

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺlnt, hogy

1. a ,'Keretszerződés gépjármű szętvizszo|gá|tatásrď, tźtrgytl,kozbeszerzési éľtékhatárt el nem
éro beszerzési eljárást eredményesnek nyilvanítja.

Felelős: Iegyző
Hataľidő: f0I7. április 10.

2. abeszęrzési eljĺĺĺásban az összęsségében legelőnyösebb ajánlatot a Teleki 20 Autĺójavítĺí
Kft. (szélůely: 1086 Budapest, Teleki tér 2|.; adószĺm: 12986008-2-42; cégegyzékszźm:
0I-09-713300) ađta, igy ueljáľás nyertese.
Elfogadott ajän|atíĺír:-Gépjárműjavítás őradíjanettó 3.950 Fťóľa + Afa,Karosszériajavítás
őradíja nettó 3.500 Ft/őra.

Felelős: Jegyzó
Hatttriđő : 20 |7 . április 1 0.

3. a hatźrozat 2. pontja a|apjźn felkéri a legyzőt a kerctszerzodés aláirásĺáľa nettó 3.937 ,0 e
Forint értékben.

Felelős: Jegyző
Határidő: 2017. ápľilis 20.

Napirend 2.2. pontja: Javaslat az ,,InformáciĺítechnolĺĎgiai konszolidáciĺí'' tárgyűl,
kiizbeszerzési éľtékhatárt el nem éľő beszerzési eljárás eľedményének megállapításáľa
Előterjesztő: dr. Balla Katalin - a Jeglzői Kabinet vezetője

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

!. az ,,Infoľmációtechnológiai konszolidáciő,, tźlrgý, kozbeszęrzési éľtékhatárt el nem érő

beszeľzési elj ĺĺrást érvényesnek és eredményesnek nyilvanítj a.

Felelős: Jegyzó
Határidő: 2017 . április 10.

2. a beszerzési eljárasban érvényes és legalacsonyabb összegű ajĺánlatot a Secuľĺcum Kft.
(|044 BuclapesĹ, oradrla utca 4.; adószĺínr: t4565588-2-4l; cégjegyzékszźn: 01-09-

207330) teĹl, ezéĺt aKft.. anyertes ajźn|attevo. Elfogadott ajźn|ati ar:-

Nettó ajánlati ár összesen (Ft) 13.859.788,-

Bruttó ajánlati áľ iisszesen (Ft) 17.60r.93r,-

Felelős: Iegyző
Hataridő: f0I7. április 10.
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3 . ahatźrozat 2. pontja a|apjáĺ felkéri a legyzőt az adásvéte|i szerződés a|źirtsára.

Felelős: Jegyzó
Hatáľidő: 2017. ápľilis 20.

Napirend 2.3. pontja: ,,Papíľáľu, író- és Írodaszer beszerzés'' táľryú beszerzési eljárás

ered ményének megállapítása
Előterjesztő: dr. Balla Katalin - a Jeglzői Kabinet vezetője

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

|. a ,,Papirźru, írő- és iľodaszer beszerzés,' tárgyu, kozbeszerzési értékhatfut ęI nem érő

beszerzési elj arást eľedményesnek nyilvánítj a.

Felelős: Jegyző
Hataľidő: z0I7. április 10.

2. a beszerzési e|jźrásban összességében a legelőnyösebb, érvényes ajĺĺnlatot a Vectra.Line
Plus Kft. (székhely: 1165 Buđapest, Újszászu, 45lB. R. ép.; adőszálm: t4548442-2-42;

cégtregyzékszźtm:01-09-908877) tett, ezért a Kft. a nyertes ajźn|attevő. Elfogadott ajźn|ati

fua:

Ajánlati áľ
NettĺĎ ajánlati áľ iisszesen
GO

Bruttó ajánlLati ár
tĺsszesen (ľ't)

I. csomag 4.1s6 5.278,12

il. csomag 62.472,63 79.340"24

il. csomag 964 1.224,28

IV. csomag 70.256,50 89.225.755

Felelős: Jegyző
Hatarido: f0I7 . április 1 0.

3. ahatározat2. pontja alapjźn felkéľi a Jegyzőt az adásvételi keretszeľződés a|tirásara nettó

10.000,0 e Forint értékben.

Felelős: Jegyző
Hatańđő: 2017 . április 20.

Soĺís Gytirgy
MegáI|apítJa, hogy |2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottság az a|ábbi

hatźr o zatokat elfo gadta :
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Napirend 2.|. pontja: ,,Keretszerződés gépjáľmű szervizszolgáitatásra,, tárgÍt
beszerzési eljárás eľedményének megállapítása
Előterjesztő., dr. Balla Katalin - a Jegyzői Kabinet vezetője

245ĺf0L7. (Iv.10.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen,0 nem, 0 tartózkođás szavaz.atta|)
(ľematikni blokkban tortént a szavazős.)

A Varosgazdálkođási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a ,,Keretszerződés gépjáľmű szervizszo\gźitatásrď, tźrgy,Ú,kozbeszeruési értékhatárt el nem

érő beszerzési elj aľást eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: Jegyző
Hataridő: 2017 . április 10.

2. abeszerzési e|járźlsban az ĺisszességében legelőnyĺjsębb ajanlatot a Teleki 20 Autójavító
Kft. (székhely: toso Buđapest, Teleki tér 21.; aďőszźrn: |2986008-f-42; cég1egyzékszźm:

01-09-713300) adtą igy a, eljrárĺás nyertese.

Etfogadott ajźtntatĺł:ćepjĺrmĺjavíiás &adijanettó 3.950 Ftlfua+ AÍa, Kaľosszériajavítás

őradija nettó 3.5 00 Ftĺ őra.

Felelős: Iegyzo
IJatátiďő : 2017, ápľilis 1 0.

3. ahatározat2. pontja a|apjźn felkéri a legyzőt akeretszęĺzodés aIáírásara nettó 3.937,0 e

Forint értékben.

Felelős: Iegyző
Határidő:2017 . április 20.

Napirend 2.2. pontja: Javas|at az ,,Informáciĺótechnológĺai konszolidáció'' tárgűo
kiiibeszeľzési értékhatńrt e|nem érő beszeľzési etjáľás eľedményének megállapítására
Előterjesztő: dr. Balla Katalin - a Jegłzői Kabinet vezetője

246t2017. (Iv.10.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
(ľematilrai blokkban történt a szavazas.)

AYáĺosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

|. az ,,Információtechnológiai konszolidáciő,, tźrgytl, kozbeszetzési értékhatáľt el nem érő

beszeruési elj áľást érvényesnek és eredményesnek nyilvrĺnítj a.

Felelős: Jegyző
Határidő: 2017. április 10.
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2. a beszerzési eljarźs,ban éľvényes és legalacsonyabb ĺĺsszegtĺ ajźn|atot a Securicum Kft.
(1044 Budapest, oľadna utca 4.; ađőszám: 14565588-2-4I; cég1egyzékszám: 0l-09-
207330) tett, ezért a Kft. a nyeľtes ajánlattevő. Elfogadott ajtn|ati ár:

Nettĺó ajánlati áľ tĺsszesen (Ft) 13.859.788.-

Bľuttó ajánlati ár tisszesen (Ft) 17.601.931,-

Felelős: Jegyzó
Határidő: 2017. április l0.

3 . ahatérozat 2, pontja a|apjźn felkéri a legyzőt az ađźsvéte|i szerzőđés a|źtírásźra.

Felelős: Jegyzo
Hataľidő: 2017. április 20.

Napiľend 2.3. pontja: ,,Papíľáľu, íľĺí. és irodaszer beszerzés'' tárgyrĺ beszeľzési eljárás
eredményének megállapítása
Előterjesztő: dr. BaIIa Katalin - a Jeglzői Kabinet vezetője

247 ĺ2017. (Iv.10.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bĺzotts ághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 ŕ.a,rtőzkodás szavazattal)
(ľemąttkni blokkbąn történt a szavązás.)

A Varosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

I. a ,,Papfuáru, irő- és irodaszer beszerzés,, tź,rgyq kozbęszeruési éľtékhatáľt el nem érő
beszetzési eljránást eľeđményesnek nyilvánítja'

Felelős: Jegyző
Hatfuiđő:2017 . április 10.

2. abeszetzési e|jénźlsban ĺjsszességében a legelőnyĺĺsebb, érvényes ajánlatot a Vectľa-Line
Plus Kft. (székhely: 1165 Budapest, Ujszaszu.45lB. R. ép'; adőszźlm: |4548442-2-42;
cégtregyzékszám:01-09-908877) tett, ezért a Kft. a nyertes aján|attevo. Elfogadott ajánlatt
ára:

Ajánlati áľ Nettĺí ajánlati áľ összesen
(Fr)

Bruttó aján|atĺ ár
iisszesen íľ't)

V. csomag 4.156 5.278,12

VI. csomag 62.472,63 79.340,24

WI. csomag 964 1.224,28

ŕIII. csomag 70.256,50 89.225,755

Felelős: Iegyzó
Határidő : 20 17 . ápĺilis l 0.

'l
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3. ahatfuozat2. pontja a|apjźn felkéri a Jegyzót az adásvételi keretszerződés aláírásara nettó

10.000,0 e Forint énékben.

Fe1elős: Jegyző
Hatáľidő: f0I7. április 20.

3. Gazdálkodási Ugyosztály
(ír ásb eĺi előterj eszté s)

Soós György
Külön tár gy a|ástaj avaslatokat kér.

Pálovics Lász|ől
A 3'1. napirendi pontot kéri kiilön tźrgya|ru.

Jakabff Tamás
Kültin tźrgya|ásrajavasolja a napirend 3.9. pontját.

Soós Gyiirgy
Egyéb kulĺ'n tárgyalásra vonatkozó kérések nincsenek, így a blokkban maľadt napirendi

pontok egyiittes vitájá,t megnyitja, Iezźąa. Szavazásra bocsátja az alábbi határozati
javaslatokat:

Napiľend 3.1. pontja: Javaslat kłizteľület.használati kéľelmek elbírálásáľa
Eĺőterjesztő: dr' Gąlambos Eszter - ügłosztályvezető

A napirend 3.1. pontját küliin tárgyalásra kĺkéľték.

Napiľend 3.2. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. keľület, Diószegi

S ámuel utcában vízb ekiités kiépítéséhe z, meg|év ők megszüntetés éh ez

Előterjesztő: dr, Galambos Eszter - tiglosztáIyvezető

A Vaľosgazdátkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy a kivitelezéssel megbízott

D9RLA-BAU Kft. (cégsegyzékszám: 13 09 158075; székhely: 2011 Budaka|ász, Munkácsy

Mihály utca24) kérelmére tulajdonosi hozzájźru|astń adja a Nemzeti Kĺizszolgálati Egyetem

Luđovika Campus beruhźnása keretében tervezett új spoľtközpont vízę||źtasát biztosító új

vízbekötés kiépítéséhez,va|aminta2 db meglévő vízbekötés megsztintetéséhez.

A Budapest VIII. keriilet, Diószegi Sámuel utca 44-52. szźmtű ingatlanok közötti srakaszźn

végzenđó ktiĺertileti munkák végzéséhez hozzźýźru|ásźÍ. az alábbi feltételekkel és

kikötésekkel adja meg:

a. jelen tulajdonosi hozzźljáĺulás a benl/rrźľ;őt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

b. a tulajdonosi hozzájárulrís a Diószegi Sámuel utca (hrsz.: 35903) munkálatokkal

érintett teriiletére terjed ki,
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c. a beruhĺĺzónak (építtetőnek) a kozútkezelői és munkakezdési (buľkolatbontási)
hozzájárulást a vonatkozó renđelet (|9l|994. (v.31.) KHVM ĺendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. keľület Polgĺĺrmesteľi Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájátót ęlőzetesen meg kell kérni, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. a megszĹintetett (levágott) csővezetéket el kell távo|ítani,

e. kotelezi a kivitelezőt a Diószegi Sámuel utcai járda- és útszakaszon a bontási helyek
(és jarda szegélykő) megfelelő minőségben ttjľténő helyreállítására, melyre abenlháző
és kivitelező közösen 5 év gaľancitLtvéL||a|:

. a bontással érintett Diószegi Sámuel utca ritpálya buľkolatát az a|ábbi ľétegrendđel
kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

4 cm vtg. ACll jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (legalább a járda

szélességéve| megegyező hosszban)
7 cm vtg. AC22 je|uhengerelt aszfaltbeton kötőréteg
20 cmvtg. C8/1 0-32lF stabili zá|t tftalap
20 cm vtg. fagyź/rló homokos kavics ágyazat Trq 95o/o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. a bontĺĺssal éľintett Diószegi Sámuel utca piĺľatlan oldali jarda burko|atźi az a|źtbbi

ľétegľenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként20-20 cm átlapolással:

eredeti nagykockakő burkolat
4 cm vtg. homoktryyazat
15 cm vtg. C8/10-32lF stablLizáIttfta|ap
15 cm vtg. fagyá|ló homokos kavics ágyazat Trq 95Yo (más anyaggal nem
helyettesíthető)

f. az engeđéIyes köteles a munkák (helyľeállítas) elkésziiltéről a közteľület fulajdonosát
írásban éľtesíteni,

g. jelen tulajdonosi hozzájźrru|ás csak aZ engedélyező szeľvek, szakhatóságok
előíľásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától szźlmított 1 évig éľvényes.

Felelős: polgáľmester
Hataĺido: 20|7 . április l 0.

Napiľend 3.3. pontja: Tulajdonosihozzájáľulás Budapest VIII. keľüIet, Gyulai Pál utca
2-4. számű ingatlanra |eágaző gáz e|osztőv ezeték kiépítéséhez
Előterjesztő: dr. Gąlambos Eszter - ĺiglosztályvezető

AY.árosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy fulajdonosi hozzájźLru|ását adja _
arocĺz Földgazelosztási Kft. megbízźsából a terveket készítő HELYSZN Epítőipaľi Kft.
(cég1egyzékszám: 01 09 861432; székhely: 1031 Budapest, Nánĺási tÍ 5-7. A ép. 1. lph' 11a.)

részére _ a Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál utca 2-4. szám alatti ingatlan (ľľsz.: 3643411)
gazeLlźĺtását biztosító, növelt kisnyomású gázxezeték |eágazás kiépítésének kĺizterulęti
munkáihoz. az a|ábbi feltételekkel és kikĺjtésekkel:
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a. jelen tulajdonosi hozztĘźruLás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez

izĹikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosíhozzäjtrulás a Stáhly utca (hĺsz.: 36450) érintett út- és jźĺtďaszakaszźtta

terjeđ ki,

c. a beruhazónak (építtetőnek) a ktjzútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)

hozzájáruLást a vonatkozó rendelet (|glt994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti

mellékletek csatoliásával a Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Polgáľmesteri Hivatal

Hatósági Ügyosztály Építéstigyi Iľodájától előzetęsen meg kell kémi, és az abban

foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi a kivitelezőt a Stahly utcai járda- és útszakaszoÍla bontasi helyek (és jráľda

szegélykő) megfelelő minőségben toľténő helyreállításáľa, melyre a

benilźnőlkívitelezoközösen5évgaranciźLtvtl||aI:

. a bontással érintett Stahly utca útpálya burkolatźú, az alábbi rétegľenddel kell

helyreállítani, szetkezeti ľétegenként 20-20 cm átlapolással:

4 cm vtg. ACll jeliĺ hengerelt aszfaltbeton kopóľéteg (legalább a jźrđa

szélességével megegyező hosszbaĺr)

7 cmvtg. ACl1jelrĺ hengerelt aszfaltbeton kĺitőréteg

20 cm vtg. C8/ 1 0-3 2/F stabili ztĺ|t iftalap
20 cm vtg. fagyá|ló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem

helyettesíthető)

. a bontással érintett Stáhly utca jtrda burkolatát az a|źhbi ľétegľenddel kell

helyreállítani , szerkezeti ľétegenként 20-20 cm atlapolással:

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfa\t kopóľéteg (legalább a jźrđa

szélességével megegyező hosszbaĺl)
15 cm ł.tg' C8/10-32lF stabilizÍt|ttfta|ap
15 cm vtg. fagyáIló homokos kavics tęyazat Trq 95% (mas anyaggal nem

helyettesíthető)

e. az engedéIyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéro| a köZteľtilet fulajđonosát

írásban éľtesíteni,

f. jęlen tulajdonosi hozzajźru|źs csak az eĺgedéIyezĺĺ szervęk, szak.hatőságok

eloĺrasai''aĹ maradéktalan betaľtásával, a đtintés napjától számított l évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hatríridő: f0t7. ápľilis 10.

Napiľend 3.4. pontja: Tulajdon osi horu'á!álľulás Budapest WII. keľůĺlet, Szentkiľályĺ

utca 34. szám alatti lakĺíépĺilet távközlési optÍkai háiőzatńnak kiépítéséhez

Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - tłg1losztályvezető

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy fulajdonosihozzájarłl|ását ađja az

ELMÚ ňańzatiKft' (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci tú7f_
74.) áItaL tervezett, a.ľuaápest VIII. keľiilet, Szentkiľályi utca 34. szám alatti lakóépület



távközlési optikai ellátását szolgáló hźiőzat kiépítéséhez, az alábbi feltételekkel és
kikötésekkel:

a, jelen tulajdonosi hozzźĄźru|ás a bęruházőt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosi hozzźýźn,llás a munkálatokkal érintett Szentkirályi utca (hrsz.: 36593)
szakaszárateľjed ki,

c. a beruhĺízónak (építtetőnek) a kĺizútkezelői és munkakezdési (buľkolatbontási)
hozzźtjáru|ást a vonatkozó rendelet (|911994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. keri'ilet Polgármesteri Hivatal
Hatósági LJgyosztźiy Építéstigyi Irodájátő| előzetesen meg kell kérni, és az abban
foglaltakat maľadéktalanul be kell taľtani,

d. kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek megfelelő minőségben töľténő helyreállítasĺĺra,
melyre aben:łirźnőlkivite|ező közĺjsen 5 év gaľanciát vállal:

. a bontĺĺssal éľintett Szentkirályi utca járda burko|atéń az alábbi rétegľenddel kell
helyreállítani, szerkezeti ľétegenkéÍrt 20-f0 cm átlapolással :

3 cm vtg. MA-4 érdesített ĺintĺjtt aszfaltkopóľéteg (a jérďateljes szélességében)
l5 cm vtg. C8/10-32/F stabilizźit.Úta|ap
15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

e. az eĺgedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészü|térő| aközteľület tulajdonosát
írásban éľtesíteni,

f. jelen fulajdonosi hozzájźnuIás csak aZ engedéIyezo szervek, szakhatóságok
előírásainak maĺadéktalan betaľtásával, a dontés napjától számitott 1 évig érvényes.

Felelős : polgĺĺľmesteľ
Hatátidő : 2017 . április 1 0.

Napiľend 3.5. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás Budapest YIII. keriilet, Ttiľiikbecse
utcában 10 kV.os fiildkábel cseréjéhez
Előterjesztő: dr. Gąlambos Eszter - üg,losztáIyvezető

A Viíľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đĺint, hogy fulajdonosihozzźtjĺĺrulását adja -
azELMU Há|őzati Kft. (cégiegyzékszźm: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út
72_74.) megbízása ďapjan _ a GTF Elektromos Tervezo Fővállalkozó Kft. (cég1egyzskszźm:

01 09 692800; székhely: 1131 Budapest, Rokolya u 1-13.) áLta| tęrvezett, Budapest VIII.
kerület, Tĺiľökbecse utcában 10 kV-os ftjldkábel csere közterületi munkźihoz, az alźbbi
feltételekkel és kik<jtésekkel:

a. jelerr tulajdonosi hozzźljźru|ás a bęrrrhazót (építtetőt) nem męntesíti az építéshez
sztikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
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b. a tulajdonosí hozzájárulás a munkálatokkal érintett Töľtikbecse utca (hrsz.: 38856)

j fu daszakaszaľa teľj ed ki,

a beruhazónak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási)

hozzájttru|ást a vonatkozó rende|et (1911994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti

mellékletek csatolásával a Buclapest Főváros VIII. kertilet Polgármesteľi Hivatal

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

foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

ktitelezi a kivitelezot az ériĺtett jtrdaszakasz bontási helyek megfelelő minőségben

töľténő helyreáltításara, melyre abenlhźzó és kivitelező ktizösen 5 év garanciź.l- vállal:

. a bontással érintett Toĺokbecse utca járda buľkolatát az a|ábbi rétegrendđel kell
helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20 -20 cm átlapolással:
_ 3 cm vtg. MA-4 érdesített ĺjnt<jtt aszfa|tkopóréteg (ajźrdateljes szélességében)

15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizźitíÍa|ap
15 cm vtg. fagyálló homokos kavics źęyazat Trq 95% (más anyaggal nem

helyettesíthető)

az engedéIyes kĺĺteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a köZteľiilet tulajdonosát

írásban értesíteni,

jelen tulajdonosi hozzájtmilźls csak az engeđélyező szervek, szakhatóságok

előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hatarido: 2017 . április 1 0.

Napĺrend 3.6. pontja: Tulajdonosihozzájálrulás a Budapest VIII. kerület, Berzsenyi utca

6. szám alatti ingatlan villamosenergia ellátásának bővítéséhez
Előterjesztő: dr. Galambos Eszteľ - iiglosztáĺyvezető

AYźrosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy tulajđonosi hozzájaÍu|asát adja a

rÁgpr TEAM Kft. (cégiegyzékszám: 01 09 365974; székhely: 1148 Budapest, Lengyel u.

15.) által teĺvezett, Budapest VIII. kerület, Beľzsenyi utca 6. szám alatti éptilet (Budapesti

GazdaságiEgyetem) źia|akításáhozigénye|tvi1lamosenergia-e||źĺźts bővítés l kV-os ikerkábel

kiépítésének kozterületi munkáihoz,azalábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájźru|źs a beruhźzőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez

sziikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b' a tulajdono sihozzźĄarulás a Beľzsenyi utca (hĺsz.: 34607) út- és jaľdaszakaszźlrateqed

ki,

c. a beruhazónak (építtetőnek) a kozűtkeze|ói és munkakezdési (burkolatbontĺĺsi)

hozzźĄtru[ást a vonatkozó rende|et (I9lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szeľinti

mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. keľiilet Polgármesteľi Hivatal

Hatósági LJgyosztáIy Építéstigyi Iľodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban

foslaltakat maradéktalanul be kęll tartani,

d.

e.



d. kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek (és jáľda szegélykő) megfelelő minőségben
tcjľténő helyreállításáľa, melyre aberuházó és kivitelező kozösen 5 év garanciźttvállal:

, . a bontással érintett Berzsenyi utca jarda burkolatát az a|ábbi ľétegrenddel kell
helyľeállítani, szeľkezeti rétegenké nt f0 -20 cm átlapolással :

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött séttnyaszťa|t (a jźrdateljes szélességében)
l5 cm vtg. C8/10-32/F stabilizá|t,(Ía|ap
15 cm vtg. fagyá|ló homokos kavics ágyazat Ttq 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető)

e. jelen tulajdonosi hozzajźtru|ás csak az engedé|yezó szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betaľtásával, a döntés napjttó| szźlmitofr.1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|7. április 10.

Napiľend 3.7. pontja: Tulajdonosĺ hozzájáľulás a VIII. kerůĺlet, Salétrom utca 5. szám
a|attí épůilet tetővíz elvezetések közcsatornába bektitésének kĺépítéséhez
Előterjesztő: dr. Galąmbos Eszter - tigłosztáĺyvezető

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest Józsefuĺĺľosi Refoľmátus Egyházkozség kéľelmére az
L204ĺ20t6. (xI.28.) számú határozatált mĺódosítja, és a Buđapest VIII. keľĹilet,
Salétľom utca 5. szźtm alatti, Budapest Józsefuarosi Refoľmátus Egyhazkozség
éptiletének tetőviz elvezetések kdzcsatomába bekötésének Főváľosi CsatorruŁasi
Művek Zrt. tita|jóvrĺhagyott _ Kis Salétrom utcát éľintő _ kiviteli terv módositásźthoz,
annak kĺĺ*eruleti munkáinak elvégzéséhez tulaj d on osi hozzájáľulás át adj ą

2. kĺitelezi a beruhźzőt/L<lviteLęzőt a bontással éľintett Kis Salétľom utca út- és
jźnđaszakaszok helyreźilittsźra, mely munká.kra a bervhazőkivitelező kĺjzösen 5 év
garanciźú vállal:

o a bontással érintett Kis Salétrom utca járda burko|atźú az alábbi rétegľenddel kell
helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

3cm vtg. MA-4 tjntĺitt sétányaszfalt (a jáľda teljes szélességében)
15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizá|t,űtalap
15 cm vtg. fagyźtl^ló homokos kavics ágyazat Trq 95Yo (más anyaggal nem
helyettesíthető)

o a bontassal éľintett Kis Sďétľom utca paľkolósáv burkolatłát az a|ábbi ľétegrenddel
kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20.20 cm átlapolással:

4 cm vtg. ACl1jelű hengerelt aszfaltbeton kopóľéteg
7 cmvtg. ACl1 jeliĺ hengerelt aszfaltbeton kötőľéteg
20 cm vtg. C8/1 0-32lF stabili zźt|t,Útalap

20 cm l'tg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más aľlyaggal nem
helyettesíthető)
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Az If04l20I6. (xI.28.) számú hatźrozat további ľészei változatlanul érvényben

maradnak.

Fęlelős: polgármester
Határidő: 2011. április 10.

Napirend 3.8. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerůilet, Reguly Antal
utca 40. sz. ingatlan villamosenergia ellátó fiildkábet létesítéséhez
Előterjesztő: dr. Galąmbos Eszter - iigyosztdlyvezető

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ását aď1a az
ELMÚ HáIőzatiKft. (cégjegyzékszttm:01 09 814142; székhely: 1132 Budapest, Váci tlt72-
74.) aLta| készített, a Budapest VIII. keriilet, Reguly Antal utca 40. szán a|att ingatlan
viIlamosenergia ellátasźú szo|gźůő ftjldkábeles csatlakozóvezeték kiépítéséhez) aZ a|ábbi
feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájfualźls a beruhazót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
sztikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése aIő|,

b. a fulajdonosihozzájźrulás a munkálatokkal érintett Reguly Antal utca (hĺsz': 38649)

szakaszźnaterjed ki,

c. a beľuhrázónak (építtetőnek) a koziltkezę|ői és munkakezdési (burkolatbontási)

hozzájáru|źrst a vonatkozó rendelęt (|9lI994. (V.31.) KHVM renđelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváľos VIII. kerület Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésiigyi Ltodźljátő| előzetesen meg kell kérni, és az abbaĺ
foglaltakat maradéktalanul be kell taľtani,

d. kötelezi a kivitęlezőt a bontási helyek megfelelő minőségben töľténő he|yreá||itźsźtra,

melyre a beruháző kivite|ező kĺjzĺj sen 5 év gaľanc iźLt v ä||a|:

. a bontással éľintett Reguly Antal utca jáĺda burkolatát az a|ábbi rétegľenddel kell
helyreállítani szeľkezeti rétegenként 20 -f0 cm átlapolással :

3 cm vtg. MA-4 éľdesített <jntött aszfa|t kopóréteg Qardateljes szélességében)

15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizźlt,űta|ap
15 cm vtg. fagyálló homokos kavics źęyazat Trq 95Yo (más anyaggal nem

helyettesíthető)

. a bontással érintett Reguly Antal utcai zĺildterület helyreállítasakoľ a zĺildteriilet
részéL képezíll, keľtlsodotl' (kiteĺruclt, szctutyczljdtitĹ illętve elszállított) terrirotalaj

pótlását - I. osztályu termőftĺld visszattiltésével _ kell e|végezĺi, ffü 3 m-es

kĺjrzetében a kiteľmelt talajszelvény teljes mélységében (1 m mélységig), egyéb

zöldteľtileteken 20 cm mélységig.

e. az eĺgedé|yes kĺiteles a munkfü (helyreállítás) elkészĹiltéró| a közterĹilęt fulajdonosát

írásban értesíteni.
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f. jelen tulajdonosi hozzźtjźtu|ás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betaľtasával, a dontés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7. április 10.

Napiľend 3.9. pontja: Javaslat a Pľáter u. 56. szám melletti kutyafuttatóval kapcso|atos
tulajdonosi döntés meghozatalára
Előterjesztő: Vöros Tamás - a Városgazdálkodási és Pénzügłt Bizottság aleĺnĺike

A napirend 3.9. pontját kĺiltin tárgyalásľa kĺkéľték.

Napirend 3.10. pontja: Javaslat a Jĺízsefuárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt.-ve|
kapcsolatos dłintések meghozataláľa
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - ügłosztályvezető

A Vĺírosgazdálkodĺĺsi és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerĹilet, Lujza u. il- szźtm a|atti lakás felszoba a|atti đlicolt
ftdém cseľéjével kapcsolatos valamennyi feladat teljes ktiríi lebonyolításával megbizĺa és

meghatalm azza a Józsefuarosi Gazdálkodási Kĺĺzpont ZÍt.-t.

Felelős: polgármester
Határiđő : 2017 . április 1 0.

2. ahatáĺozat |. pontjaa|apjźtn felkéľi a polgármestert a megbízási szerződés a|áírásźra.

Felelős: polgármesteľ
Hatéríđo: 2017 . április 1 5.

Soós Gytiľgy
Megállapítja, hogy 12 igen, 0 nem, 0 furtőzkođźs szavazatĺal a Bizottság az a|źtbbi

hatáĺ o zatokat elfo gadta :

Napirend 3.2. pontja: Tulajdonosĺ hozzájárulás a Budapest vlil. keľület, Diószegi
Sámuel utcában vízbekiités kiépítéséhez' meglévők megszůintetóséhez
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - ĺig,losztdlyvezető

248ĺ2017. (Iv.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság hatźrozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
(ľematilrai blolrkban történt a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy a kivitelezéssel megbízott
DORLA-BAU Kft. (cég1egyzékszánr: 13 09 |58075; székhely: 2011 Budaka|ász, Munkácsy
Mihály utca24.) kéľelmére tulajdonosi hozzájźtru|ását adja aNemzeti Kozszo|gáIati Egyetem
Ludovika Campus beruhźzása keretében tęrvezętt új sportkĺizpont vize||átását biztosító új

vízbekiĺtés kiépítéséhez,va|arlinta2 đb meglévő vízbekötés megszĹintetéséhez.
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A Budapest VIII. kerĹilet, Diószegi Sámuel utca 44-52. számí ingatlanok kĺĺzĺitti szakaszźn

végzenđő kozterületi munkák végzéséhez hozzźljźru|ását az alábbi feltételekkel és

kikötésekkel adja meg:

a. jelen tulajdonosi hozzźĄźru|ás a beruhĺázót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tu|ajdonosi hozzájźn,llás a Diószegi Sámuel utca (hrsz.: 35903) munkálatokkal

érintett teľületére terjed ki,

c. a beľuhazónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (buľkolatbontási)

hozzájtnilást a vonatkozó rendelet (l9l1994. (V.31.) KHVM ľendelet) szerinti

melléktetek csatoliĺsávď a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal

Hatósági Ügyosĺály Építésiigyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban

foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. a megsztintetett (levĘott) csővezetéket el kelltávolítani,

e. kötelezi a kivitelezőt a Diószegi Sámuel utcai jáľda- és útszakaszon a bontrási helyek
(és jaľda szegélykő) megfelelő minőségben töľténő helyreéů|itására, melyrę aberuháző
és kivitelező kĺizĺĺsen 5 év garanciźú.váIlal:

. a bontással érintett Diószegi Sámuel utca útpalya buľkolatát az a|ábbi rétegľenddel

kell helyreállítani, szerkezeti ľétegenként 20-20 cm átlapolással:
4 cm vtg. ACll jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (legalább a járda

szélességével megegyező hosszban)
7 cm vtg. AC22 je|uhengerelt aszfaltbeton kotőréteg
20 cm vtg. C8/ 1 0- 32ĺF stabiLizźit tlta|ap

f0 cm vtg. fagyáIló homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem

helyettesíthető)

. a bontással érintett Diószegi Sĺímuel utca paratlan oldali jaľda burko|atźú az alttbbi

rétegĺenddel kelt helyreállítani , szerkezeti ľétegenként20-20 cm átlapolassal:

eredeti nagykockakő burkolat
4 cmvtg. homokágyazat
15 cm vtg. C8/10-32F stabilizáItita|ap
15 cm vtg. fagyćůló homokos kavics ágyazat Ttq 95% (más anyaggal nem

helyettesíthetö)

f. az engedéIyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészĹi|téro| a kĺiztertilet tulajđonosát

íľásban értesíteni,

g. je|en tulajdonosi hozzajaru|ás csak az engedéIyező szervek, szakhatóságok

előírásainak maľadéktďan betaľtásával, a dtintés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármesteľ
Határidó: 2017 . ápľilis 1 0.
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Napirend 3.3. pontja: Tulajdonosihozzáiźllrulás Budapest VIII. keľĺilet, Gyulai Pál utca
2-4. számű ingatlanra leágaző gźn elosztőlvezeték kiépítéséhez
Előterjesztő: dr. GąIambos Eszter - iigłosztdlyvezető

2 49 ĺ 2017 . (Iv. 1 0.) sz. Váľos gazdá lkod ási és Pénzü gyi B izotts ág hatź.ľ ozata
(12 igen,0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikni blokkban történt a szavazás.)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy fulajdonosi hozzttjźrulását adja _

aroc{z FoldgĺŁelosztási Kft. megbízásábő| a tervęket készíto HELYSZIN Epítőipari Kft.
(cég1egyzékszám: 01 09 86|432; székhely: 1031 Budapest, Nánási iú 5-7. A ép. 1. lph. 11a.)

részére _ a Budapest VIII. kertilet, Gyulai Pál utca 2-4. szám alatti ingatlan (hĺsz.: 36434ĺI)
gáze\|átását biĺosító, növelt kisnyomású gázvezeték leágazźs kiépítésének kĺĺzterületi

munkáihoz, az a|źlbbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen fulajdonosi hozzźljfuu|ás a beruhazót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez

sztikséges egyéb szakhatósági és hatósĘi engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzájáru|ás a Stáhly utca (hľsz.: 36450) érintett út- és járdaszakaszálra

teľjed ki,

c. a bętvházőnak (építtetőnek) a kĺizútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)

hozzájaru|ast a vonatkozó rendelet (|9ĺ1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti

mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgáľmesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kéľni, és az abban

foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi a kivitelezőt a Stáhly utcai jĺáľda- és útszakaszoÍL a bontási helyek (és jáľđa

szegélykő) megfelelő minőségben ttjľténő helyreállításaĺa, melyre a

benůlazőĺklvite|ęzoközĺjsen5évgaľanciźtvźĺL|aI:

. a bontĺĺssal érintett Stáhly utca útpálya burkolatźĺt az alábbi ľétegľenddel kell
helyreĺĺllítan i, szetkezeti ľéte genké nt 20 -20 cm átl apo las sal :

4 cm vtg. ACll jelri hengerelt aszfaltbeton kopóľéteg (legalább a járđa

szélességéve| megegyező hosszban)
7 cm vtg. ACl1 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőľéteg
20 cm vtg. C8/ 1 0-3 2/F stabili rÁIt,tÍalap
f0 cm vtg. fagyá|ló homokos kavics źryyazat Trq 95% (más anyaggal nem

helyettesíthető)

. a bontással éľintett Stríhly utca jĺĺrda buľkolatát az a|źĺbbi rétegĺenddel kell
helyreĺíll ítani, szerkezeti réte genként f0 -20 cm átlap olás sal :

3 cm vtg. MA-4 érdesített tintĺitt aszfa\t kopóľéteg (legďább a jźrda

szélességével megegyező hosszban)
15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizźůttÍa|ap
15 cm vtg. fagytiló homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem

helyettesíthető)

e. az engeđé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészĺiltérő| a kĺiĺertilet fulajdonosát

írásban értesíteni.



f. jelen tulajdonosi hozzájźm|tts csak az engeđélyező szervek, szakhatóságok

előíľásainak maľadéktalan betaľtásával, a dontés napjától szĺĺmított l évig éľvényes.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017 . ápľilis 10'

Napiľend 3.4. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerĺilet, Szentkiľályi
utca 34. szám a|atti lakóépiilet távktizlési optikai há|őzatának kiépítéséhez
Előterjesztő: dr. Gaĺambos Eszter - iiglosztályvezető

250120|7. (Iv.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen,0 nem,0 tartózkodás szavazattal)
(Iematikai blokkban tortént a szavazds.)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy fulajdonosi hozzájaru|ását ađja az

ELMÚ HańzatiKft. (cégiegyzéksztml:0l 09 814142; székhely: l132 Budapest, Váci tÍ72_
74.) áIta| tervezett, a Budapest VIII. kerĹilęt, Szentkirályi utca 34. szćlm alatti lakóépiilet

távĹĺĺzlési optikai e|ĺátásźtt szolgáló hźiőzat kiépítéséhez, az alábbi feltételekkęl és

kikĺĺtésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájaruLźls a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez

izükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b' a tulajdonosi hozzájárulás a munkálatokkal érintett Szentkirályi utca (hľsz.: 36593)

szakaszáraterjed ki,

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

hozztĄźru|ást a vonatkozó rendelet (I9lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti

mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Polgáľmesteri Hivatal

Hatósági Ügyosĺály Építésügyi Lrođájától előzetesen meg kell kérni, és az abban

foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

d. kotelezi akivite|ezőt a bontási helyek megfelelő minőségben tĺjrténő helyľeállításaľa,

melyre abenůlźzőlkivitelező kĺizösen 5 év gaľanciát vállal:

. a bontással érintett Szentkirályi utca jarda burko|atát az alábbi rétegľenddel kell

helyreállítani, szerkezetírétegenként 20 -20 cm átlapolással :

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfa|tkopóľéteg (ajarđateljes szélességében)

15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizáIttfta|ap
15 cm vtg. fagyá|ló homokos kavics ágyazat kq 95% (más anyaggal nem

helyettesíthető)

e. az engedéIyes köteles a munkák (helyreáltítas) elkészĹĺltéről a kozterĹilet tulajdonosát

írásban éľtesíteni,

f. jelen fulajdonosi hozzájźru|źs csak aZ engedélyező szervek, szakhatóságok

ilőírásainak maradékta|anbetartźtsával, a döntés napjátő|számított 1 évig érvényes.

Felelős : pol glírmester
Hatźríďó: 2017 . április 1 0.



Napirend 3.5. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerĺilet, Töľtikbecse
utcában 10 kV-os fiitdkábel cseréjéhez
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - ügłosztáIyvezető

251 ĺ f0 |7 . (Iv. 1 0.) sz. Város gazd álko dás ĺ és Pénzůigyi B izotts ág határ ozata
(12 igen,0 nem, 0 tartĺózkodás szavazattal)
(Temątikni blokkban tortént a szavazás.)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy tulajdonosi hozzájaru|ását ađja _

azEL}iíÚ Hźiőzati Kft. (cégjegyzéksztm: 0l 09 874142; székhely: 1l32 Budapest, Váci út

72_74.) megbizása a|apjan_ a GTF Elektromos Tęrvező Fővállalkozó Kft. (cég1egyzékszám..

01 09 692800; székhely: 1131 Budapest, Rokolya u l-13.) á|taLtervęzett, Budapest VIII.
kerület, Törökbecse utcában 10 kV-os ft'ldkábel csere kÓzterületi munkáihoz, az alábbi
feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzźl1áru|ás a bervhźlzőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szifüséges egyéb szakhatósági és hatósági engeđélyek beszerzésę alól,

b. a fulajdonosi hozzájárulas a munkálatokkal érintett Tĺjrökbecse utca (hľsz.: 38856)
j ardaszakas zá,r a teq e d ki,

c. a beruházónak (építtetőnek) a közútkęze|ői és munkakezdési (buľkolatbontási)

hozzźljtrulást a vonatkozó ľendelęt (I9/I994. (V.31.) K}[VM ľendelet) szęrinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővaros VIII. kerület Polgáľmesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésügyí lrodájźúő| előzetesen meg kell kémi, és az abban
foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi a kivitelezőt az énĺtett játđaszakasz bontási helyek megfelelő minőségben
toľténő helyreállítására, melyre aberuházó és kivitelező kĺiztjsen 5 év garanciźLtYtLllal:

. a bontassal érintett Ttircikbecse utca járda burkolatát az a|ábbi rétegrenddel kell
helyľeállítani , szsrkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
_ 3 cm vtg. MA-4 éľdesített öntcĺtt aszfa\tkopóréteg (a jźrdateljes szélességében)

15 cm vtg. C8/10-32lF stabilizá|ttfta|ap
15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

e. az engedé|yes ktiteles a munkiík (helyreá11ít.ás) elkésztilt&ő| a koztertĺlet fulajdonosát
írásban éľtesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzźljárulrás csak az engedéIyezó szervek, szalĺüatóságok
előíľásainak maradéktalan betaľtásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20 |7 . április 1 0.
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Napiľend 3.6. pontja: Tulajdonosihozzńjźlrulás a Budapest VIII. keriilet, Berzsenyi utca
6. szálm alatti ingatlan villamoseneľgia ellátásának bővítéséhez
Előterjesztő: dr. Gąlambos Eszter - üglosztályvezető

252ĺ20t7. (Iv.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen,0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)
(Tematikai blol<kbąn törtěnt a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájfuu|źsźú aĄa a

rÁBpr TEAM Kft. (cégiegyzékszźm: 01 09 365974; székhely: 1148 Budapest, Lengyel u.

15.) által tetvezett, Budapest VIII. kerület, Berzsenyi utca 6. szźm alatti épület (Budapesti

Gazdasági Egyetem) átalakításahozigénye|tvillamosenergia-ellátas bővítés 1 kV-os ikerkábel
kiépítésének közterületi munkáihoz, azalábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájfuu|ás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzźtjtrulás a Berzsenyi utca (hĺsz.: 34607) út- és járdaszakaszáraterjed

ki,

c. a beruhazónak (építtetőnek) a koztltkeze|ői és munkakezđési (burkolatbontási)

hozztljźru|ást a vonatkozó ľende|et (I9/I994. (v.31.) KřIVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővaros VIII. kertilet Polgáľmesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésiigyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abbaĺ
foglaltakat maradéktalanul be kęll taľtani,

d. kcjtelezi a |<lvíte|ęzőt a bontási helyek (és jaľda szegélykő) megfelelő minőségben

ttjľténő he|yreźů|itására, melyre abervhćzó és kivitelezőkozosen 5 év garancíćú vállal:

. a bontással éľintett Berzsenyi utca jźlrđa burkolatát az a|źlbbi rétegrenddel kell
helyreállítani, szerkezeti ľétegenként 20-20 cm átlapolással:

3 cm vtg' MA-4 érđesített öntĺitt séttnyaszfaLt (a jarđate|jes szélességében)

l5 cm vtg. C8/10.32lF stabí|izá|tiltalap
15 cm vtg. fagyá|ló homokos kavics źryyazat Trq 95%o (mas anyaggal nem

helyettesíthető)

e. jelen tulajdonosi hozzźljáru|as csak az engedé|yező szervek, sza|łlatőságok
előírásainak maradéktalan betaľtásával, a döntés napjától számított l évig éľvényes.

Felelős : polgiírmesteľ
Határidő: 2017. április 10.

Napiľend 3.7. pontja: Tulajdonosihozzájálľulás a VIII. keľiilet, Salétrom utca 5. szám

a|atti épiilet tetővíz elvezetések közcsatoľnába bekötésének kiépítéséhez
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - ť)glosztdlyvezető

f53ĺ2017. (Iv.10.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen, 0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikni blokkban töľtént a szavazás.)

A' Y źlĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźąúgy dönt, hogy



t,ll

.. |. a Budapest Józsefuárosi Refoľmátus Egyházközség kéľęlmére aZ
, 1f04ĺ2016. (xI.28.) számú határozatát módosítja, és a Budapest VIII. kerĹilet,
; Salétrom utca 5. szam alatti, Budapest Józsefuárosi Refoľmátus Egyházkozség
i épületének tetővíz elvezetések kĺjzcsatornába bekötésének Fővárosi Csatoľniĺzási
i Młlvek Zrt. által jóváhagyott - Kis Salétrom utcát érintő _ kivitcli tcrv módosításálhoz,

i 
.""ak közterÍileti munkáinak elvégzéséhez tulajdonosi bozzáł'járlu|ását adja,

i 2. kötelezi a beruházótlkivitę|ęzot a bontással érintett Kis Salétrom utca út- és

i járdaszakaszok helyreá||itásźtra' mely munktk,ĺa a beruházőlkivite|ező ktjz<jsen 5 év
i garanciźú vállal:

o a bontással érintett Kis Salétrom utca jáĺda burko|atźú az alábbi ľétegľenddel kell
helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással :

3cm vtg. MA-4 öntĺjtt sétźnyaszfalt (a járda teljes szélességében)
15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizźt|tiftalap
15 cm vtg. fagyźl|ló homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

o a bontással érintett Kis Salétrom utca parkolósáv burkolatát az a|ábbi rétegľenddel
kel l helyľe źL||ítaÍi, szerkezeti réte genként 20 -20 cm átlapolás s al :

4 cmvtg. ACl1jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
7 cm vtg. ACl1jelű hengerelt aszfaltbeton kĺitőréteg
20 cm vtg. C8/1 0- 32lF stabi|izáIt,űtaIap
20 cm vtg. fagyálló homokos kavics źryyazat Ttq 95%o (mas anyaggal nem
helyettesíthető)

Az 120412016. (XI.28.) száĺrru hatáĺozat további részei vá|tozat|anul érvényben
maradnak.

i Felelős: polgármester
Hatfuídó: 2017 . ápľilis 1 0.

Napirend 3.8. pontja: Tulajdonosi hozzájáľulás Budapest VIil. kerület, Reguly Anta|
utca 40. sz. ingatlan villamoseneľgia e||átő Íiildkábel létesítéséhez
Előterjesztő: dr. Gąlambos Eszter - üglosztályvezető

254ĺ2017. (Iv.10.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺĺryi Bizotts ághatározata
(12 ĺgen' 0 nem, 0 taľtĺízkodás szavazattal)
Qematikai blokkban történt a szavazás.)

4 Yárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy fulajdonosi hozz ájanilását adja az
ELMU Há|őzati Kft. (cégiegyzékszźm:01 09 874|42; székhely: 1132 Budapest, Váci tft72_
74.) áLta| készített, a Budapest VIil. kerület, Reguly Antal utca 40. szźlm a|att ingatlan
villamosenergia ellátását szolgáló frldkábeles csatlakozővezęték kiépítéséhez' az a|ábbi
feltételekkel és kikĺjtésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás a beľuházőt (építtetot) nem mentesíti az épíÍéshez
sziikséges e gyéb szakható sági és hatósági engedélyek beszęrzése alól,

Ą.
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a tulajdonosihozzájtnalás a munkálatokkal érintett Reguly Antal utca (ľľsz.: 38649)
szakaszáĺaterjed ki,

a beruhazónak (építtetőnek) a koztltkezeIői és munkakezdési (burkolatbontási)

hozztljáru|ást a vonatkozó rendelet (l9lI994. (V.3l.) KHVM renclelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kertilet Polgármesteń Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesęn meg kell kérni, és az abban

foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek megfelelő minőségben tĺjľténő helyľeállításaĺa,
mel yre a b eruhźuző lkiv itelező kĺjzö sen 5 év garanc iźLt v źi|a|:

. a bontással érintett Reguly Antal utca járđa buľkolatát az a|źtbbi rétegrenddel kell
helyreállítani szeľkezeti rétegenként 20 -20 cm átlapolassď :

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfa|tkopóréteg (arda teljes szélességében)

15 cm vtg. C8/10-32ĺF stabi|izéittlta|ap
15 cm vtg. fagyálló homokos kavics źryyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. a bontással érintett Reguly Antal utcai zöldterület helyreallításakor a zĺjldteľĹilet
részét képező, karosodott (kitermelt, szenrlyeződött illetve elszállított) termőtalaj

pótlĺĺsát - I. osztályu termőftild visszattjltésével _ kell e|végezni, fak 3 m-es

körzetében a kitermelt talajszelvény teljes mélységében (1 m mélységig), egyéb

zöldtertileteken 20 cm mélységig.

az engedé|yes kötęles a munkák (helyreállítás) elkésztiltéről a közterület fulajdonosát
írásban éľtesíteni,

jelen tulajdonosi hozzájźrulás csak az engeďé|yező szeľvek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalanbetartástlval, a döntés napjától szźĺnított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hatráĺidő: 2017. április 10.

Napirend 3.10. pontja: Javaslat il Jĺízsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ve|
kap cs olato s dtĺntés ek meghozata|ár a
Eĺőterjesztő: dr. Galambos Eszter - ügłosztályvezető

255 ĺ 20 Í7 . (IY. 1 0.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen,0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
(Tematilrgi blokkban tortént a szavazós,)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. keľiilet, Lujza u. 15. félemelet 8. szám alatti lakás felszoba alatti dúcolt

flodém cseréjével kapcsolatos valamennyi feladat teljes köriĺ lebonyolításával megbízza és

me ghatalm azza a Jó zs efu aro s i G azdá|kodási Közpo ú Zrt. -t.

b.

c.

d.

J+



Felelős: poIgáľmesteľ
Határidő: 2017. április 10.

2. ahatźrozat 1. pontj aa|ap1źnfelkéri a polgármesteľt a megbízasi szerződés aláírástra.

Felelős: polgáľmester
Határidő: z0I7. április 15.

Napirend 3.1. pontja: Javaslat kłĺzterület.használati kéľelmek elbíľálására
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - üglosztdlyvezető

Soós Gyłĺľgy
A vitát megnyitja, megadja aszőtPálovics Lász|ő bizottsági tagnak.

Pálovics Lász|'ő
Problémát lát a XII. ponttal kapcsolatban, mely szerint a vá||a|kozó kitelepülésre engedélyt

kér a Bródy Sánđoľ utcába, miktizben még tartozik. Szeretné - a Bizottság hagyományaihoz

híven -, ha előbb az illetó kifizętné a tartozásźú, és azt kövętően kerülne vissza a kérelme a

Bizottság elé.

Soós Gyłĺľgy
Egyetéľt, valóban ez a szokás. Megkéľdezi az e|őterjesńőt, visszavonja-e az említett pontot.

Dľ. Galambos Eszteľ
Avá|asz: igen' visszavonja, és majd újra a Bizottság elé terjeszti.

Soós Gytiľgy
További kerdés' hozzászőlás nincs, avitát|ezárja. Szavazásta bocsátja az alábbihattltozati
javaslatokat:

AYátosgazdálkodasi és PénzĹigyi Bizottság úgy đönt, hogy a 1'6112017. (III.13.) szźtmtl

hattrozatźú az alźhbiak szerint módosítja:

Közterület-hasznáIő.kérelmező: Fekami Bt.
(1 087 Budapest, Hungaľia körít 2-4.)

A közteriilet-haszná|at ideje: 2017 . mźĄus 01. _ f0I7 . szeptember 30.

Kozteľtilet-hasznźĺ|atcé|ja: vendéglátó tetasz
Közterület-hasznźiathelye: Budapest VIII. keľtilet, Vas łĺtca 2. szám előtti

közteľĹilet

Közteriilet -basznáIatnagysága: 18 m2 (2 db parkolóhely)

A kozteriilet-használat ideje: f017 . május 01. - f0t7 . szeptember 30.

Koztertilet -hasznźiat céIja: napernyő

KöZterület-hasznźlathelye: Budapest VIII. kerĹilet, Vas utca 2. szám előtti

kozterulet

Közterület -hasznźúatnagysága: 18 m2 (2 db parkolóhely)

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. április 10.
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A Városgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában lévő közterĹiletek használataról és

hasznáIatźnak renđjéről szóló |8/2013. (Iv.24.) önkormaĺryzati rendelet 14. $ (3)

bekezdése alapjan a Gourmet Pivo-vino Kft. kciĺeriilet-haszná|atí hozzájźru|ását 2017.

április 10. napjával visszavonja azza\, hogy a megsziinés napjáig a közterület-hasznźiati

díjat a Gourmet Pivo-vino Kft.-nek meg kell fizetnie.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017. április 10.

2. hatźrozatbanfelszólítja a Gourmet Pivo-vino Kft.-t (szél'hely: 1087 Budapest, Berzsenyi

Daniel utca flB.) a Budapest VIII. kerület, Beľzsenyi Daniel utca 2lB. szźtm a|att

elhelyezkedő vendéglátó terasz elbontásara, melynek a határozat kézhezvéteLétóI

szźtrnítot.8 napon belül eleget kell tennie.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 . ápľilis 10.

3. felkéri a Józsefuiĺĺosi Gazdálkodasi KĺizpontZrt.-t, hogy amennyiben a Gourmet Pivo-

vino Kft. a hatźrozat kérhezvételétó| szźmított 8 napon belül nem tesz eleget a
felszó|ításnak, bontsa el a Budapest VIII. kerület, Berzsenyi Dániel utca2lB. szźlrrl a|att

elhelyezkedő vendégl źńő teruszt a közteľület-használó költségén.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f017. április 10.

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság ilgy dtint' hogy kóZterület-haszntilatj

hozzéljáru|ást ad _ teljes díjmentesség biztosításáva|_ az aIábbiak szerint:

Kozteľĺ.ilet -haszná|ő' kér e|mező :

A kcizterület-használat ideje:
Kö zterül et -hasznźtlat cé|j a:

Kd Zteriilet -hasznáIat helye :

Ko zteriilet -hasznźůat nagy sága:

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|7. április 10.

Csíkszeľeda Egyesület
(2484 Agáľd, Csend utca 10.)

2OIT.junius 10.

kulturális rendezvény (Kórusok EjszakźĄa)
Budapest VIII. kerĹilet, Lőrinc pap tér, Pollack
Mihály tĘ Mikszáth Kálman téľ
2953 m'

A Yárosgazđálkodási és Pénzugyi Bizottság Ílgy dönt, hogy közteľĹilet-haszntllati

hozzäjźru|ást ad - havonta töľténő teljes đíjťrzetéssel _ az a|ábbiak szeľint:

36



A Vaľosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy kdzteľtilet-haszná|atí

hozztĄáru|ást ad - előre egy ĺĺsszegben toľténő teljes đíjfizetéssel _ az alábbiak szeľint:

Közteriilet-használó. kérelmező :

A kcjzteriilet-használat idej e :

Kĺizterület-használat célj a:

Közterület-használat helye :

Kö zteľĹil et -haszná|at ĺagy sága:

Felelős : polgĺírmester
Hatáľidő: f0I7. április 10.

Közteriilet-használó. kérelmező:

A kérelemben foglalt kĺizteľiilet-
hasznźt|at ideje:
Kö zterĺil et -haszná|at célrj a:

Ko zterül et -hasznźĺLat helye :

Kĺj zteľül et -haszná|at nagy sága:

Felelős: polgármester
Hatźlĺiďő: 2017 . április 1 0.

Közteriil et -hasznáIő, kérelmező :

A közteľül et-hasiznźt|at idej e :

Közterül et -haszná|at cé|j a:

Kö zterület -haszná|at helye :

Közterület -hasznźiat nagys ága :

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 201?. április 10.

ir I

Vincĺta Magyaľoľszág Kft.
(székhely: 1082 Budapest, Corvin séttny2lB.)
2017 . április lf . _20|,7. novembeľ 01.

vendéglátó terasz
napemyő
árubemutató
Budapest VIII. kerület, Coľvin sétány 2lB. szám
előtti közteľületen
9 + 30 +2mr

Concoľde Events Kft.
(székhely: 1213 Budapest, Pálma u. 4.)

f0|7 . ápľilis 19. _ 2017 . ápnlis f4.
C oľvin S zezomyitó S örfesztivál
Budapest VIII. kerĹilet, Corvin sétány Futó u. -
Nagy Templom u. kĺjzĺitt elhelyezkedő
közteriileten
251mr

HSB 2010 Kfr.
(székhely: 1145 Budapest, Jávor u. 5/b.)

20|7. ápľilis |8. _2017. október 31.

napemyő
Budapest VIII. kerĹilet, Corvin sétĺány IlB. szám
előtti kĺjzterĹileten
51 m2

A Varosgazdálkodási és Péĺ.ľ;ngyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-haszná|ati

hozzźĄźlruIást ad - előľę egy összegben tĺjrténő teljes díjfizetéssel - aza|ábbiak szerint:
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A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺjnt, hogy kĺĺaeľulet-hasznáLati
hozzájźrulást ad _ teljes díjmentesség biztosításáva| _ az alábbiak szerint:

KÓZteľület-használó, kérelmező: Táľsak a Teleki Térért Egyesĺĺlet
(székhely: 1086 Budapest, Teleki Lász|őtér 4.)

Aközteriilet-használatiđeje: 2017. źtpľilis 15. - 20|7. decęmber 31. kĺĺzött
hetente pénteken-szombaton 1 0.00- l 8'00 közĺjtti
időszakban

Közterĺilet-hasznáIat cé|ja: Híd a Kulturak Ktjzött ,,Sok Színű Józsefuaľos''
(egybekötve a Teleki Tangó Ktizĺisségi Gaľdrób
Vásánal (baba-mama csere-beľe)

Kcjzterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerĹilet' Teleki Lász|ő tér
Közterület-hasznźtlatnagysźrya: 100 m.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. április 10.

A Ytrosgazđátkodrási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy kdzterület-hasmáIati
hozzájárulást ađ - előre egy összegben torténő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Közteľii1et-haszná|ő'kérelmező: Maryar É)pítő Zrt.
(székhely: 1149 Budapest, Pillangó u. 28.)

Aközterület-hasznźiatideje: 2017.április2I._2017.május 10.

Közterület-hasznźiat céIja: építési munkaterület (homlokzati á'I|vány)

K<jzteriilet-hasznáIathelye: Budapest VIII. kertilet, Diószegi Sámuel u. 38-
42. sztnn előtti köĺeľtileten

Közterület-hasznáIatnagysága: Ig5 fił

Felelős: polgarmester
Határido: 2017 . április 1 0.

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy közterĺĺlet-haszná|atí
hozzájáĺu\ást ad - előre egy ĺisszegben történő teljes díjfizetéssel _ aza|ábbiak szeľint:

KözterĹilet-haszná|ő,kére1męző: Budapest VIII. kertilet, Dobozi u. 1ĺ. szám
alatti Táľsasház
(székhely: 1086 Budapest, Dobozi u. 11.)

A közterütet-hasnńLat'ideje: 20|7. ápn|is 18. _ 201'7. május 26.

Közteriilet-haszná|atcé|ja: építési munkateriilet (felvonulási terĹilet 5 db
parkolóhelyen és védőtető elhelyezése j aľdĺán)

Kĺjzterü1et-haszná|athe1ye: Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 11. előtti
kĺjzterületen

Közterület -haszná|atnagysága: 50 + 24 mz

Felelős: polgármester
Hatźtríđő: 2017 . ápľilis 1 0.
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A Városgazdátkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-haszná'|ati

hozzájźlru|ást ad _ előre egy <lsszegben torténő teljes díjfizetéssel _ az alźtbblak szerirrt:

Koztertilet-használó. kérelmező: Tisort Kft.
(székhely: 1048 Budapest, Nádasdy Kálmán u.

25.5. em. 13.)

A közterület-haszntůatideje: 2017. ápľilis 12. _f0I7. szeptember 01.

KözterĹi1et-hasznźiatcé|ja: venđéglátó tęrasz

Ktjzterület-haszná|athelye: Budapest VIII. keľĹilet, Népszínhźn u. 42-44.

szám előtti kĺjĺerĹileten
Kĺjzterület-haszná|atnagysága: 6 fił

Felelős: polgármester
Hatlíľidő: 2017. április 10.

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy nem ad közteľĺilet-hasznáIati

ho zzáj áru|ást az alább iak szerint :

Kozterület-használó, kéľelmező: BľĹVen Kft.
(székhely: 1139 Budapest, Röppen|riĺ u. 56.)

A ktjzterület-használat ideje: 20|7 . április 0| . _ 2017 . augusztus 3 1 .

Közterület.haszntiat cé|ja: venđéglátó tęrasz

Közterület-haszná|athe1ye: Budapest VIII. keľĹilet, Corvin sétany 2/A. szźm
előtti járdán

Köztertĺlet-hasznáIatnagysźtga: 20 m.

Felelős: polgármester
IJatáriđő: 20 L7 . április 1 0.

AYtlĺosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság rigy dönt, hogy

|, nem.iárul hozzá a |49120116. (III.06.) szĺĺmú hatźrozata alapján megállapított köZteľĹilet-

hasznźiati díj mérsékl éséhez.

Felelős: polgáľmester
Hatariđő: 2017 . április 1 0.

2. a I49l201 7. (III.06.) számú hatźrozatát az a|ábbiak szeľint módosítja:

Közterület-használó' kéľelmező: SWIETELSKY Magyaľország Kft.
(székhely: 11 17 Budapest, Irányi Jőzsef utca 4-
20. B épület V. emeIet)

A közterület használat ideje: 2017. maľcius 06. _2017. április 16.



i

i.l

Kĺjzteriilet-haszná|at céLja: építési felvonulási teriilet
Közteľiilet-hasznźůathelye: Budapest VIII. kerĹilet, Práter utca73. szám előtti

kozteľület
Köztertilet-hasznźiatnagysága: 43 m2 jfuda

Aköztertilethaszná]atideje: 2017,április17._20|8.máľcius 18.

Kĺjzteľtilet-haszná|at cé|ja: építési felvonulási terület
Közteľület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Pľáter utca73. szám előtti

koztertilet
KözterĹi1et-haszná|atnagysága: l29 fił (89 m2 jźnďa_úttest és 4 db paľkolóhely

10 m')
DýfizeÍés iitemezése: havi díjfizetés

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. április 10.

A Varosgazdálkođási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

I. a2IL/201'7 . (VI.03.) szźtmthatźtrozatát az a|źlbbíak szerint módosítja:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy közteriilet-hasznáIati
hozzźĄtnulást ad - előľe egy összegben tĺjrténő teljes díjfizetéssel - az aIábbíak szeľint:

Ktizterület-hasznźĺ|ő, kérelmęző: Sáľgabaľack TMRW Kft.
(székhely: 2627 Zebegény, Ady Endľe utca 18.)

Aközterü1et-haszná|atideje: z0I7.április I0.-2017.októbeľ31.
Kĺĺzterület-hasznźtlatcéIja: vendéglátó terasz
Közterület-haszĺáIathelye: Budapest VIII. keľület' Bródy Sándor utca |7.

szĺĺm előtti köZteriileten
Közteľület -hasznźiatnagysága: 2 mf

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. április 10.

2. a Sárgabarack TMRW Kft. vendégltńő terasz kihelyezése céljából igénybe vett közteľület-
hasznáIat díját f0I7. április 0|. - 2017. április 09. napja kĺjzötti iđoszal<ĺa vonatkozóan
fizesse meg.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2017. április 10.

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy kozterület-haszná|ati
hozzájáruIást ad - előre egy ĺĺsszegben tĺjľténő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:
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Kciztertilet-haszná|ő,kérelmező: Ágfalvĺ Imre egyéni vállalkozĺi
(2100 Gödöllő, Batthyány út 25ĺa.
aďőszźlm.. 49 928 5 67 -2-3 3)

A kérelemben foglalt közterülęt-
haszná|at ideje: 2017. źtpri|is 25' - 2017. május 12.

Közteri.ilet-használat célja: konténer
Közterület-használat helye: Budapest VIII. kerĺilet, Corvin Sétány

köZterĺileten (szökőkútnál)
Kĺĺzterület-haszná|at nagysága: 1 db

Felelős: polgármester
Hatríľidő: 20|7. április 10.

Soós Gytĺľgy
Megállapítja, hogy |2 igen, 0 nem' 0 taľtózkodás szavazatta| a Bizottság az alábbi
hatźr o zatokat elfo gadta :

25612017. (Iv.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůiryi Bizottsághatáłrozata'
(12 ĺgen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság úgy ddnt, hogy a 16|ĺ20|7. (III.13.) szźlmil
határozatát az alábbiak szerint módosítja:

K<izteľiilet-használó. kérelmező: F.ekami Bt.
( 1 087 Budapest, Hungáľia körűt 2-4.)

A kĺizterület-használat ideje: 2017. mźĘus 01. _ 2017. szeptember 30.

Közterület-használatcé|ja: vendéglátó terasz
Köferület-hasznźiathelye: Budapest VIII. kerület, Vas utca 2. szám e|ottí

köZtertilet
Kozteriilet -hasznźiat nagysága: 18 m2 (2 db parkolóhely)

A közterület-használat ideje: 2017 . májas 01 . _ 20|'7 . szeptember 30.

Közteriilet-használat célja: napernyő
Közterület-hasznźiathelye: Budapest VIII. kerület, Vas utca 2. szám ęlőtti

köztęrĹilet
Kozteriilet -haszná|atnagysága: 18 m2 (2 db parkolóhely)

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2017. április 10.

257 ĺ2017 . (Iv. t 0.) sz. Város g azdá|kodźlsi és Pénzüryi Bizotts ág határ ozata
(ĺ2 ĺgen' 0 nem, 0 taľtĺizkodás szavazatta|)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában lévő ktjzteriiletek haszná|atźrő| és

haszná|atának rendjéről szóló I8l20|3. (Iy.f4.) ĺĺnkormanyzati rendę|et 14. $ (3)

bekezdésę a|apjźna Gourmet Pivo-vino Kft. közterület-hasznźt|atihozzájźlru|źEát2017.
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április 10. napjával visszavonja azzaI, hogy a megszűnés napjáig a közteľület-
haszná|ati dijat a Gourmet Pivo-vino Kft.-nek meg kell ťlzetnie.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20117. április 10.

2. hattrozatban felszólítja a Gourmet Pivo-vino Kft.-t (székhely: 1087 Budapest, Berzsenyi
Dániel utca flB.) a Budapest VIII. keľtllet, Beľzsenyi Dálricl uLca 2/B. száĺn alatt

elhelyezkedő vendéglátó terasz elbontására, melynek a határozat kézhezvéte|étől
számított 8 napon belül eleget kell terľrie.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017. április 10.

3. felkéri a !őzsefvtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy amennyiben a Gouľmet Pivo-
vino Kft. a hatźrozat kézhęzvételétőI számított 8 napon beltil nem tesz eleget a
felszólításnak, bontsa el a Buđapest VIII. kerület, Beľzsenyi Dániel utca 2lB. szźĺn a|att

elhelyezkedő vendégl źńő teruszt a köztertilet-hasznźiő költségén.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017. április 10.

258|201'7. (IV.l0.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(12 ĺgen, 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy köĺerulet-hasznáIati
hozzájźru|ást ad _ teljes díjmentesség biztosításáva|_ az alábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő,kéręImezo: Csíkszereda Egyesiilet
(2484 Agard, Csend utca 10.)

A közteľület-használat ideje: 2017.junius 10.

Közterület-hasznáIat céĺja: kultuľális rendezvény (Kórusok Ejszakája)
Közterület-hasznáIathelye: Budapest VIII. kerület, Lőľinc pap tét, Pollack

Mihály téľ, Mikszáth Kálmlín tér

K<ĺzterĹi1et-haszná|atnagysága: 2953 m'

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2017. április 10.

259 n\fi . (Iv. 1 0.) sz. Váľos gazdálkodási és P énzůigyi B izotts ág határ ozata
(l.2 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottstry úgy dönt, hogy közterĹilet-hasznźlati

hozzájttuIást ad _ havonta tĺiľténő teljes díjfizetéssęl _ az a|źhbiak szerint:

Kozterület-hasznźiő,kételmezo: Vincita MagyarországKÍt.
(székhely: 1082 Budapest, Corvin séttlny flB')

A közterület-használat ideje: 2017. április 12. _f0I7. novembeľ 01.
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Közteľiilet-haszná|at cé|ja: vendéglátó teľasz
napernyő
árubemutató

Közteriilet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Corvin sétany 2/B. szám
előtti köaerĹileten

KöZterĹĺlet-hasznźiatnagysága: 9+30 +zrĺł

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017. április 10.

26012,017. (Iv.10.) sz. Váľosgazdáikodálsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(12 igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Yźttosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-haszná|ati
hozzájáruIźst ad _ előre egy ĺĺsszegben tĺĺrténő teljes díjfizetéssel _ az alábbiak szerint:

KozterĹilet-használó. kérelmező: Concorde Events Kft.
(székhely: 1213 Budapest' Pálma u. 4.)

A kérelemben foglďt közterĹilet-
haszná|at ideje: z0|7. ápľilis |9. _2017. áptilís}4.
Közteľĺilet-hasznáIatcé|ja: Corvin Szezonnyitó Sörfesztivál
KözteľĹilet-hasznźt|athelye: Budapest VIII. kerĹilet, Corvin sétány Futó u. -

Nagy Templom u. között elhelyezkedő
közterületen

KöztęľĹilet-hasznźiatnagysága: 25I m2

Fęlelős: polgármester
Hatuiďó: 20|7 . április 1 0.

261'ĺ2017. (Iv.10.) sz. Váľosgazdáikodátsi és PénzügyÍ Bizottsághatározata
(12 ĺgen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy közterület-hasznźiati
hozzźĄáru|ást ad - előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel _ az alábbiak szerint:

Kĺizteľület-használó. kéľelmező: HSB 2010 KfĹ
(székhely: l145 Budapest, Jávor u. 5/b.)

A kĺjzterület-hasznalat ideje: 2017 . április 18. _ 20|7 . október 31 .

Közterület-hasznźiat célja: napeľnyő
KözterĹilet-hasznźilathelye: Budapest VIll. keľĹilet, Corvin sétany |ĺB. szám

előtti kĺjzterületen
KtizterĹilet-hasznáIatnagysága: 5| mz

Felelős: polgáľmester
Hatźtridő: 2017 . április 1 0.
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262 l f0 ĺ7 . (IV. 1 0.) sz. Város gazd á lko dás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata

(12 igen,0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy közteľĹilet-hasznáIati

lrozzájźxllást ad - teljes đíjmentesség biztosításával-_ az alábbiak szerint:

Kĺjzteľület.haszná|ő,kérelmező: TáľsakaTelekiTérértEgyesüIet
(székhely: 1086 Budapest, Teleki LźszLő tér 4.)

Aköztertilet-használatideje: 2017. ápríIis 15. _ 2011. december 31. kĺjzött
hetente pénteken-szombaton 1 0.00- 1 8.00 kozötti
időszakban

Kozterü1et-hasznźt1atcé|ja: Híd a Kultuľák Közĺjtt ,,Sok Színű Józsefuáľos''
(egybeköwe a Teleki Tangó Közösségi Gardrób
Vásánal (baba-mama csere-bere)

Közterület-használat helye: Budapest VIII. keriilet, Teleki Lźszlrő tér

Közterĺ.ilet-hasznźiatnagysága: 100 m.

Felelős: polgármester
Hataridő: z0|7. április 10.

2 63 t 20 17 . (Iv. 1 0.) sz Vá ľo s gazdálkodási és Pénzti gyi B izotts ág hatá.ľ ozata
(12 igen,0 nem, 0 taľttózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdátkodási és Pérľ:ugyi Bizottság úgy dönt, hogy kozteriilet-haszná|ati

hozzajfuu|źtst ad _ előľe egy összegben töľténő teljes díjfrzetéssel _ az alábbiak szerint:

Köztęrület -hasznźůő,kéľelmező: Magyar rt)pítő Zrt.
(székhely: 1149 Budapest, Pillangó u. 28.)

Aköztęriilet-hasznáIatideje: 20t7.ápri|ís21._2017.május 10.

Kozteľület-használat célja: építési munkaterület (homlokzati állvány)

Közteriilet -hasznźiathelye: Budapest VIII. kerület, Diószegi Srĺmuel u. 38-

4f . szźlm előtti közterülęten

Közteriilet -használatnagysága: |95 fił

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2017, április 10'

26 4 t 2017 . (Iv. 1 0.) sz. Váľo s gazdálko d ási és PénzÍi gyi Bizotts ág határ ozata

(12 igen, 0 nem,0 tartózkodás szavazattaI)

A Varosgazdálkodási és Pénzngyi BizottsĘ íey d<int, hogy kÓzterĹilet-hasznáLati

hozzájaru|ást ađ _ előľe egy összegben tĺjrténő teljes díjfĺzetéssel _ az a|ábbíak szerint:

Köztertilet -hasznźůő,kéte|mező: Budapest VIII. kerĺilet, Dobozĺ u. 11. szám
alatti Táľsasház
(székhely: 1086 Budapest, Dobozi u. 11.)

A ktjzterület-hasmďat ideje: 2017. áprllis 18. _ z0I7 . május26.



Kĺjzterület-haszná|atcé|ja: építési munkaterület (felvonulási terület 5 db
parkolóhelyen és véđőtető elhelye zése jtttdan)

KtizterĹi1et-haszná|at.helye: Budapest VIII. kerĹilet, Dobozi u. 11. előtti
közterĹileten

Közterület-hasznźiatnagysága: 50 + 24 mz

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. április 10.

265 lf017 . (Iv. 1 0.) sz. Vá ľos gazdálkodá s ĺ és P énziigyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem,0 tartĺózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodasi és Pénzligyi Bizottság úgy dönt, hogy köZtertilet-haszná|ati
hozzájáĺu|źst ad _ előľe egy összegben t<jľténő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Kĺjzteriilet-haszná|ő.kérelmező: Tisoľt Kft.
(székhely: 1048 Budapest, Nádasdy Kálmán u.
25.5. em. 13.)

A közteľiĺlet-hasznáIat ideje: 2017. április lf. _20|7. szeptember 01.
Közterület-használat célja: vendéglátó terasz
Kĺizterület-haszná|athelye: Budapest VIII. keľület, Népszirház u. 42-44.

szám e|őtti kö ĺerületen
Kĺjzterület-hasznźiatĺagysága: 6 m2

FelęIős: polgáľmester
Hatĺĺriđő: 2017. április 10.

26 6 l20 17 . (IV. 1 0.) sz. Váľos gazdálkodás i és Pénzü gyi Bĺzotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nemo 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy nem ad köZtenilet-haszná|atí
hozzáj áruIást az a|ábbiak szerint :

K<jzterület-haszná|ó,kére|mezo: BrĹYen Kft.
(székhely: 1139 Budapest, Rĺippentyu u. 56.)

A közteľület-használat ideje: 2017 . április 0l . _ 2017 . augusztus 3 1 .

Köáeľĺilet-hasznáůatcé|ja: vendéglátó terasz
Közteľület-használ|athelye: Budapest VIII. kerület, Coľvin sétĺíny 2/A. szźĺn

előtti jardłĺn
Kĺjzterület-használatnagysźtga.. 20 m"

Felelős: polgármester
Határiđő : 20|7 . április 1 0.
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267 t f0ĺ7 . (Iv. 1 0.) sz. Vá ros gazd álkod ás Í és P énzÍigyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkođási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

I. nem iárul hozzó a |49ĺfOI6. (III.06.) számú határozata alapján megállapított közterület_

haszntl|ati díj méľsékl éséhez.

Felelős : polgĺĺrmester
Hataridő: 2017. április 10.

2. a 1 49 l 201 7. Gn. 0 6. ) számú hatźnozatát az a|źhbiak szeľint mó do sítj a:

Közteľü1et.haszntiő,kére\mező: SWIETELSKY Magyaľoľszág Kft.
(székhely: 1117 Budapest, Irányi József utca 4-

20. B épület V. emelet)

A k<jztertilet használat ideje: 20L7. marcius 06. _2017 . április 16.

KözterĹi1et-haszná|atcé|ja: építési felvonulási teľület

KözterĹilet -haszná|athefue: Budapest VIII. keľiilet, Práteľ atca 73 . szám előtti
kĺĺzteľület

KözterĹilet -haszná|atnagysága: +l ĺtŕ jana

A közterület használat ideje: 2017. április |7. -2018. mrĺrcius 18.

Kcjztertilet -haszntiat cé|ja: építési felvonulási terĹilet

KozteľĹilet -haszná|athefue: Budapest VIII. kerület,Prtier utca73. szám elotti
közerület

Közterület -hasznźůatnagysága: I29 flŕ G9 rÍł jźrda _ úttest és 4 db paľkolóhely
10 m')

Díjfizetésĺitemezése: havi díjf,rzetés

Felelős: polgáľmester
Hatźrĺđő: 2017 . ápľilis 1 0.

268lf0Í7. (Iv.10.) sz. Váľosgazdáilkodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(12 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy

I . a 2 I I l 20 1 7 . (vI. 0 3 . ) számű hatfu ozatát az a|ábbiak szeľi nt mó do s ítj a :

A Városgazdálkodási és Péluugyí Bizottság úgy d<int, hogy kĺjĺerĹilet-haszná|atí

hozzájáru|ást ad - előľe egy tisszegben t<jľténő tetjes díjfizetéssel _ azalźhbiak szerint:

Közterĺilet-hasmá|ő'kérelmező: Sáľgabarack TMRW Kft.
(székhely: 2627 Zebegény, Ady Endrę utca 18.)

A közĹeriilet-haszrálat idej e: 20117 . április |0 . _ 201'7 . október 3 1 .

KözterĹilet-haszná|atcéIja: vendéglátó terasz

KozterĹilet -használathelye: Budapest VIII. kerĺilet, Bľódy Sandor utca 17 .

sztm előtti köztęrül eten



KöZterület -hasznźiatnagysága: 2 m2

Felelős: polgáľmester
Határidő: 201'7. április 10.

2. a Saryabaľack TMRW Kft. vendéglátó terasz kihelyezése céljából igénybe vett közteľiilet-
hasznźůat díjźIt 2017. április 0|. - 2017. ápľilis 09. napja kĺizötti időszalĺľa vonatkozóan
fizesse meg.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. április 10.

269ĺ2017. (IV.10.) sz. Yárosgazdálkodátsi és Pénzůigyĺ Bizottsághatálrozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-hasznźiati
hozzájáĺu|ást ad _ előre egy összegben tiirténő teljes díjfizetéssel _ aza|ábbiak szeľint:

K<izterĺilet-hasznźtlő,kére1mező: ÁgľalvĺImreegyénivátlalkozĺó
(2100 Gödöllő, Batthyrĺny út 25la.
ađő szám: 49 9 28 5 67 -2 -3 3)

A kérelemben foglalt közteľtilet-
hasznźllat iđeje: 2017. ápri|is25. _2017. május 12.

Közterület-haszná|at cé|ja: konténeľ
KözterĹi1ęt-haszná|athelye: Budapest VIII. keľület, Corvin Sétány

köĺerĹileten (szökőkútnál)
KözterĹilet-hasznáIat nagysága: 1 db

Felelős: polgármester
IJatéltidő:2017 ' április 10.

A Bizottság létszáma - Borsos Góbor megérkez,ćs,źvel - I3 főre váItozott.

Napirend 3.9. pontja: Javaslat a Práter u. 56. szám melletti kutyafuttatóval kapcsolatos
tulaj do nos i d tin tés meghozata|ár a
Előterjesztő: Vörös Tamás - a Városgazdálkodasi és Pénzügli Bizottsdg alelnĺjke

Soós Gyiiľry
A vitát megnyitją megadja aszőtJakabfy Tamĺás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Elsősorban azt szeľetné megkérdezni, hogy a kiilönböző irányokban milyen Ĺávolságľa vannak
kutyafuttatók, mert azért ez egy fontos dolog. Ugyanis attól, hogy megsziĺnik a kutyafuttató,
nem valószínű, hogy a kutyapiszok meg fog szűnni, csak mashol fog megjelenni. Sajnos van
egy ilyen, törvényszenĺségnek |átsző, történet, hogy vagy a mĺásik kutyafuttatókban fog
megjelenni, vagy pedig az utcźn. Es nyilván, ha ott nem lesz kutyafuttató, akkoľ a
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kutyaforgalom eľősen meg fog novekedni a környéken. Tehát lehet, hogy épp u Práter u. 56.

nem fog panaszkodni, de a másik tizenĺjt házmeglehet, hogy majd elkezdi.

Soós Gytirgy
Válaszadásľa megadja a szőt az előterjesztonek.

Vtiľös Tamás
A kutyafuttató létesítése és megszüntetése mindig egy nehéz kérdés, hiszen éľtelemszeriĺen

,,un',ui. azok, akik kutyát futtatnak meg taľtanak és vannak azok, akik nęm. Ebből adott

esetben éľdekktilönbĺlzőségek is kialakulhatnak. Mindazonáltal, hogy picit megvilá,gítsa az

előteľjesztés megszĺiletését, az okźt pontosan mondta Jakabff Tamás képviselő: az a

kutyapiszok mennyiség, ami ott sajnos felhalmozódott, mivel az odajźttő kutyĺísok egy ńsze
oly módon használta ezt a kutyafuttatót, ami nem feltétlentil felel meg azon civilizźrciős

elvaľasoknak, ami egy vrĺľosban20l7-ben követelmény, magyaran otthagyta a kutyapiszkot.

Nagyon zavarta a lakókat, csak bele kell gondolni, hogy egy, napi tobb szźtz kutyát ellátó

nrttáo nyaron milyen szagot fud aľasTani, ha csak a |0 oÁ-a az odajarő kutyasoknak nem

szedi ösšze a kutyája után a piszkot. És amikoľ szeľetnének sze|Ióztetru - ezekben a kvázi
panelhĺŁakban elěg"meteg tuđ lenni nyiĺľon -' nem tudnak, mert irgalmatlanbílz terjeng. Ezt

ěmpirikus úton éĺzékelte ő is, tényszenĺen igaz, ennek megfelelően lépni kellett. Az L km.-ľe

esďkutyafuttató-ellátottság véleménye szeľint Budapesten itt a legmagasabb. A Kálvária téręn

van kéĹkiváló kutyafuttató, illetőleg a Szigony utcai paľkolóban, távol a lakóépületektől, tehát

nem zavaró. Még akkoľ sem, ha vélhetően a kutyapiszok-szedési szokások szignifikánsan ott

sem téľnek el a Práter u. 56-ban gyakoroltaktőI. Az onkormanyzat hozzááIlása rendkívül

példaértékű volt, hisz nem azza| indított, hogy bezźrta ezt a kutyafuttatót, hanem első köľben

tablauut helyezett ki, melyeken kérte a tulajdonosokat, hogy szedjék összę maguk után a

kutyapiszkot. Kihelyezett kutyapiszok-szedő zsákokat is, ami egyébként nem kötęlessége,

hisz ezalapvetően minden kutyataľtó saját felelőssége. És mivel ezekutźn sem oldódott meg

a problémä, mérlegelni kellett, melyik a fontosabb éľdek: hogy kutyát lęhessen futtatni a

Prlíter u. 56. e|ótt, ęzźltal a 193 lakásos taľsasházban lakók ne szeL|őztethessenek nappal, és

büdos |egyen a lakásukban, tehát mondják azt, hogy nincs jó helyen ez a kutyafuttató. Van

alternatív lehetőség, vagyis nem arľól van szó, hogy ne lenne lehetőség a kutyát ellenőrztĺtt

köľtilmények kcjzĺjtt, pőrźz nélkül elengedni, hísz az említett KáIvźria téri két, illetve a

Szigony utcai kutyafuttató szintén kb. 3 perc sétfua ta\á|hatő a Pľáter u. 56-tó1. Nem is
feltétlenti! tesznek ľosszat az ottélő kutyatartókkal, ha 3 peľccel több időt fog igénybe venni a

kutyafuttatás, többet tud mozogni a kutya. Lehet persze aá mondani, hogy takaľítson

kétóránként az onkormźnyzat, de azért az péĺube keriil, azt pedig mindenki áIlja, nemcsak

azok a kutyasok, akik otthagyjak a kutyapiszkot. Végeredményben azt gondolja, ez egy jő

döntés, azért is jegyzi ezt az előteľjesztést. Teľmészetesen cé\a a vá|asztőkörzetében, meg

áIta1ában a városrészben lévő kutyafuttatók minőségének javítĺása. Tehát hlába ztrnak be egy

kutyafuttatót, a meglévő, Szigony utcait a lehető leggyorsabban tudjĺík adott esetben bővíteni

vagy fejleszteni, hi.'"n ott ktilönbĺjző pľoblémákat és éĺdekütközéseket nem okoz. Jelen

"'"tt"''iu3nos 
okozott, el kellett dönteni, mi a fontosabb. Azott élők lakhatási színvonaliínak

megőrzése véleménye szeľint fontosabb érv.

Soós Gyiiľgy
Technikai felvetése, hogy az előteľjesztés mellékletét képező aláíľások zźrtan kezelenđők.

Egyéb kérdés, hozzásző|tls nincs, a vitát |ezźrja. Szavazásra bocsátja az alábbi határorati
javaslatot:
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A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

I. bozzájárul a Budapest Főváros VIII. keľület, Práter u. 56. szám melletti kutyafuttató
megsztintetéséhez.

Felelős: polgármester
Hataridő: z0I7. április 10.

2. megbizza a Józsefurĺrosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt.-t a kutyafuttató megszĹintetésével és a
teľület helyreállításával, füvesítésével kapcsolatos feladatok ellátásával.

Felelő s : a Józsefu arosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt. ígazgatőságának elnöke
Hatáľidő: 2017. április 10.

Soós Gyiirgy
Megállapítja,hogy 12 igen,O nem, 1 taľtózkodźs szavazattď a Bizottságaza|źtbbihatáĺozatot
elfogadta:

27 0 l 20 17 . (Iv. t 0.) sz. Váro s gazdálko dási és Pénzĺi gyi B izotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtĺízkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodĺlsi és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

|. hozzájźrul a Budapest Fővaros VIII. kerĹilet, Pľáteľ u. 56. szám melletti kutyafuttató
megsziintetéséhez.

Felelős : polgĺírmesteľ
Hatfuiđő: 2017 . ápľilis 1 0.

2. megbízza a Jőzsefváĺosi Gazdálkodási KcizpontZrt.-t a kutyafuttató megsziintetésével és a
terület helyreállításával, füvesítésévęl kapcsolatos feladatok ellátásával.

Felelős : a Józsęfu arosi Gazdálkodási Kĺizpo nt Zrt. igazgatőságának elnöke
Hatźriđő : 20 17 . április 1 0.

4. J őzs efv álrosi Gaz dáIkodási Kőzp ont Zrt.
Előterjesztő: Bozsik Isnán Péter - vagłongazddlkodási igazgató
(írásb eli előterj esztés)

Soós Gytiľgy
Külĺjn tźlrgyalásra vonatkozó kérések nincsenek, így a 4. blokk napiĺendi pontjainak együttes
vitájátmegnyitja,|ezźĄa.Szavazásrabocsátjaaza|ábbihatźltozati javaslatokat:
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NapÍrend 4.1. pontja: A Remény Gyermekei, ^ 
gyeľmekek ľeménye Egyesĺilet

bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. keľĺilet, Kiss JĺĎzsef u. 12. szám a|atti üľes,

tinkormányzati tulajdonú, nem lakás cétjáľa szolgálĺi helyiség bérbeadása

vonatkozásában

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jlźrul.Itozzd a Budapest

VIII. keiiilet, Kiss József u.12. szźĺnalatli,34697ĺ0lNl hrsz.-ú, 9| m, alapteriiletĹi, iiľes,

önkormányzati tulajdonú, utcai bejaľatú, pinceszinti, nem lakás cé|jára szolgáló helyiség

bérbeadásahoz a Remény Gyeľmekei, a gyeľmekek reménye Egyesület (székhely: 1094

Budapest, Berzenczey u. 29.4. em. 8.A; nyilvantaľtási szám: 01-02-0015616; adőszáĺn:

I86fż313-1-13; képviseli: onoriode oroyovwe Isaac elnok) részére kultuľális tevékenység

céIjára'

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazđálkodási igazgatôja
Hatáľidő: 2017. április 10.

Napiľend 4.2. pontla: A KVR TRADE Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest YI[.
keľület, Kálvária u.21tA'. szám alatti ůiľes, iĺnkoľmányzatĺ futajdonú, nem lakás céljára

szolgálĺĺ hetyiség vonatkozásában

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIil. kerůilet, Kálváľia u. 21lA'. szźm- a|atti, 36083/2/N30. 
Íl,s,.-i,45 m2 alapterĺiletű, utcai bejźĺatű, fiildszinti' nem lakás céIjára szolgáló helyiség

bérbeadásahoz a KVR TRADE Kft. (cégjegyzék száma: 0I-09-295197; adőszáma:

25899797-2-42; szé|ůlely: 1089 Budapest VIII., Dugonics u. l2lB 4. em. 14.; képviseli:

Szabó Nikoletta igyvezető) tészére hatáľozatlan időre, 30 napos felmondási hatźriđő

kikötésével, kereskedelem és raktáľozási (motorkeľé$át és alkatrészek kereskedelme

és tarolása) tevékenység cé|jáĺa,59.f67,- Ft/hó + ÁFA béľleti díj + közĹizemi és

szo|gźitatźtsi díj ak ö sszegen.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KcĺzpofiZrt. vagyongazdálkodasi igazgatőja

Hatátiđo: z0I7. április 10.

2.) felkéľi aJőzsefváĺosi Gazdálkodási Központ Zrt-t 1határozat 1.) pontja szerinti béľleti

szerzóđés megkötésére, amelynek feltételę, hogy az onkormźnyzatfulajdonában álló nem

lakás céljĺáľa szolgźiő helyiségek bérbeadasának feltételeiröl szóló 3512013. (VI.20.)

ĺĺnkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő

óvaclék nregÍizetését, valalrrint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú

kötelezettségvállalásinyilatkozataláításátvźt].|aljaaleendőbéľlő.

Felelős: Józsefuaľosi Gazđálkodási KdzpoÍúZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja

Hatariďő: 2017 . máius 3 1'
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Napirend 4.3. pontja: ľ.łľÁLY MIKLóSNÉ egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a
Budapest VIII. keľület, Dankĺó utca 36. szám a|atti ĺiľes, tinkormányzati tulajdonrĺ, nem
lakás céIjáľa szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ťlgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. keriilet, Dankĺó u.36. szźmla|atti,35475/0lN2hrsz.-tl,22
m2 alapterületű, üres, önkormányzati tulajdonl]' utcai bejárafu, ftjldszinti, nem lakás
céLjźna szolgáló helyiség bérbeadasához hatáĺozatlan időre, 30 napos felmondási idő
kikcitésével PATÁLY MIKLOSNÉ egyéni váIlalkozó (székhely: 1086 Budapest, Dankó
u. 77 .; nyilvĺĺntaľtási szám: 51202468; adőszźĺrl:68086060-1 -42;) részére, keľeskedelmi
alapellátás (é|elmiszeľ, élelmiszeľ ,jellegíĺ vegyes iizlet) szeszáľusítás néIkiĺ|i
tevékenység cé|jźĺa,31.100'- Ft/hó +AFA béľletĺ díj + köziizemi és különszolgtitatási
díjak ĺisszegen.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási K<izpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatója
Hataľidő: 20|7. április 10.

2.) felkéri a Jőzsefvźĺosi Gazdálkodasi Központ Zĺt.-t ahatározat 1.) pontja szeđnti béľlęti
szerzőđés megkötésére, amelynek feltétęle, hogy azonkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljaľa szo|gáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf013. (VI.20.)
önkormanyzati renđelet 14. $ (2)bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalásinyí|atkozataIáírźsátvá||a|jaaleendőbéľlő.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺizpont 7rt.vagyongazdalkodásiigazgatőja
Hataridő: 2017. május 3 1.

Napirend 4.4. pontja: Floľian Tiku Kft. bérlő és a VUSHTRRI Kft. bérleti jog
átruházásľa vonatkozó ktiziis kérelme a Budapest VIII. kerület, Baľoss u. 77. szám
alatti, iinkormányzatĺ tulajdonú, nem lakás céIli he|yiség tekĺntetében

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Floľĺan Tiku Kft. (székhely: |082 Budapest, Baross u. 77.;
cégtregyzékszám: 0L-09-924822; adőszétm: |475820I-2-42; képviseli: Tiku Naser, Tiku
Mergim és Kelemen Szilvia Rita önálló képviseletľe jogosult ügyvezetők) bér|ő á|ta|
béľelt, a Budapest VIII' keľület,35532/0lN6 he|yĺajzi szĺĺmon nyilvrĺntartott, a Budapest
VIII. keľület, Baľoss u.77. szán a|attta|á|hatő, utcai bejáľatú, 130 m, ftjldszinti és 39
m2 pinceszinti, ĺisszesen |,69 m2 alapterületű' nem lakás célú tizlethelyiség bérleti joganak
ź.ľtruhź.ĺ;źsźůloz a V[]SHTRRI Kft. (székhely: t032 Budapest, Sző1ő u. 78.;
cégegyzékszám: 01-09-270279; adőszźm: 25354186-2-4l; képviseli: Pervizaj Refki)
részére pékség és cukĺaszda (szeszźtĺusíüĺs nélkül) cé|jára, hatźnozat|an időre, 30 napos
felmondási idő kikĺĺtésével, a jelenlegi bérleti díjon, azaz 39|.|65,- FtIhő + ÁFA +

köztizemi és különszolgáltatási díj ak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdźl|kodási KözpontZľt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 . április 1 0.
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2.) a bérleti szeľződés megkĺitésének feltétele, hogy a bérleti szerzodés megkĺitése előtt a

VUSHTRRI Kft. 6 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő, azaz bruttő 2.980.677,- Ft

összegű szerződéskotési díjat megfizessen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazđálkodási igazgatć:ja

Hataridő: 2017. április 10.

3.) felkéri a Józsefuiĺrosi Gazdálkodási Közpofi Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti

szeruóđés megk<itéséľe, melynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajđonában álló nem

lakás céljáru szo\gá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35lf0I3. (VI.20.)

önkormányzati ľendelet 14. $ (2) bekezdése a\apjźn 3 havi bérleti díjnak megfelelő

óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú

kö te le zetts é gvállal ási nyi l atko zat a|ttit ását v źt|Ialj a a bérlő.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazđálkodrási KözpontZrt. vagyorlgazdálkodási igazgatőja

Hatáľidő: 201'7. május 31.

4.) a bérbeadói hozzźtjarłllás abban az esetben válik hatályossá, ha a bérleti jogot áfuevő

VUSHTRRI Kft. a jelen hatérozatban foglaltaknak eleget tesz, azuz az ővadékot és a

szeĺződéskötési díjat megfizeti, a bérleti szętzőđést a|áírja és azt egyolđalú

kĺjtęlezettségvállalônyilatkozattal megeľősíti. Az onkormźnyzat ezen egyiittes feltételek

teljesítéséig a Florian Tiku Kft.-t ismeri el bérlőként az éwényben lévő bérleti

szeruődésben foglalt feltételek szerint.

Felelős: Józsefuarosi Gazđálkodási KözpontZrt,vagyongazdálkodási igazgatőja

Hatáľidő: 2017. ápńlis 10.

Soós Gyiirgy
Megállápítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tatózkođás szavazatta| a Bizottság az a|ábbi

hatáĺ o zatokat e lfo gadta :

Napirend 4.1.. pontja: A Remény Gyeľmekeĺ, a ryermekek ľeménye Egyesület

béľbevételi kérelme a Budapest WII. kerület, Kiss József u. 12. szälm alatti ůiľes,

iinkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség béľbeadása

vonatkozásában

271ĺ2017. (Iv.10.) sz. Városgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság hatźrozata
(13 ĺgen,0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
(Tematikni blokkban tortént a szavazás.)

A Yźrosgazdátkodási és PénzĹigý Bizottság úgy d<int, hogy nem jdrul.houĺź a Budapest

VIII. keľület, Kiss Jőlzsef u. Ĺ2. szám aLatti,34697l0ĺN1 hĺsz.-ú, 91 m" alapteľületii iiľes,

önkormányzati tulajdonú, utcai bejźxatí, pinceszinti' ĺIem lakás céljára szolgáló helyiség

bérbeadásához a Remény Gyermekei, a gyermekek ľeménye Egyesület (székhely: 1094

Budapest, Betzenczey u. 29.4. em. 8.A; nyilvantartási szźtm: 01-02-00|5616; adősztml:

|86f2313-1-13; képviseli: onoľiode oľoyovwe Isaac elnök) tészére kulturális tevékenység

céIjára.

Felelős: Józsefuĺíľosi Gazdálkodási KözpofiZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja

Határidő: 2017 . április 10.
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Napirend 4.2. pontja: A KVR TRADE Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest VIII.
keriilet, Kálváľia u.21lA. szám a|atti iires, tinkormányzati tulajdonú, nem lakás céljáľa
szolgálĺí helyiség vonatkozásában

27 2lf017 . (Iv. 10.) sz. Yáľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(13 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tÔrtént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest vnl. keľĺilet, Káľvária u. 21ĺA. szźlm alatti, 36083l2lV30
hrsz.-ú, 45 m2 alaptertiletű' utcai bejáratú, ftĺldszinti, nem lakás cé|jára szolgáló helyiség
bérbeadásához a KVR TRADE Kft. (cégiegyzék száma: 0I-09-295|97; adőszáma:
25899797-2-42; sze|łhely: 1089 Budapest VIII., Dugonics u. tZlB 4. em. I4.; képviseli:
Szabó Nikoletta ügyvezető) részéte hatźrozatlan időre, 30 napos felmondási hataľidő
kikötésével, kereskedelem és raktározásĺ (motorkerélnáľ és alkatľészek kereskedelme
és tĺĺrolása) tevékenység cé|jźna,59.267,- Ft/hó + AF.A béľleti díj + köziizemi és
szo| gáltatás i díj ak ö sszegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpofiZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2017. április 10.

2.) felkéľi a Jőzsefvźrosi Gazđálkodási Központ Zrt.-t ahatźlrozat 1.) pontja szeľinti bérleti
szęrzodés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormĺĺnyzattu|ajđonában álló nem
lakás céljáľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóIó 3512013. (vI.20.)
oĺlkormányzati ľendelet 14. s (2) bekezdése a|apjźn 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldďú
kötelezettségvállalási nyilatkozat aLźir ź.sát vállalj a a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 201.7. május 31.

Napiľend 4.3. pontja: PATÁLY MIKLóSNÉ eryéni vállalkozĺí bérbevételĺ kérelme a
Budapest VIII. keriilet, Dankó utca 36. szám a|attí üres, tinkormányzati tulajdonú, nem
lakás céljára szolgáló helyiség béľbeadása vonatkozásában

27 3 12017 . (IV. 1 0.) sz. Váľosg azdáľ.kodźlsi és Pénzügyĺ Bĺzotts ág határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
(ľemotilrai blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIil. keľület, Dankó u. 36. szźtĺn a|atti,35475l0lN2hrsz.-il,22
m2 a|aptetiiletti, üres, önkormźnyzati tulajdonú, utcai bejĺáľatu' füldszinti, nem lakas
cé|jára szolgáló helyiség bérbeadásához határozatlan időre, 30 napos felmondási idő
kikĺjtésévet PATÁLY MIKLóSNÉ egyéni vállalkozó (székhely: 1086 Budapest, Dankó
u. 17.; nyilvántartási szám: 51202468; ađőszám:68086060-1 -42;) részére, keľeskedelmi
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alapellátás (éIelmiszer, élelmiszer.jellegiĺ vegyes üztet) szeszárusítás nélküti

tevékenység céljára, :t.íoo,- Ft/hó +Áľ,ą. bérleti díj + közüzemi és ktilönszolgáltatási

díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodźtsíigazgatőja

Hataľidő: 2017. április 10.

2.) felkéri a Józsefuarosi Gazdálkodási Kdzpont Zrt.-t ahatfuozat 1.) pontja szeńnti bérleti

szeruódés megkötéséľe, amelynek feltételę, hogy az onkoľmźnyzattulajdonában álló nęm

lakás céljaľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadasanak feltétęleiről szóló 35ĺ2013. (VI.20.)

önkoľmanyzati reliĺlelet rł. s ĺži bekezđése a|apjźn3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő

óvadék mägfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan kozjegyző előtt egyoldalú

kötelezettségvállalásinyi|atkozataLáirásátvá]l|a|jaaleendőbéľlő.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazđtikodásiigazgatőja

Hataľidő: 2017. május 3l.

Napirend 4.4. pontja: Floľian Tiku Kft. béľlő ós a VUSHTRRI Kft. bérletĺ jog

átr..házźtsru oooutkózó kiiztis kéľelme a Budapest VIII. keľiĺlet, Baľoss ll. 77. szátm

alatti, iinkormányzati tulajdonú, nem lakás célú helyiség tekintetében

27 4 t 2017 . (IV. 1 0.) sz. Város gazd álko dás i és Pénzĺi gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen, 0 nem,0 tartĺózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban t()rtént a szavazds.)

A Váľosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzátjźlru]- a Floľĺan Tiku Kft. (székhely: 1,08f Budapest, Baĺoss u. 77,;, 
cégJe[yzékszźm.. u-Og.9248f2: adőszám: 1475820|-2-42; képviseli: Tiku Naseľ, Tiku

M;g'* és Kelemen Szilvia futa önátló képviseletľe jogosult ügyvezetők) bérlő á|ta|

bérelt, a Budapest VIII. kerület ,35532l)lNíhe|yrajzi s1ámon ly']:lilŤ*], a Budapest

YIII. kerület, Baľoss u,77. szźtm alatttalźihatő, utcai bejaratú, 130 m, floldszinti és 39

# pi,,".,"intí, összesen 169 m2 alapteľületĺi, nem lakás célú ĺizlethelyiség bérleti joganak

átruht'lásáľloz a VUSHTRRI Kft. (székhely: I03f Budapest, Szőlő u. 78.;

cégsegyzékszám:. 01-Og-27O279: adőszám: 25354|86-2-41; képviseli: Pervizaj Refki)

,eoeíě pékség és cukrászda (szeszźrusítás nélkül) cé|jára,hatćrozat|an id:...' 30,:uľo:

felmonďási ia'o nttiteséve|', ajelenlegi bérleti díjon, azaz391'.|65,- Ft/hó + AFA +

kozilzemi és különszolgáltatási díj ak összegen.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodasiigazgatőja

Hataridő: 2017. ápľilis 10.

2.) a bérleti szeruődés megk<itésének feltétele, hogy a bérleti szerzodés megk0tése előtt a

VUSHTRRI Kft. 6 hávi bruttó bérleti díjnak megfelelő, azazbruttő 2.980.677,- Ft

ĺisszegű szerződéskötési díj at megfizessen.

Felelős: Józsefuarosi Gazđálkodási Kĺizpont Zrt.vagyongazđá|kodásiigazgatőja

Határidő: 2011. ápľilis 10.
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3.) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti
szerzőđés megkötésére, melynek fęltétele, hogy az Önkoľmanyzat tulajdonában áIló nem
lakás céljĺĺľa szo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI.20.)
önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjrán 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a |7. $ (4) bekezdése alapjĺĺn kijzjegyzĺ| előtt egyoldalú
kötelezettségvál lalási nyilatkozat aláiľ ását vállalj a a béľlő.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZĺt. vagyongazdálkođási igazgatőja
Hatźnidó: 2017 . május 3 1.

4.) a bérbeadói Ílozzájárulás abban az esetben válik hatályossá, ha a bérleti jogot átvevő
VUSHTRRI Kft. a jelen határozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az ővađékot és a
szerződéskötési díjat megťlzeti, a béľleti szerződést a|áírja és azt egyoldalú
kötelezettségvá||a|ő nyilatkozattal megerősiti. Az onkoľmányzat ezen együttes feltételek
teljesítéséig a Florian Tiku Kft.-t ismeri el béľlőként az érvényben lévő béľleti
szerződésben foglalt feltételek szeľint.

Felelős: Józsefułírosi Gazdálkodasi KözpoftZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 20|7 . április 1 0.

Soĺós Gytĺrgy
Záftnlést rendel el.

5. Zárt iĺIés keretében táľgyalandĺó előteľjesztések
(írós beli előterj esztés)

Napirend5.1.pontja:JavasIataBudapestVIII.keríĺlet,Rákĺí'cziútEi
ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogrĺí'l való lemondásra zÁnľ Üĺ,ľs
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - a Gazdálkodási Üglosztĺźly vezetője

A napirend tdrgĺaldsa zdrt iilés keretében tiirtént az Mötv. 46.s @ bekezdése éľtelmében. A
napirend tdrgłalósa sordn elhangzottakat és a meghozott 275/2017. (IVJL.) sz. WB

hatdrozatot a zdrt iilésľdl késziilt jegłzőkiinyv tartalmazza.

Napirend5.2.pontja:JavaslataBudapestVIil.keľĺilet,Rákóczĺúm
ingatlanra vonatkozó elővásáľlási jogról valĺí lemondásra Z^RT ÜI,És
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - a Gazdálkodást Üg,losztály vezetője

A napirend tárgaldsa zúrt iilés keretében tijrtént az Mön. 46.s a bekezdése értelmében. Á
napírend túrglalása során elhangzottakat és a meghozott 276/2017. QV.10.) sL WB

hgtdrozatot a aźrt iilěsről késziłlt jegyzőkiinyv tartalmazza.
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Napirend 5.3. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételáľ és elad.ási ajánlat
jóváhagyása.BudapestVIII.keriilet,JózsefutcatszÁnľÜI,És
Etőterjěšztő: Bozsiĺĺ István Péter - a Józsefvárosi GazdáIkodđsi KÓzpont Zrt.

v a gl o n gaz dál ko dá s i i gaz gat ój a

A napirend 5.3. pontját kiilłin tárgyalásra kikérték.

Napirend 5.4. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételáľ és elad.ási. ajánlat

jővźhagyálsa-BudapestVIII.keľület,KisfaludyutcaCzĺpľtilÉs"ntőrcriěšztő: Bozsik Istvón Péter - a Józsefvĺźrosi Gązddlkodási KÓzpont Zrt.

v agy o ngaz dálko dás i i gaz gat ój a

A napírend tdrgyaldsa zórt iłlés keretében tiirtént az Miin. 46.s @ bekezdése értelmében. A
iapirend tirgyalősa sorlźn elhangzottakat és a meghozott 277/2017. (IVIQ.) sz. WB

ltatlÍrozatot a zdrt iilésrdl késziilt jegyzőktinyv tartalmazza.

Napirend 5.3. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételáľ és elad.ásĺ ajánlat

jőváhagyátsa . Budapest VIII. kerĺĺlet, József utca 

-. 

zĺR'r tiĺ,És
"ĺ,Iőteriěšzta: Bozs|k István Péter - a Józsefvárosi Gązdóĺkodási Központ Zrt,

v a g/ o ngaz dálko ůźs i i gaz gat ój a

A napírend túrgyalása zdrt iilés keretében ttirtént az Miin. 46.s @ bekezdése értelměhen. A
iapirend tirgyalúsa sorlźn elhangzottakat ěs a meghozott 278/2017. (IVil.) sz. WB

határozatot a zlźrt iilésrdl késziilt jegyzĺÍkönyv tartalmazza.

Soós Gyiiľgy
az tilés újľá nyilvános, és a végén lehetőség van kérdések feltételére.

rÉpvrspr-or npr-vĺlÁcosÍľÁs loĺnÉspx
(s z ó s z erinti l e ír ásb an)

Soĺís GyiĺreY
ffi"eIő|egeznékegykéľdést.Mú1thétenfti1tettemaztakérđést,hogymiújsĘvan
u uátyĺ' téľen, pontosabban nem is én tettem fel, hanem Major Zoltźtn, a Mátyĺás téľen

kihelyezett terasszal kapcsolatban, mert emlékképeim szeľint nem volt rá engedély. Tudnak

szóban válaszolni? Akkor paľancsoljanak.

Bajusz Ferenc
Mĺlt heten kint voltunŁ hétfőn nem volt nyitva, viszont kędden nýtva volt, úgyhogy

lejegyzőkónyveztiik, ésközigazgatási hatósági eljarast indítottunk ellene.

Jakabfy Tamás
H" 

^á, 
Mátyá" tér, kb. egy éwel eze|ótt kérdeztem meg azt, hogy mi újság a Mátyás téľi

süllyedő bójáł<kal kap"soiátban, amik akkor mźr régőta nęm múktjđtek. Mondtak, hogy
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megcsinálják, azőta csinálják, tehát azőta sem műk<jdnek ezek a süllyedő bójak. Nem tudom,
most mit kérdezzekezze|kapcsolatban, hogy mit csináltak egy évig, vagy valami hasonlót?

Soós Gyiirgy
Irásban kértink vá|aszt, és a Bizottságrészére.

Oszi Eva
G","retném megkérđezni, hogy bérbeadás meruryi idő alatt zaj|1k le, mert tudniillik,
2016 szeptemberében a Józsefuaľosi Demokratikus Koalíció szervezete beadott egy
pá|ytnatot, vagyis egy kérést egy helyiségre. A mai napig még nem fudunk semmit, többször
érdeklődtünk. Farkas úr annak idején még decemberben azt mondta, hogy mar rĺividesen le
lesz rendezve. Én tartom a kapcsolatot a bérbeadás osztállyal, ott azt avá|aszt kaptam, hogy
tobb jelentkezo vanrá, és azért halasztjak ennyire. Ktlnytirgĺim,már 7 hónapja!

Soós Gytiľry
Utánaĺézunk, és írasban válaszolunk, A\egyzo Asszony.

Jakabfv Tamás
Félig taľtozik csak ide, és úgy fudom, hogy sok mindenkit érint itt az időkĺjzi kampánrrya|

kapcsolatban, hogy a Teleki téľi Piac 4-es számú kapuja előltĺĺbb páľtot, a Jobbikot, FIDESZ-
KDNP-t, minket is elküldtek. Valószínűleg ez a Választási Bizottságot jobban fogja érinteni,

de énszerintem az a tésze idetartozik, hogy amennyiben ígaz, amit ők tilítanak, hogy az a
járđaszegéIyigmagźnterĹiletnek minősül, akkor én azt nem értem, hogy hogy lehet egy olyan
zębrtń építeni, ami kĺĺaeruleten kezdődik és magĺĺnterĹileten végződik. Ezek a dolgok
szerintem nincsenek jól leľendene a Teleki téri Piac köľül, és a Teleki téľi Piac kĺjrül
közterületet kellene létrehoznunk, és szerintem a Képviselő-testiilet van abban a helyzetben,
hogy eztmegtegye, meľt úgy gondolom, hogy így szabáiýa|an állapotok állnak fenn.

Soĺis Gyiirgy
Ennél még egy kicsit tovább is megyek, Képviselő Ur, énnekem például ezze|kapcso|atban az
jutott eszembe, hogy ez lehet magánteľület, amít kozcélra átadnak. Namost, abban a
pillanatban ezt használhatjak a páľtok ugyanligy. Tehát ezt nézzijk meg, mert az én

emlékképeim szerint ęz egy olyan magánterület, amit megnyitottak közterĹiletnek, tehát

źtadtźil<. Tehát ebből a szempontból nem küldhetnének el onnan senkit. Nekem ez a

véleményem. Ahogy mar láttunk egy pĺĺr ilyen helyszínt, hiába magénterĹilet, átadtiík

kozcé|ra. Ugyhogy ebben egyetértünk, ezt tény|eg vizsgáljuk meg, meľt szerintem ez o|yan
magiáľlteľĹilet, amit kozcéka źúadtak, és ka ez így van' akkoľ viszont teljesen joggal állhat ott

bármelyik párt és standolhat. Tudom, minket is elküldtek, tehát ismerős ez a sztori. De
vizsgáljuk meg mindenképp' jó a felvetés.
Van-e még kéľdés,hozzźsző|as? Nincs, akkor 13 őta 20 perckoľ bez'źromaz ülést, kĺjszijnĺim
arészxételt'

K. m. f.
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oós Gyöľgy
Bizottság elnĺike

Az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a V
Bizottság 2017. április 1O-ei ülésén elhangzottakat hitelesen

uMc"ffiffi
Szervęzési és Képviselői lľoda

A jegyzőkönyvet készítette: 
^-.Ą | r. e ĺ^,i nl - n /]n,/&Ltą, Wu,a|ł )p!!=--,

Deákné LórinczMtrta
Szervezési és Képviselői lroda ngyintézóje

A iegvzőkiinw melléklete:

- Melléklet ĺ név szerinti szavazdsi lista

és Pénzügyi
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MeIlékIet

Szavazás eredménye

ldeje: 2017. április 10. 13:00
Tĺpusa: Nyĺ|t
Határozat Elfogadva
Egyszertĺ

Tárgya: napirend

Eredménve Voks: Szavo/o ossz%
lgen
Nem

12 100.00 80.00
0 0.00 0.00

Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 12 í00.00 80.00
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 20.00
osszesen 15 ĺ00.00

Név
Dudás Istvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Gyorgyi lda Anna
Hé|isz György
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Major Zoltán
oszi Éva
Pá|ovics László
Soós Gyorgy
Vöros Tamás
Borsos Gábor
Komássy Ákos
Pintér Atti|a

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
Távol
Távol

Frakció



Szavazás eredménye

Ideje: 2017 ' április 10. 13:01
Típusa: Nyílt
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: 1. blokk

Eredménve Voks: Szav% Össz%
lgen
Nem
Tartózkodik 1 8.33 6.67
Szavazott í2 100.00 80.00
Nem szavazott 0 0'00

Távol 3 20.00
összesen í5 í00.00

11 91.67 73.33
0 0.00 0.00

Név
Dudás |stvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi lda Anna
Hé|isz György
Jakabfy Tamás
Kocsis Attĺla
Major Zo|tán
PáIovics Lászlo
Soós György
Vörös Tamás
oszi Éva
Borsos Gábor
Komássy Ákos
Pintér Attila

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Igen
lgen
Tart.

Távol
Távol
Távol

Frakció



Szavazás eredménye

ldeje: 2017. április 10. 13:03
Típusa: Nyí|t
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 1.1. pontia:
meghozata|ára

Javaslat költségvetést érintő döntések

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 12 100.00 80.00
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í2 ĺ00.00 80'00
Nem szavazott 0 0.00

Távo| 3 20.00
összesen í5 í00.00

Név
Dudás |stvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi lda Anna
Hélisz Gyorgy
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Major,Zoltán
Oszi Eva
Pálovics László
Soós György
Vorös Tamás
Borsos Gábor
Komássy Ákos
Pintér Atti|a

Voks
lgen
!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

Távol
Távol
Távol

Frakcio
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Szavazás eredménye

ldeje: 2017. április 10. 13:03
Típusa: NyÍlt
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: 2. b|okk

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 12 100.00 80.00
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott ĺ2 100.00 80.00
Nem szavazott 0 0.00

Távol 3 20.00
összesen 15 100.00

Név
Dudás Istvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi lda Anna
HéIisz Gyorgy
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Major Zo|tán
Őszi Éva
Pá|ovics Lászlo
Soos György
Vörös Tamás
Borsos Gábor
Komássy Ákos
Pintér AttiIa

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Igen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
TávoI
Távol

Frakció
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Szavazás eredménye

ldeje.2017. április 10. 13:04
Típusa: NyÍlt
Határozat Elfogadva
EgyszertÍ

Tárgya: 3. blokk

Eredménve Voks: Szav% ossz%

lilii

Frakció

lgen
Nem

12 100.00 80.00
0 0.00 0.00

Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 12 í00.00 80.00
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 20.00

Név
Dudás lstvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi |da Anna
Hé|isz Gyorgy
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
|l[ď1or,Zoltán
Oszi Eva
Pálovics László
Soós Gyorgy
Vörös Tamás
Borsos Gábor
Komássy Ákos
Pintér Attila

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
Távol
TávoI



Szavazás eredménye

Ideje: 2017. ápriIis 10. 13:05
Típusa: Nyí|t
Hatärozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 3.1. pontja: Javas|at közterület-használati kérelmek elbírálására

Eredménve Voks: Szavo/o ossz%
lgen 12 100.00 80.00
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott ,|2 í00.00 80.!q
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 20.00
tsszesen 15 100.00

Név
Dudás |stvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi lda Anna
Hélisz Gyorgy
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Major Zo|tán
oszi Éva
Pálovics Lász|o
Soós György
VÖros Tamás
Borsos Gábor
Komássy Ákos
Pintér Attila

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
TávoI
TávoI

Frakció
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Szavazás eredménye

ldeje: 2017. ápri|is 10. 13:12
Típusa: Nyí|t
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 3.9. pontia: Javaslat a Práter u. 56. szám melletti kutyafuttatóva|
ka p cso l atos tu laj d o n os i d öntés meg h o zata|ára

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartozkodik

0 0.00
1 7.69

12 92.31 80.00
0.00
6.67

Szavazott í3 100.00 86.67
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 13.33

Név
Borsos Gábor
Dudás |stvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Györgyi lda Anna
Hélisz György
Kocsis Attila
Major.Zo|tán
Oszi Eva
Pálovics László
Soós György
Vörös Tamás
Jakabfy Tamás
Komássy Ákos
Pintér Atti|a

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tart.

Távol
TávoI

Frakció



]iJ't]i]: ĺ''':.'..

Szavazás eredménye

ldeje: 2017 ' ápri|is 10. 13:12
Típusa: Nyí|t
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: 4. blokk

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

13 100.00 86.67
0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott ĺ 3 100.00 86.67
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 13'33
osszesen í5 í00.00

Név
Borsos Gábor
Dudás Istvánné
Gondos Judĺt
Guzs Gyula
Györgyi lda Anna
Hé|isz Gyorgy
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Major Zo|tán
iszi Éva
Pá|ovics Lászlo
Soós György
Vöros Tamás
Komássy Ákos
Pintér Atti|a

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
TávoI

Frakció


