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t G az dálko dás i KÓ zp ont Zrt. ir o dov

e z e t őj

e,

Vtirtis Tamás
Köszönti a megjelenteket a Yárosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság 2017. évíf0. rendes
ülésén.Megállapítja, hogy a Bizottság 11 fovel hatźtrozatképes. Hiányzik Soós György Elnök
úr, Gondos Judit Képviselő asszony, PintéľAttila Képviselő úr, és Borsos Gábor Bizottsági
tag. Ismerteti a meghívó szerinti napirendi javaslatot annyi változassal, hogy az 5.6-os
napirendi pontot az előterjesztő visszavonta. Szavaztsra bocstńja az alźhbi napirendi

javaslatot:

Napirend
Beszerzések
(írásbeli előterj esztés)
1.

1. Javaslat ,,Józsefuárosi onkormanyzatnak Keľületi ÉpítésiSzabźiyzatźnakés
Szabá|yozttsi Tervének beszerzése'' tárgý, kozbęszeruési érté|dlatźrte| nem érő
beszeľzési elj áras eredményénekme gáll apítására (P OTKEZBE S ITE S )
Előterj e sztő : Iványi Gyöngnér - Jő építész,Vdros építészetiIr oda vezetőj e

2. G azdá./lko d ás i Ü gyo sztály
Előterjesztő: dľ. Galambos Eszter - ügyosztáĺyvezető
(ír ás

b e

1

.

2,

Ii

e

Iő terj eszt és)

Javaslat közterĹilet- haszntiati kérelmek e|bírá|ásár a GóľrÉzgESÍTÉS)
Javaslat a Jőzsefvźtrosi Gazdálkodási Központ Zrt. fe|ađatellátásával kapcsolatos
döntésęk meghozatalára (P oTKÉzgps ÍľÉs
)

3. Rév8 Zľt.

Előterjesztő: Annus ViHoľ - vezérigazgató
(írásbeli előterj esztés)

1. Javaslat az Euľópa Belviírosa Pľogram II. keretén belül megbízási

szeruőđés

megkötésére

4. J őzsefvárosĺ Gazdálkodási Központ Zrt.
Előterjesztő: Bozsik István P,éter - vagyongązdálkoddsi igazgató
(ír ós b el i el őte rj e s ztéý

1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baľoss u. I2I. szźml a|atti iires, önkormanyzati
tulajdoni, nem lakás cé|jara szolgrĺló helyiségľe érkezętt béľbevételikérelmęk

2.

ę|bíráIásaru
Javaslat a Budapest VIII. keľület, Bľódy Sándor u. 38. szźtrn alattí tiľes, önkormźnyzati
tulajdonú, nem lakás céljźraszolgźiőhelýség bérbeadása tźrgyában

l.Gagźnšzemé1ybérbevéte1ikérelmeaBudapestVIII.kerület'József
u. 15-17. szźtm a|atti. iires ö'nkormányzati fulajdonú, nem lakĺńs céljara szolgáló

4.

helyiség vonatkozásában

magźnszemély bérbevételikérelme a Budapest VIII.
keľület, Rakóczi út 53. szźm aIatti iires, ö'nkormźmyzati tulajdonri, nem lakĺĺscéIjźtra
szo|gá|őhelyiségbérbeadásavonatkozásźtban

5.
6.

7.

Bóni Aladár egyéni vállalkozó bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. kerĹĺlet, Somogyi
Béla u. 20 száłn alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljaľaszo|gá|ő
helyiség bérbeadasa vonatkozásában
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Festetics Gytirgy u.9. sztĺm alatt található telekhez
kapcsolódó kötbéľfizetési kĺjtelezettsé g halasztás j óvahagy źsźra
Javaslat az ,,LNR40-60|2017. típusú'',valamint az ,,LNR.JEL/201,7. típusú''bérlakás
pá|yźnatok kiírásara

5. Zárt iilés keretében tárgyalandĺí előterjesztések
(írásb eli előterj eszté s)

1.

2,

Javaslat káffiĺĺrral kapcsolatos káľtérítésiigény e|birźiásáĺa
Előterjesztő: Acs Péter - városüzemeltetési igazgató
Lakás elidegenítésévelkapcsolatos vételár és eladásí ajtn|at jőváhagyźlsa

köľrit-

_ József

Előterjesztő: Bozsík István Péteľ- vaglongazdálkodási igazgató

3.JavaslataBudapestVIII.keľület,Lokomotívutcatéstszám

alatti lakások elidegenítésévelkapcsolatos vételár és eladási aján|at jővźthagyására

4.
5.

eseti döntés alapján
Előteľjesztő: Bozsik István Péter - vag)ongazdáIkodási igazgató
a|atti
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Vay Adám utcalE}éslEszám
önkormányzati lakások csatolására
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vaglon4azdáIkodási igazgató
Javaslat az ,,Irodatechnikai berendezések béľlése,teljes könĺ karbantartása és az
ęze|<hez kapcsoló,dó szoftver bérlése''ttlrgyÍL kozbęszerzési eljárásban döntések
me g|lo zatalaĺa (P o TKEZB E S ITE S )
Előterjesztő: dr. Balla Katąlin _ Jegłzői Kabinet vezetője

Viiriis Tamás

Megáttapítja, hogy 11 igen, 0 nem,

0

taľtózkodás szavazattal

a Bizottság a

napirendet

elfogadta.
520 ĺ2017 .

(vI.26.) sz. Váľos g azdá.Jko dás i és Pénzü gyi B Ízo tts áę határ ozata
(l.1 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend
1.

Beszerzések
b el i e l ő terj e s ztés)

(ír ás

1. Javaslat ,,Józsefuĺĺrosi onkormanyzatnak KeľĹileti ÉpítésiSzabá|yzatźnak es
SzabźiyozźsiTervének beszerzése,' tárgyű, közbeszerzési értékhatárt el nem eľo
beszerzésieljríras eredményénekmegáll apításźra1ľórrÉznEsÍTÉS)
Előterj esztő : Ivónyi Gyönglvér - Jő építész, Város építészetilroda vezetőj e

f . G azdáilkod ás i Ü gyosztáIy

Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - ügłosztályvezető
(ír ásbe
1

.

2.

li

előt erj eszté s)

Javaslat közterület- hasznáIatí kérelmek e|bírá|ásár a G óTKÉZBE s ÍrÉs)
Javaslat a Józsefuĺáľosi Gazdálkodasí Központ Zrt. fe|adatellátásával kapcsolatos
döntések me ghozatalára (P óTKÉzsEs ÍrÉs 1

3. Rév8 Zrt.
Előterjesztő: Annus Viktor - vezérigazgató
(ír ás b e li el ő terj e s ztés)

1. Javaslat az Európa Belviĺrosa Pľogram II. keretén belĹil megbízásí szerződés
megkotésére

4. J őzsefv árosi Gazdálkodási Kőzpont Zrt.
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodósi
(ír ősb eli előterj e s zté s)

igazgató

u. I21. szám alatti üres, önkoľmányzati
érkezett béľbevételikéręlmek
helyiségre
szolgálő
céljára
tulajdonú, nem lakás

1. Javaslat a

Budapest VIII. keľtilet, Baross

e|bíráIźĺsára
2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bľódy Sándor u. 38. szám aIatti tires, önkormćnyzati
tulajdonú, nem lakás cé|jára szolgáló helyiség béľbeadása táĺgyában
magźnszemélybéľbevételikérelme a Budapest VIII. kerület, József
3.ĺ
u. I5-I7. szźtm alatti Ĺires cĺnkoľmányzati fiJ|ajdonú, nem lakás céljaľaszol,gáIő
helyiség vonatkozásában
magánszemély bérbevételikérelme a Budapest VIII.
keriilet, Rlákóczi út 53. szźlm alatti iiľes, önkoľmányzati t|J|ajdonú, nem lakás céljara
szolgáló helyiség béľbęadása vonatkozásában
5. Bóni Aladar egyéni váIla|koző bérbevételikérelme a Budapest VIII. keľtilet, Somogyi
Béla u. fO szźlm alatti Ĺires, ĺĺnkormányzati tulajdonú' nęm lakás céljaľa szo|gáIő
helyiség bérbeadása vonatkozásában
6. Javaslat a Budapest VIII. keľület, Festetics György u. 9. szám aIatttalá|ható telekhez
kapcsolódó kĺitbérfizetésikĺĺtelezettséghalasztźs jővthagyźsźra
7. Javaslat az,,LNR40.60|20I7. típusú'',valamint az,,LNR-JEL20L7. típusú''béľlakás
páIyázatokk<ĺírźsźra

5. Zárt ülés keretében táľgyalandĺíelőteľjesztések
(írósbeli előterj e sztés)
1

.

2.

igény e|bír áIásár a
Javaslat kttyiil5arr al kapcsolatos káĺéľítési
_
Előterj esztő : Acs P éter vdro süzemelteté s i igazgató
Lakás elidegenítésévelkapcsolatos vételáľ és eladási ajánlat jóvahagyása

körut.-

_

lőzsęf

Előterjesztő: Bozsik István Péter _ vaglongazdálkodĺźsi igazgató
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3.JavaslataBudapestVIII.kerület'Lokomotívutca(-éstszám

alatti lakások elidegenítésévelkapcsolatos vételaľ és eladási ajźn|at jóvźthagyásźlra

4.
5.

1.

eseti döntés alapjan
Előterjesztő: Bozsik Isnán Péter _ vagłongazdálkodást igazgató
Javaslat a Budapest VIII. kerĹilet, vay ,tdam
ésl}zám
a|at1i
't"ue
ĺĺnkormányzati lakások csatolásara
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vaglonqazdáĺkodási igazgató
Javaslat az ,,Írodatechnikai beľendezések bérlése,teljes kcjrű karbantartása és az
ezek'hez kapcsolódó szoftver bérlése''targytl közbeszeľzési eljarasban döntések
me gho zataláľa (P o TKEZB E S ITE S )
Előterjesztő: dr. Balla Katalin - Jegłzői Kabinet vezetője

Beszerzések

(írásb eli elő terj esztés)

Napiľend 1.1. pontja: Javaslat ,,Józsefváľosi onkormányzatnak Keľĺĺletĺ
Epítési
Szzbá|yzatának és Szabályozási Tervének beszerzése,, tárgyíl,kőzbeszerzési értékhatárt
el nem érő beszerzési e|járáls eľedményénekmegállapítására
Előterjesztő.. Iványi Gyöngyvér - főépítész,Város,źpítészetilroda vezetője

Vtiľös Tamás

A napirendi pont vitáját megnyitja. Kérdés,hozzásző|ás hianyában avitát|ezárja.
bocsátj a az alábbi határ ozatí javaslatot

Szau"azásra

:

A

Városgazdá|kodtsi és Pénzügyi Bizottság a ,,Iőzseťvárosi onkormtnyzatnak Kerületi
EpítésiSzabźiyzatának és Szabá|yozási Tervének bęszerzése,, tátgyíl, közbeszerzési
érték,határt el nem éróbeszeruési eljárásban úgy dönt, hogy

1.

abeszerzési eljarás eredményes.
Felelős: polgármesteľ
Hatfuidő: 2017 .június 26.

2. a

legalacsonyabb összegrĺ ellenszolgáltatást tarta|maző, éľvényesajźn|atot az
URBANITAS Tervező és Tanácsadó Kft. (székhely: 1111 Budapest, Stoczek utca 19.
IV. em. 3.) ajánlattevő tette, ezéft. ő az e|járás nyeľtese. Az elfogadott ajánlati áranettő
23.850.000,- Ft + 27Yo AFA.

Felęlős: polgármester
Hatĺáľidő: 2017 .június 26.

3.

ahatźrozatZ. pontja szeľint felkéľia polgármestert

a

tervezési szerződés megktitésére.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2017 .július 5.

Vtiľös Tamás
Megállapítja,hogy l1 igen, 0 nem,
elfogadta.

0 tartózkodás szavazat7al a

BizottsĘaz a|ábbihatźttozatot

52|ĺf017 . (VI.26.) sz. Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizotts ág határozata
(11 igen,0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A

Varosgazdálkodási és PétlzĹigyi Bizottság a ,,Józsefuárosi onkormtnyzatĺak Kerĺileti
EpítésiSzabźiyzattnak és Szabźiyozási Tervének beszęrzése,, tttrgý, kozbeszeruésí
értékhatárt el nem érőbeszeruési eljárásban úgy dönt, hogy

1.

abeszeruési eljárás eľedményes.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017 .június 26.

.2. a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást

tarta|maző, érvényesajánlatot az

és Tanácsadó Kft. (székhely: 1111 Budapest, Stoczek utca 19.
IV. em. 3.) aján\attevő tette, ezért o az e\járás nyertese. Az elfogadott ajánlati ara nettó

URBANITAS Tervező

23.850.000,- Ft + 27% AFA.

Felelős: polgáľmester
Hatźridő : 201'7 . i únius 26.

3,

ahatfuozatZ. pontja szerint felkéri a polgármestert a tervezési szeruőđésmegkötésére.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017 . iúlius 5.
a bizottság létszáma l2 Jőre nőtt.
Borsos Gábor megéľkez,éséveĺ

2. G azďállkod ás i Ü gyosztály
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - iiglosztáĺyvezető
(írásb e li eI őterj eszt és)

Vłiriis Tamás
Külön tár gy a|ástavan-e j avaslat?

Megadj a a szőt Komássy Ákosnak.

Komássy Ákos

Pontonként javasolja tárgyalru a2. napirendi pontot.

Vtiľös Tamás
Mivel két napirendi pont szerepel

a

blokkban, így mindkettőt külön targya|ják.
i

Napirend 2.1. pontja: Javaslat kiizteľĺilet.használati kéľelmekelbíľálására
VłiľtĺsTamás
A napirend vitźiáLtrnegnyitj a. Megadj

a

a szőt Komiĺssy Ákosnak.

Komássy Ákos
A 7. határozati javaslatban szereplő témával kapcsolatban szeretné je|ezni, hogy nem keľiil

sor előre, egy összegben tĺjľténődíjfizetésre,még ha engedélyezlk, akkor sem, hiszen június
16-tól június 30-ig teľjedő időszakĺa nyújtották be a kérelmet június |4-én. Ez megiĺt egy
olyan eset, ahol az onkormźnyzatot bohócnak nézi egy kivitelező, mert sikeriilt 14-én
belryújtalli a 16-źĺlkezdődő közter1ilet-lraszrrálati kéľelmet. Ugy gondolja, hogy június 16-an
elkezdték a munkát, mondván, hogy be van nyújtva, majđmegszavazzák, ahogy szokták.
Nem tudja, hogy ezen problémźkkezęlésénekmi a megfelelő módja, de f6-án máľ nem
rendelkeznek bármiféle mérlegelésselafelett, hogy 16-án mźĺva|ósziniileg e|kezdték an. a
munkát, amit 16-tól megkéľelmeztek. Ezt abszutdnaktartja, a tĺibbit természetesen támogatja.

Vtiriĺs Tamás
Annyit füzne hozzá, hogy van relevanciája annak, hogy elfogadják, vagy sem' meľt a
megfelelő ügyosztály ez a|apján fog eljárni, és adott esetben szabá|ysértési bírságot fog rájuk
kiróni, bár úgy gondolja, hogy erre nagy szfüség nincs. Megadja a szőt azLJgyosnźiynak.

Dr. Balisani Ciľo

egy folytatólagos közterület-használat, tehát június 15-ig ľendelkezett kĺjzterĺilet-hasznéiati
engedéllye|. Azt nem tuđjamegmondani, hogy akére|mező miéľtnyújtotta be később.

Ez

ViiľłisTamás
Nyilván nem szerencsés, de |tńtak mar ennél nagyobb toleranciát igénylő javaslatokat

is.

Megadja aszót Jakabfy Tamásnak.

Jakabfy Tamás
A kiegészítésként,9. számu hatźlrozati javaslatként étkęzett közterület-haszná|ati
hozzájárulásról szeľetne beszélni. Itt ismét a Coľvin Sétlány építéséľőlvan sző, és mint mar
annyiszor említette, ez az építkezésminőségileg más, mint a többi, nem csak azéĺt,meľt nagy
építkezésrő|van sző, nagy telken, tehát nagy teľiilete van felvonulni az építtetőnek.
Ugyanakkor teljességge| péIdátlan a kerületben az utóbbi páľ évben, hogy egy egész
utszakaszt zźrtak le egy épitkezésmiatt. A Pľáter utcát jelentősen leszfüítették, a paľkolók
helyére terelték a Práter utca forgalmát, és a Leonardo utcát teljesen |ezárták. Ez mar tĺjbb
hónapja így van, most ennek hosszabbítását kérték.Szeľetnéje|ezli, hogy Józsefuaros
lakossága dĺihös aĺĺliatt,hogy le van zttrva a Leonardo utca egy szakasza, sokkal nehezebben
tudnak a kĺimyéken közlekedni. Szeľetnékérni, hogy mindenképpen pľóbálják megoldani,
hogy a Leonardo utca útpályája keľüljön ki a kdzteľület-foglalás alól, tęhát a paľkolósávon,
illetve a jardan oldjak męgaz épitkezést, de azítpályátprőbá|ják meg felszabadítani, ez lenne
a módosító javaslata. Józsefuáros teľÍileténlegalább 20 másik építkezéseztmeg tudta oldani a

közelmúltban, úgy gondolja, hogy ők is meg tudnrák oldani, hogyha akarnák. Persze nagyon
tigyesen szerződtek a Corvin Sétany Lezźrźsakoąingyenes közteriilet-foglalást kĺitĺjttekki a
sžerzođésben,de véleménye szerint ennek térben, és időben nem végtelen a határa, Úgy
gondolja, hogyha a kĺjĺerület-foglalást olyan szinten adjĺíkmeg, mint Józsefuaros tertiletén
más építkezéseknélmegszoktfü _ tehát legfeljebb a parkolósávľa, és a jźltdara korlźftozva _'
akkor ezt nem fogifü tudni eľedményesen perelni, amennyiben bíróságľa szeretnék vinni.
Tehát módosító javaslata, hogy a Leonaľdo utca útpályája kerĹiljön ki a most megszavazarlďő
engedélyből. Erľől a pontról külön szavazźstkér.

Ytirłis Tamás

o

még nem látott olyan építkezést,amelynek a szomszéđokalapvetően ĺjľĺ.iltekvolna, addig,
amíg fel nem éptil azađottingatlan. olyan Íú|ezźlrástsem látott, aminek orültek volna, de a
Leonardo utcai lakosok alapvetően orülnek arľrak, hogy a Corvin-Szigony építkezések
folytatódnak, ć,s czźital ingatlanjaik értékcradikálisan nőni fog abcruhźzás bcfcjcztćvcl. {Igy
gondolja, hogy a valamit valamiét elv éĺvényestil,és nem pusztán egyoldalúan hozott
kellęmetlenség. Nagyon nehéz eldönteni a mrÍszaki tartalom kĺili;ncĺsebb ismerete nélkül,
hogy mekko'á k.iĺ.ru1et-használatľa vaÍI szĺ.ikségegy-egy építkezéslebonyolításĺíhoz.Úgy
gondolja, hogy nagyon sokat tudna spóľolni a beruhtľ;ő' hogyha olyan megoldást talá|na,
am1hez nem kellene ekkora közterii1et-haszná|at. Nem a közteľĹilet-hasznáIati díj miatt, hanem
az a|ka|mazott technológiák okán. Nem gondolja, hogy bárki, csak azért, mert megteheti,
letelepítene egy nagyobb darut. Nagyobb k<iľtiltekintésre buzdítaná Képvisę|ő wat ezze|
kapcsolatban. A vitát |ezárja. Szavazásra bocsátja Jakabfy Képviselő úr módosító javaslatát
arra vonatkozőan, hogy a IX. határozati pontban a Leonaľdo da Vinci utca útpályája keľĹiljön
ki a kozteľület-foglalás alól. Megál|apítja, hogy 4 igen, 7 nem, 1 tartózkodás szavazatta| a
Bizottság a j avaslatot elutasította.

5f2 /f017 . (vI.26.) sz. Vá ľos gazdáIkodási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(4 igen, 7 nem, I taľtőzkodás szavazattal)

A

Városgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság úg,, dt;nt, hog,, nem .fogadja eI Jakabfu Tamás
módosító javasĺatát arrą vonatkozóan, hogł a IX. határozati pontbąn a Leonardo dą Vinci
utca útpályája kerüljon ki a közterüĺet-foglaĺás aĺóI.

Viirtis Tamás

Szavazźsra bocsátja az a|ábbi, ęredeti határozati javaslatokat:

A

Ytrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľiilet-haszná|ati
hozzájarulást ad _ előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel _ az aIábbiak szeľint:

Kö zterĹil et -hasznź.Jő . k& eImező

A

köZtęrül et-hasznáLat idej e :
Kĺj zterĹilet -haszná|at c éIja:
Kö ztertilet -hasznáIat helye :
Ktj zteľiĺlet-haszná'|at nagy s ága:

:

HC ÉpítőKft.

(székhely: 1094 Budapest, Bokréta utca 19.)
2017 . július 0I. _ 2017 .július 3 1.
tźrsashźn építésimunkál atai
Budapest VIII. kerület, Nap utca 16. szám előtti
közterületen
1 db parkolóhely (parkolóhelyenként tO m21+ 37
m" jétrda és úttest

Felelős: polgármester
Hataridő: f0|7 .június 26.

és PéĺlnigyiBizottság úgy d<ĺnt, hogy közterület-hasznźiati
_
hozzźljárulást ad előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

A

Vaľosgazdálkodási

Kö zterĺil et -hasznźiő, kére|mező

Köz1erület -haszná|at idej e :
Kĺjzteriilet -haszná|at célj a :
Köaeriilet-használat helye :
Kĺj zt ertil et -hasznáLat nagys ága

:

:

Pro-Loft Group Kft.

(székhely: 1212 Budapest, Tiboľc u. 22.)
2017 . július 03. _ 2017 . augusztus 3 1.
építésimunkaterület (építésifelvonulasi tertilet)
Budapest VIII. kerĹilet, Salétľom l.2. szźlm e|őtti
közteľületen
8m2

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|7 .június 26.

A

Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺint, hogy ktizterület-használati
hozzájáru|ást ad _ előľe egy összegben tĺĺľténőteljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szeľint:

K<jzteľiilet-hasznáIő,kérelmező: Pľo-Loft Group Kft.
KcjzterĹil

et

K ö Zterü

et

.hasznźiat

e t

-haszná|at hel

Kö zterül

l

-haszná|at i dej

(székhely: I2I2 Budapest, Tiborc u. 22.)

e

20|7

:

ye

.július 03. -

2017 . auguszťus 31.

építésimunkaterület

cé|j a:

:

Ktj zteľül et -haszná'|at nagy s ága

:

(homlokzati
állvany
elhelyezése)
Budapest VIII. keľĹilet' Kisfaludy u. 15. _ Nap u.
sarka előtti közteľületen
12m2

Felelős: polgármester
Határido: 20 17 .június 26.

A

Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-haszná|ati
hozzájáru|ást ad _ előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel _ az-a|ábbiak szerint:
Kdzterület -hasznáIő. kérelmező :

Baľton Street Kft.
(székhely: 1081 Budapest, Kiss József u. 4. fszt.

A kĺjztęnil et-használat

2017.junius 30. -2017. szeptember 30.
vendéglátó tetasz
Budapest VIII. kerĹilet, Kiss József u.
előtti jardĺín

2.)
idej

e

:

Kdzteľül et -használat célj a :
KözterĹilet -haszná|at helye :

KöZteriilet -haszná|at nagy s ága

4.

szátm

8m'

Felelős: polgármester
Hataiđő: 20 17 .június 26.

A

és

Vaľosgazdálkodási
Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy közteľĹilet-haszná"|ati
hozzźljźttulást ad _ előre egy összegben t<ĺrténő teljes dfifizetéssel _ az a|źhbiak szerint:

Köztertilet-haszná|ő,kéľelmező: CsjernyikBarbaraegyénivállalkozĺi

ideje:
célja:
helye:

A kozteľtilet-hasznttlat
KöZterĹilet-használat
Kĺjzterület-haszná|at

Közterület-hasznáIatnagysága:
KözterĹilet-használat
KöZterület-hasznáIat

célja:
helye:

Közterület-hasznttlatnagysága:
KöZtertilet-haszná|at
Kĺjztęrület-hasznáLat

cé|ja:
helye:

Közterület-haszĺźiatĺagysága:

(székhely: 5600 Békéscsaba,Gyöngyosi utca 7.)
2017.június 28. -2017 . szeptember 30.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerĹilet, Mátyás tér |] . szam előtti

jaÍdol
30 m,

napeľnyő
Budapest VIII. keľtilet, Mátyás tér 1.7. sziím előtti
járđáy

m,
megállító tábla
Budapest VIII. kerĹilet, Mátyás tér 17. szám előtti
18

járd1n
1 m"

Felelős: polgármester
Hataridő: 20117 .június 26.

A

Váľosgazdálkodási

hozzájárulást ad

és Pénzugyi BizoÍtság úgy dönt, hogy

- teljes díjmentességgel - aza|ábbiak

Közterület-haszná|ő'kérelmező:

közteľület-haszná|ati

szerint:

A kcjĺerülethaszná|at
Kozteľület-haszná|at
Közterület-hasznźllat

ideje:
cé|ja:
helye:

BudapestJózsefUtcaiBaptistaGyüIekezet
(1084 Budapest, Jőzsef utcaI2.)
2017.július 1,0. - 20|7,július 14.

Budapest

Ktizteriilet-hasznáIat

nagysága:

Iátszőtéri gyermekfoglalkozás

VIII' kerület, Teleki LászIő

téri

játszőtér, murvás ta|ajűľész (Dobozi utca felől)

f0 m"

Felelős: polgáľmester
Határiđő: 20 17 . junius 26.

1. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

közterület-hasznáIati
_
_
hozzájaru|ást ad előľe egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel az a|źlbbíakszerint:

Kozteriilet-haszná|ő,kérę|mező: Budapest VIII. keľület, Népszínház utca

ideje:
cé|ja:
Közterület-hasznźiathelye:
Közteriilet-haszľrálat nagysága..
A közteľület-használat
Közterület-hasznáIat

27.

szám alatti Gaueľ Társasház
(székhely: 1 08 1 Budapest, Népszínhazu. 27 .)
20|7.jrinius t6. _20|7.junius 30.
építésimunkaterü|et (źilrvźlnyés védőtető)
Budapest VIJI. Népszínhazu.'?7.) előtti jaľdán
60 m. (2l m, á|Ivtny és 39 m, védőtető)

Felelős: polgármester
Határidő : 2017 .jrinius 26.

10

2. a Budapest VIII. kerület, Népszínházutca 27. szárn a|atti Gauer Társashaz építési
munkaterület (állvany és védőtető) kihelyezése céljából igénybe vett kcizteriilet-használai dĺiat
2017 .június |6. - 2017 .június 25. napjaközötti időszakľa vonatkozóan is fizesse meg.
Felelős: polgármester
Hatríridő: 201 7 .jrinius 26.

A

és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-hasznźiati
hozzźýáru|ást ad _ előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel_ az alábbiak szeľint:
Városgazdálkodási

KĺjzteľĹilet -haszná|ő, kére lmező

:

A közterĹil et-haszná|at idej e :
Kö zterĹil et -hasznźiat c é lj a :
Közteľül et -hasznáLat helye :
Kö zterül

et

-haszná|at nagys ága

Party lce Hungary Kft.
(székhely: l l l7 Budapest, Htrnyadi J. u. 4.)
2017.július 06. -20|7 . szeptember 30.

reklám zász|ő
Budapest VIII. kerület' Futó u.34-36. szĺĺmelőtti
járdgn
1m"

:

Felelős: polgármesteĺ
Határidő: 20|7 .június 26.

l. A

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-haszĺá|ati

hozzájáru|ást ad

- teljes díjmentességgel-

Köztenilet .hasznźió, kérelmező

:

az a|éhbiakszerint:

PEDRÁNO CoNSTRUCTION HI]NGARY

Kfr.

A közterül

et hasznáLat idej e:

Kĺĺztertilet -haszná|at
Közteľtil

et

c é|j a:

-haszná|at helye

:

(székhely: 1082 Budapest, Práteľ u. 29/a. fszt.
2r.)
2017 .július 0I. _ 20|7. július 3 1.
építésimunkaterület (építésifelvonulasi terület

és építésikonténer elhelyezése parkolóhetyen)
Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. előtti 171
m2 úttesten és 59 m2 iź,rdá,n, valamint 5 db
parkolóhelyen (parkolóhelyenként 1 0 m2)

Budapest VIil., Práter u. előtti 204 IÍŕúftesten,
jaÍdán, 7
paľkolóhelyen
^
(paľkolóhelyenként l0 m,), valamint a gépészeti
aÍuhaz
30 ^
parkolóhelyen
(paľkolóhelyenként |3 m,)

92 m.

db

előtti

db

Budapest VIII., Bókay János u. előtti 150 m2

úttesten és 120 m, iárdán

Kö zteľület -haszná|at nagy sága:

Budapest VIil', Corvin sétány meg nem épített
teriiletéből 368 m2 közterületen
1164 m2 + t2 dbpaľkolóhely (parkolóhetyenként
10 m,) + 30 db parkolóhety (parkolóhelyenként
11

13 m2)

Felelős: polgármester
Hataridő: f0I7 .június 26.
2. a kieső parkolási díj ÁFA laĺta|mźftaBudapest VIII. keľülęt, I,eonarcĺo da Vinci u. és Práter
u. előtti szakaszon talá|hatő 42 đbparkolóhely vonatkozásában (21 munkanap) 496 906,- Ft-

ot kötelęs megtizetni a

kĺjztertilet-használatĺól

bankszámlaszémĺa.

szóló

határozatbarl megjelölt

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: f0I7 .június 26.

Yöriis Tamás
Megállapítja, hogy
határ

o

8

igen,

zatokat elfo gadta.

0

nem,

4

taľtózkodás szavazattal

a

Bizottság

az

alábbi

523 /f017 . (VI.26.) sz. Vá ľos gazdálkodási és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata

(8 igen' 0 nem, 4 tartőzkodás szavazattal)

A

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-hasznćllati
hozzĄárulást ad - előre egy cĺsszegben tĺirténőteljes díjf,rzetéssel _ az alábbiak szerint:

Közterület-hasznźiő,kérelmező: HC
A közteľiil

ęt-haszná|at idej e :
Kö zteľiilet -hasznźiaÍ. c élj a :
Közteľiilet -hasznźlat helye :

Közterül

et

-hasznáIat nagy s ága..

ÉpÍtőKft.
(székhely: 1094 Budapest, Bokľéta utca 19.)
2017 .július 0|. _ 20|7 .július 3 1.
tźr sashtn építés i munkálatai
Budapest VIII. kerĹilet, Nap utca 16. szźln e|otti
közterületen
1 db parkolóhely (paľkolóhelyenként I0 mz) + 37
m. jźtrdaésrittest

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 .június 26.

52

A

4 / 20

17 .

N I.26.)

sz. Vá ros gazdálkodási és PénzĺigyiB Łotts ág határ ozata
(8 ĺgen' 0 nem, 4 tartőzkodás szavazatta|)

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-hasznźiati
előľe egy tisszegben ttjrténő teljes díjfizetéssel_ az a|ábbíak szerint:

Yátosgazdálkodási

hozzájaruIást ad

-

Kĺjzterü1et-haszná|ő,kérelmező: Pro.Loft Group Kft.

Kozteľület-hasznźtlatideje:
célja:
helye:

Közteriilet-hasznáIat
Közteľület-haszná|at

Közterülęt-hasznźiatnagysága:

(székhely: 1212 Budapest, Tiboľc u. 22.)

2017.július03._2017.augusztus31.
építésimunkateľület (építésifelvonulási terület)
Budapest VIII. keľtilet, Salétrom u.2. szźlm e|őtti
köĺeľiileten
8 m2

t2

Felelős: polgáľmester
Határiđő: 2077 . június 26.

525 ĺ20 I7 .

(vI.26.) sz. Vá

ro s gazd álkod ás

i és PénzůigyiB izo

tts

ág határ ozata

(8 igen, 0 nem, 4 tartőzkodás szavazattal)

A

Városgazdálkodási

hozzájáru|ást ad

-

és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

kozterület-használati
előľe egy összegben töľténő teljes đíjfizetéssel_azalábbiak szerint:

Kozterület-használó,

kérelmező:

Kozterület-haszná|at
Közterület-használat

ideje:
célja:

Ktjzterület-hasznźt|athelye:
Közterület-használat

nagysága:

Pľo-Loft Group Kft.
(székhely: I2I2 Buđapest,Tiborc u. 22.)
2017 .július 03. - 2017 . augusztus 3 1.

építésimunkateľĺilet (homlokzati

állvany
elhelyezése)
Budapest VIII. kerĹilet, Kisfaludy u. 15. _ Nap u'
saľka előtti kozterĹileten
|f mf

Felelős: polgármester
Határidő: f0I7 .június 26.

526 ĺ2017 .

A

(vI.26.) sz. Város gazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(8 igen' 0 nem, 4 tartózkodás szavazattal)

és PéĺlzugyiBizottság úgy dönt, hogy közteľülęt-haszná|ati
_
hozzájttruIást ad előľe egy összegben történő teljes díjfizetésse|_ az alábbiak szeľint:
Vaľosgazdálkodási

Kĺizterület-használó.

kérelmező:

ideje:
Kĺjzterĺilet-haszná|at cé|ja:
Kĺizterület-hasznáIathelye:
A

közterület-hasznźtIat

Közteľü1et-haszĺá|atnagysága:

Baľton Street Kft.

(székhely: 1081 Budapest, Kiss József u. 4. fszt.
2.)

.június 30. _ 2017 . szeptember 30.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kertilet, Kiss József u. 4. szttm
előttijáľđán
8 m,
2017

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2017 .jtlnius 26.

527 l 2017 .

A

(vI.26.) sz. Vá

ros gazdálkodás i és Pénziĺgyi B izotts ág batár ozata
(8 igen' 0 nem, 4 tartőzkodás szavazattal)

Varosgazdálkođási és PéĺuugyiBizottság

úgy dönt, hogy közterület-használati
_
hozzájáru|ást ad előre egy cisszegben történő teljes díjfĺzetésse|_ az a|ábbiak szerint:
t3

kéľelmező:

Közterület-használó,

Csjeľnyik Baľbara egyéni vállalkozĺó

ideje:
Köztertilet-haszná|atcéIja:
Kozterület-hasznáIat helye:

(székhely: 5600 Békéscsaba,Gyöngyösi utca 7.)
2017.június 28. _201.7. szeptember 30.
vendéglátó terasz
Budapcst VIII. kcriilct, Mátyas tćr 17. szám clőtti

KozterĹi1et-haszná|atnagysága:

30

A köaerület-hasznáIat

Közteriilet-hasznáIat
Közteriilet-haszĺét|at

céLja:
helye:

KöZteľü1et-haszná|atnagysága:

KozterĹilet-haszněiatcéIja:
Köztertilet-haszĺá|aÍ" helye:

KöZterĹilet-hasznźiatnagysága:

jaĺđáĺ
m'

napernyő
Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 17 . szám előtti
járđáy
18 m,
megállító tábla
Budapest VIII. kertilet, Mátyás tér 17. szám előtti
járđ9n
I m,

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|7 .június 26.
528 /f017 . (vI.26.) sz. Vá ros gazdálkodási és Pénziigyi Bizotts ág határ ozata
(8 igen' 0 nem, 4 tartőzkodäs szavazattal)

A

Yárosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

hozzájtrulást ađ- teljes díjmentességgel_ az alábbiak szennt.,
Közteľület-hasznźiő'

kérelmező:

A ktizterĹilethasznźt|at ideje:

Kĺjzteľület-hasznźiat cé|ja:

közterĹilet-hasznáIati

Budapest József Utcai Baptista Gyůilekezet
(1084 Budapest, József utca 12.)
20|7.július I0. - 2017.július 14.
Jźńszőtéti gyermekfoglalkozás

Közteriilet-hasznźiathelye:

Budapest VIII. kerület, Teleki Lász|ő téri

Közteľĺilet-hasznźiatnagysága:

20 m"

jźttszőtét, muľvás ta|ajtrész (Dobozi utca felől)

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 20|7 .június 26.

529 ĺ20 17 . 1vI.26.) sz.

Váro s gazdálkodás i és Pénzii gyi Bizotts ág határ ozata
(8 igen' 0 nem, 4 tartőzkodás szavazatta|)

1. A Városgazdálkodási és PéĺuugyíBizottság úgy dönt, hogy

közterĺilet-hasznáIati
_
_
hozzájáru|ast ad előre egy összegben tcjľténő teljes díjfizetéssel az alźlbbiak szeľint:
Ktizterület-haszĺráló,

kéreImező:

A kcizteľiilet-hasznáIat

ideje:

Budapcst YIII. keriilet' Népszínház utca 27.
szám alatti Gauer Társasház
(székhely: 1 08 1 Budapest, Népszíĺhazu. 27 .)
2017.június |6. _2017.június 30.
t4

Közteľület-használat cé|j a:
K<j zterĹilet -haszntiat helve :

Kozteľiilet-hasznáIatnagysága:

építésimunkaterület (állvany és védőtető)
.) előtti j árđan
B udapest VIII. Néps ziĺlház
?7 .1taL.!\
.
/^
f/Ąa
L,11
.
Ą^ ". L
60 m2 (2I mf áltvany és 39 m2 védotető)

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 201'7 .június 26.

2. a Budapest VIII. kerület, Népszínházutca 27. szám alatti Gauer Tarsashaz épitésí
munkaterület (állvány és védőtető) kihelyezése céljából igénybe vett ktizterület-használat díját
2017.junius 16. - 2017.június 25. napja koz<itti idószakĺa vonatkozóan is fizesse meg.
Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 20I] .június 26.

530 |20 17 .

A

(vI.26.) sz. Vá

i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(8 igen' 0 nem, 4 tartőzkodás szavazattal)

Városgazdálkodási

ros gazd álko dá

s

és Pénzügyi Bizottság tlgy dĺjnt, hogy

k<jzteľiilet-használati

hozzájáruIźtst ad _ előre egy ö'sszegben töľténő teljes díjfizetéssel- az alźlbbiak szerint:

kérelmező:

Közterület-haszĺtiő,
Kozterület-haszná|at
Közterület.hasznźiat

ideje:
célja:
helye:

Kozteľület-hasznáLat

nagysága:

A kcjaerület-haszná|at

Party lce Hungary Kft.

(székhely: 1117 Budapest, Hunyadi J. u. 4')
2017.július 06. -20|7 . szeptember 30.
reklám zász|ő
Budapest VIII. kerület, Futó u. 34-36' szám előtti
járdln
l m.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2017 .június 26.
531/20|7 . (vI.26.) sz. Városg azdá|kodálsĺ és Pénzüryi Bizotts ág határ ozata
(8 igen' 0 nem, 4 tartőzkodás szavazatta|)

1.

A

Varosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dĺlnt' hogy közterulet-hasznźiatí

hozzájétru|ást ad _ teljes díjmentességgel _ az a|ábbiak szerint:

Közterület-használó"

kérę|mező: PEDRANO

CONSTRUCTION HI]NGARY

Kft.
(székhely: 1082 Budapest, Práter u. 29la. fszt.
2r.)
A kĺjzterülethaszná|at iđeje:
2017.július 0|. _2017. július 31.
Közteľĺilet-hasznźlatcélja: építésimunkateľtilet (építésifelvonulási terület

KözteľĹilet-hasznźlathelye:

és építésikonténeľ elhelyezése parkolóhelyen)
Budapest VIII., Leonaľdo da Vinci u. előtti 171
m2 úttesten és 59 r,ŕ ianan' valamint 5 db
parkolóhelyen (paľkolóhelyenként 1 0 m2)

15

Budapesl VIII., Práter u. előtti 2O4 ÍIŕúftesten,

92 m, jáÍdtľ., 7 ^ db parkolóhelyen
(paľkolóhelyenként l0 m'), valamint a gépészeti
aruhźz előtti 30 ^ db parkolóhelyen

(parkolóhelyenként l3 m')

Budapest VIII., Bókay János u. előtti l50 m2
úttesten és 120 ,,ł 1a,aan

Közterület

-hasznźiat nagysága

Budapest VIII., Corvin sétany meg nem épített
területéből 368 m2 kĺizterületen
||64 mf + Iz đbparkolóhely (parkolóhelyenként
10 {) + 30 db parkolóhely (paľkolóhelyenként
13 m')

:

Felelős: polgármester
Hatánĺdő: 2017 .június 26.
2. a kieső parkolási díj ÁFA l,lrtďlmźúa Budapest VIII. kertilet, Leonardo da Vinci u. és
Práter
u. előtti szakaszon talá|hatő 42 db paľkolóhely vonatkozásában (21 munkanap) 496 906,Ft-

ot köteles megfizetni a
bankszámlaszámra.

kĺjzterĺilet-használatról

sző|ő hatáĺozati.an

megjelcĺlt

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2017 .június 26.

Pintér Attila megérkezésével a Bizottság létszáma I3 Jőre vdltozott,

Napiľend 2.2. pontja: Javaslat

a

JĺízsefváľosiGazdálkodási Központ Zrt.

feladatellátásával kapcsolatos diintések meghozataláľa

Vtiriis Tamás
A napiľend vitáját

megnyitj a. Megadj a a szőt Komássy Ákosnak.

Komássy Ákos
Tudja, hogy eľurek van előélete, de még mindig nem láda át, hogy minek a Horváth Mihá1y
térre egy ilyen értelmetlen, guszťustalan, leginkább éjjeliszekĺény*alo Ámpźraemlékeáetd,
4 méteres monstrum 2 mi|Iiőért. Véleménye szerint mźr a lebetônozás sem iett jót a Horváth
Mihály témek, de most még kicsit ľontanak ahelyzeten. Az e|őterjesztés másik része a JGK
Zrt.-hez kiszervezett új feladatok, amelyek köztĺl javasolja az é|ěweszéIy-e|harításokľól, az
érintésvédelmifelülvizsgálatokľól,
talajvizesedés -.g,'üńt"tésééľtvégzett
munkálatokľól a JGK Zrt, tegyen kĺilĺinjelentést az évesjelentésen tivtil a Bizottság részére,
ha mrĺľkiszeľvezik ezeket a tevékenységeket.

és a

Vtiľös Tamás
Megadja a szőt Úgyosztályvezető-helyettes asszonynak.

t6

Dr. Balisani Ciro
Az Ügyosztá|y befogadja a javaslatot. (Kozbeszólds.)
fog, amit Képviselő úr kért.

Az

éves beszámolójukban szerepelni

Viiľiis Tamás

Kéri, lrogy probálják neg jegyzőkönyvszerúen lefolytatni a beszélgetést.

Dr. Balisani Ciľo
A JGK Zrt. ájékoztattsa a|apjtn, amit Képviselő úľkéĺt,az szerepelni fog az éves

jelentésben.

Viirös Tamás

Megadja a szőt Jakabff Tamásnak.

Jakabt Tamás

A lámpa neki sem tetszik, de ez nem akađáIyozza abban, hogy megszayazza az eloterjesztést.
Nem neki kell, hogy tetsszen, hanem Józsefuiĺľos lakosságának, azt nem tudja, hogy nekik
fog-e tetszeni, hogyha megépül, majd meglátjak. A másik pont, amit Komassy Képviselő úr
említett, sokkal fontosabb. A IGK Zrt. megkapja a jogot, hogy a Bizottságuk előtti

beszerzések, közbeszeľzések helyett saját e|járźlsokat használjon számos új költségvetési soľ
tekintetében, amit eddig nem kapott meg. Véleménye szerint ez nem normális dolog. Mindig,
amikor a JGK Zrt-re szervęzik ki a Bizottság hatáskoľeit' ő mindig tiltakozik. Számtalanszor
vettek maĺ el kisebb-nagyobb dĺĺntésijogköröket a Bizottságtő|. Most új szintre emelkedik ez
a dolog, aBizottságmaga passzolja le a hatásköreit, így nem lehet mutogatni a Képviselőtesttiletre. ok szeretnék azt, hogy nekik kevesebb dolguk legyen, továbbľa is járjanak ide
hétfőnként ,,piszlicsaľé'' közteľület-foglalási Ĺigyekben tanácskozgatni, de a milliós beszerzési,
kozbeszerzési iigyeket nem szeretnék ők megtárgyalni' hanem rábízzźlkegy olyan grémiumra,
amelyet kineveztek, és olyan igazgatősági ülésen dőlnek el ezęk a beszerzések,
kozbeszetzések, amelyekľe még csak meghívót sem kapnak. De ha odamennének, akkor sem
engednék be őket. Úgy gondolja, hogy ne állítsanak ki magukľól ilyen bizonyítrźnyt,
minthogy nem akaľnak ezekkel foglalkozni, azétt vźlasztotta őket a Képviselő-testület ebbe a
Bizottságba" hogy JózsefvłíľosĹigyeivel foglalkozzanak. Nem veszi ki jól magát, hogy
kjszervezĹk saját maguk a|ő| ezeket a dolgokat'

Viirtis Tamás
További kérdés,hozzásző|ás hiányában a napirend vitáját |ezárja. Szavazásta bocsáúja az
al

ábbi hatźro zati j avas latot

:

A Vaľosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. az

a\ábbi feltételekkel és kikötésekkel hozzájźruI a Budapest VIII. kerület, Horváth
Mihály téren (ľsz : 3 523 8 l 5) v i|agítő utcabútor elhe|y ezés éhez:
.
atérvilágítás ápľilis 15. és október 15. közötti időszakban helyezhető ki,
.
ahasznáIatravonatkozóanutasítástkellkészíteni'
.
ahasznáIat soľĺĺnbe kell taľtani az e|őírt biztonsági kĺĺvetelményeket,
.
atérvilágítás leszerelését követően a köĺeľtileti burkolatot helyre kell állítani.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 20|7 .június 26.
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2. a Budapest vlil.

kerĹilet, Horváth Mihály téren (hrsz: 35238/5) világító utcabútor
elhelyezésével kapcsolatos valamennyi feladat teljes körrĺ lebonyolításával megbizza
és meghata|mazza a I ő zsefv áro si Gazdálkodási Kozpo ft Zrt.-t.

Felelős: polgármester
Hatáĺidő: 2017. iúnius 26.

3. az alábbi feladatok

ellátásával kapcsolatos valamennyi feladat teljes könĺ
lebonyolításával megbízza és meghatalmazza a lőzsefvźrosi Gazdálkodási Kĺlzpont
Zrt.-t:
- |akőházak életveszély elhaľítás, gźahä|őzatcsere'
- iĺtézményekéleweszélyelhaľitźsa,gtnhálózat csere
- lakóépüIetek kazánfelúj ítása'
- lakóépületekérintésvédelmifelülvizsgálata,
- éptiletek kozö s ségi ęlektromo s htiő zatttnak átalakítása
- |akőházakban közműórák, mérőhelyek szabványosítása,
- |akőhazak kaputelefon felújítása' kiépítése,
- talajvizesedés megsztintetése.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 201'1 .június 26.

4,

ahatźtrozat 2. és 3. pontjai a|apjtln felkéľia polgármestert a megbíztsi szęrződések
aIáírásfua.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017. iúnius 30.

Vtirtis Tamás
Megállapítja, hogy 9 igen,2 nem,

f

tartőzkodás szavazattal a Bizottság az alábbi hatátozatot

elfogadta.
532ĺ201'7. (vI.26.) sz. Városgazdáikodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(9 ĺgen' 2 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. az

,

a|ábbi feltételekkel és kikĺjtésekkel hozzźljáruI a Budapest VIII. keľület, Hoľváth
Mihály téren (hĺsz : 3 5238 l 5) világító utcabútoľ elhelyezéséhez:
o
atérvilágítas április l5. és okĺóber 15. közĺjtti időszakban helyezhető ki,
o
a haszná|atravonatkozóan utasítĺĺstkell készíteni,
o
ahasznźt\at soľán be kell tartani az eIőírt biáonsági követelményeket,
.
atérviIágitás leszeľelésétkövetően a kcjzterĹileti burkolatot helyre kęll állítani.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017 .junius 26.

2. a

Budapest VIII. keľület, Horváth Mihály téren (hrsz: 35f38l5) világító utcabútor
elhelyezésével kapcsolatos valamennyi feladat teljes kcinĺ lebonyolítasźnal megbizza
és meghata|mazza a I őzsefu źtrosi GazdálkođásiKözpo nt Zrt.-t,
18

Felelős: polgármester
Hataridő: 201'7. iúnius 26.

3. az alábbi feladatok

ellátlásával kapcsolatos valamennyi feladat teljes koľtĺ
lebonyolításával megbizza és meghatalmazza a Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺĺzpont

Zrt.-t:
- |akőhtzak életveszé|yelháritás, gázhtiőzat cseľe,
- intézmények életveszély elháľítása, gźzhźiőzat cserc
- lakóépĺilętekkazánfelrijítasa,
- lakóépületek éńntésvédelmifelülvizsgálata,
- épületek közösségi elektľomos háIőzatának átalakítása
- |akőhźzakban kĺizműórák, mérőhelyek szabványosítása,
- |akőházak kaputelefon felújítása, kiépítése,
- talajvizesedés megszüntetése.
Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2017. iúnius 26'

4. ahatározat2.

és 3. pontjai a|apján felkéri a polgármestert a megbízási szerződések

aláításära.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|7 . iúnius 30.
3. Rév8 Zľt.
Előterjesztő: Annus Viktor - vezérigazgató
(írás b e li e lőterj eszté s)

Napirend 3.1. pontja: Javaslat az EuľĺĺpaBelvárosa Pľogram II. keľetén belül megbízási
szerző d'és megkłitésére

Vörtĺs Tamás
A napirend vitáját megnyitj

a. Megadj a

a szőt Komássy Ákosnak.

Komássy Ákos

va|őszínűleg megint egy előre kitalált szándék. Az a tapasztalata" hogy a Józsefuiíľos
Köztisségeiéľt NonproťĺtZrt., ezen belül küloncĺsen Nyerges Uľ és csapata kommunikációs és
média tevékenységétleginkźtbb a kozpéĺuen folytatott politikai kampánytevékenységgel
azonosítja. Ennek megfelelően e|hibźnott elképzelésnektartja,hogy a JKN Zrt.-t, ezen beliil a
Nyerges csapatot bizzźl< meg az Euľópa Belvarosa Progľam II. promóciós videójłínak
elkészítésével.Gyanítja, hogy e mögött erős az akarat, csak jelezni kívánta, hogy ezt nem
támogatja.

Ez

Vtiľtis Tamás
'I'ovábbi kéľdés,hozzésző|ás hiányában a napirend vitáját |ezĄa. Szavazásra bocsźttja az
alábbi hatźno zati javas latot

A Városgazdálkodási

:

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
T9

1.

azEurőpa Belvárosa Pľogľam II. titem keretébęn megbizzaaJőzsęfváros Kozösségeiért
Nonprofit Zrt.-t a projekt nyilvánosságának biztosításához szĹikséges videó dokumentáció
elkészítésével,
bruttó f5 4.000 Ft fedezet biztosításával.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017 .június 26.

2.

felkéľia polgármestert a határozat

megbízás i szer ző đésa|áír ásźra.

l.

pontja szeńnti feladat e||átásćlhoz szükséges

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: z0I7 .július 10.

ViiľłisTamás

Megállapítja, hogy 9 igen, 1 nem, 3 tartőzkodás szavazattal a Bizottság az alábbihatározatot
elfogadta.
s i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(9 igen' 1 nem, 3 tartőzkodás szavazatta|)

533 /20 17 . (v I.26.) sz. Vá ros gazd álkodá

A Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.

azEurőpa Belvárosa Progľam II. ütem keretében megbizza a Jőzsefváros Közösségeiéľt
Nonproĺrt Zrt.-t a projekt nyilvánosságának biztosításához szükséges videó dokumentáció
elkészítés ével, bruttó

2 5

4.0 00 Ft fedezet bizto sításáv aI.

Felelős: polgármester
Hatźĺridő: 2017 . június 26.

2.

felkéľi a polgáľmestert a határozat 1. pontja szerinti feladat ellátéstůlozszĹikséges

me gb í zás

i

szer ző ďés a|áít ásćtr a.

Felelős: polgármesteľ
Hatźlrido: 20|7 .július 1 0.
4. J őzsefv árosĺ Gazdálkodási Központ Zrt.
Előterjesztő.. Bozsik István Péter - vagyongązdóIkodási igazgató
(írás b eli előterj eszté s)

Vtirös Tamás
Külön szavazástavan-e javaslat? Megadja aszőt Hélisz Györgynek.

Hélisz György
A 4.1-es napirendi pontot kéri külön targyalni.

Viiriis Tamás

Megadja aszőt Jakabt Tamásnak.

Jakabff Tamás
A 4.6-os napirendi pontot kéri kĺilön targya|ni.
20

Vörtis Tamás
Megadja a szőt Komássy Ákosnak.
Komássy Ákos
A 4.3-as' illefue a4.7-es napirendi pontokat kéri ktilĺ'n tźrgya|ni.
Vtirtis Tamás
blokkban maradt előterjesztések vitáját megnyitja, majd
|ezárja. Szavazásra bocsátja az
alábbi hatát o zatij avas latokat

A

:

Napiľend 4.ĺ. pontja: Javaslat a Budapest vlu. kerület,
Baľoss u.121. szám a|atti ĺiľes,
tinkormányzati tulajdonú, nem lakás cétjáľa szolgáIó
helyiségľeérkezett béľbevételi
kérelmek elbíľálására

A napirend 4.l-es pontját kĺiltin táľgyalásľa kikéľték.
Napirend 4.2. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľiilet,
Bľódy Sándor u. 38. szám a|atti
ĺires, tinkormányzati tu|ajdonrĺ, nem lakás céIjára szolgáló
helyÍségbérbeadása
tárgyában

A Varosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

a Budapest VIII. keľület, BľĺídySándoľ u. 38.
3649l/0/N4l hĺsz.-ú,24 m2 alapteľületű, önkormányzati fiilajdonú, szám alatti,
utcai bejáratu,

1.) hozzájáru|

pinceszinti- nem lakás céljá,u
heiyiség béľbeadásáhoi a Haci-Peykeľ Kft.
-',o|gá|ő
(cég1egyzékszám:01 09 I7O134;
székhely:-1031 Budapest' Cseľmák Antal u. |7. A.
épiilet; ađőszćĺrl:242891|9-2-4|; képviseti: Szántő Andľea
ugyvezetó) részére
hatáĺozat|an időre, 30 napos felmondási idő kikötésével,
ľaktarőźesitevékenység
cé|jára, 22.500,. F.t/hó + ÁF.A béľletĺdíj + kozitzemi
és külĺinszolgáltatási díjak
összegen, a3 havi bruttó bérleti drjnak
-"g-f"l"lő óvadék megfizetésáęk, valam int az
egyoldalú kötelezęttségvá|Ia|ási nyilatkozit közjegyzői
okirřba töľtén<ĺ foglalásrínak
kötelezettségével.

Felelős: JózsefuĺíľosiGazdálkodási KözpontZtt. vagyongazdálkodási
igazgatőja

Hatráľidő: 20|7 .június 26.

2.) ťe|kéria Józsefuáľosi Gazdálkodási Kdzpont Ztt.-t a
hatźnozat 1.) pontja
béľletiszerződés megkötésére, amely hatályba lépésénekfeltétele, szerinti
hogy az
lnkoľmányzattu|ajdo*íbun ál'1ó nem laŔás ce|jara szolgá|őhelyiségek béľbeadrísának
feltételeiľőI sző-Iő 35120|3. (VI. 20.) ĺĺnkoľmĺínyzatiiendeleĺ
14: ď (2) bekezdése
alapjan 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő ováaeł
megfizetését, ialamint a 17.
$
(4) bekezdése. alapján
előtt egyoldalú ktĺtelezettségvállalási
aláírásátvá||alja a leendő-kozjegyző
béľlő.

nyilatkozat

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodĺísi Közp ont Zrt. vagyongazdálkodási
igazgatőja
Hataridő : 2017 .július 3 1 .
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Napirendł.s.pontjĽmagánszemélybéľbevételikére|meaBudapest
vilI. kerület, Jrizsef u. 15-17. szám alatti iiľes iinkormányzati tulajdonú, nem lakás
céljára szolgáló helyiség vonatkozásában

A napirend 4.3-as pontját kiiliin táľgyalásra kikérték.
magánszemély béľbevételikéľelmea
Napiľend 4.4. pontja,
Budapest VIII. kertilet'Rákĺiczi út 53. szám alatti üľes, iinkormányzati tulajdonú, nem
lakás célj áľa szolgálĺi helyiség bérbeadása vonatkozásában

A Vaľosgazdálkodási

1.

és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

hozzájáru| a Budapest VIil. kerĺilet, Rákĺíczi t'it 53. szám alattí,34640ĺ0lN8 hĺsz-ú
5 m2 alapterĺĺletriüres, önkoľmźnyzati tulajdonú, udvari bejźrat,ű, füldszinti, nem lakás
céIjźraszolgáló helyiség bérbeadásához,hatźrozatlan időre, 30 napos felmondási idő

kikĺitésévetmagánszemély(HB-5f7lf0l7)részére,
raktározási tevékenység(saját holmi, babakocsi, gyermek kerékpár tĺárolása) cé|jára,
3.500,- Ft/hó béľtetidíj +

AFA

-|

kĺjztizemi és különszolgáltatási

Felelős: Józsęfuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási
Határidő: 20L7 .június 26.

2.

díjak osszegen.

igazgatőja

felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt,-t ahatátozat 1.) pontja szerinti
bérleti szerzóďés megkotéséľe,amelynek feltétele, hogy az onkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céljára szolrgtiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szőLő 3512013. (vI.20.) ĺinkormányzati rendelet 17. $ (4)bekezdése alapján közjegyző

előtt egyoldalú ktltelezettségvá||alási nyilatkozat aláírását, valamint a rendelet 14. $
(f) bekezdése szerint 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésétváILa|ja a
leendő bérlő'
Felelős: Józsefrarosi Gazdálkodasi KözpoftZrt.vagyongazdálkodási
Határídó: 2017 .július 3 0.

igazgatőja

Napiľend 4.5. pontja: Bĺóni Aladáľ egyéni vállalkozó béľbevételikérelme a Budapest
VIIII. kerůilet, Somoryi Béla u. 20 szám alatti ĺiľes,iinkormányzati tulajdonú, nem lakás
célj áľa szo|gá|ő helyiség b éľbeadása vonatkozás áb an
A Vĺíľosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság úgy dtint, hogy
I.) bozzájálrul a Budapest VIII. keľület, Somogyi Béla u. 20. szám alatti,3642310lN|
hľsz.-ú,23 m2 alapterületrĺ, tires, önkormanyzati tu|ajđonú,utcai bejźratí,ftildszinti
' nem lakás céljĺíraszo|gtiő helyiség bérbeadásahoz, hatáĺozatlan időľę, 30 napos
felmondási idő kikotésévelBĺíni,Ąladáľegyéni vállalkozó (székhely: 1085 Budapest,
Józsęf krt' 69.; vállďkozői ig. szĺĺm:EV-503851441' adőszźm: 67541889-2-42) tészéte'
műhely (hangszerjavítás) tóvékenység céIjźra,45.500,- Ft/hó +ÁFA béľletidíj +
kozílzemi és különszolgáltatási díjak <isszegen.
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Felelős: Jőzsefuáĺosi Gazdálkodási Közp ont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 .június 26.
2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Közp ont Zrt,-t ahatfuozat l.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkoľmányżat tulajdonában álló
nem lakás céLjźtraszo|gáIó helyiségek bérbeadásĺĺnakfeltételeiről szóló -35/20t3. gĺI.
20.) önkoľmźnyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését,valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan kozjegyző e|őtt
egyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozataláirásátvá|Ialjaa leenáB bérlő.
Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺĺzpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 20|7 .július 3 1.

Napirend 4.6. pontja: Javaslat a Budapest vlil. keľület, Festetics Gytirgy u. 9. szám
alatt találhatĺí telekhez kapcsolódó kiitbéľfizetésikötelezettséghalasztás jóJáharyására
A napirend

4.6-os pontját kültin tárgyalásra kikérték.

Napirend 4.7. pontja: Javaslat az ,,LNR40.60/ł017. típusú'',valamint az
JEL / 20 17. típ us ú'' b érla kás p á|y ázatok kiíľás á ľa
',LNR.
A napirend 4.7-es pontját küliin tárgyalásľa kikéľték.

Viiľös Tamás
Megállapítja, hogy 13 igen,

határ o zatokat

e l

fo

gadta.

0

nem,

0

tartózkodás szavazattal

a

Bizottság az a|ábbi

Napiľend 4.2. pontja: Javas|at a Budapest VIII. keľĺĺlet,Bľódy Sándor u. 38. szám alatti
ĺires, önkoľmányzati tulajdonú, nem lakás céljáľa szolgáIó helyiség bérbeadása
tárgyában
53412017. (VI.26.) sz. Váľosgazd,á|kodálsĺ és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
(Tematikai blokkbąn ttjrtént a szavazds.)

A Vaľosgazdálkođási és PénzÍigyi Bizottság úgy dönt, hogy
|.) hozzájárul a Budapest
YIľ. kerĺilet, Bľĺódy Sándor u. 38. szźlm alatti,
3649|ĺ0/N41 hrsz.-ú, 24 mf alapteľületű, ĺinkormányzati fulajdonri, utcai bejáłatu.,
pinceszinti nem Iakás cé|jźraszo|gá|ő helyiség bérbeadásahoz a HacĹPeykeľ Kft.
(cég|egyzéksám: 01 09 I70I34; székhely: 1038 Budapest, Csermak Antal u. |7.
A. éptilet; adőszźtm:24289II9-2-4I; képviseli: Szántő Andľeaiigyvezető) részére
határozat|an időre,30 napos felmondási idő kikötésével, ľaktá"čie,itevékenység
céIjáĺa,22.500,. Ft/hó + ÁFA bérletĺdij + közuzemi és kül<ĺnszolg a|tatxi áĺiaí.
összegen, a3 havi bruttó béľletidíjnak megfelelő óvadék megfizetésének, valamint
az egyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozat kozjegyzői okiratba töľténő
fo

g|alásának kcite lezetts égével.
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Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási
Határidő: 2017 .június 26.

igazgatőja

2.) felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t a hatátozat 1.) pontja szeľinti
bérleti szerződés megkötésére, amely hatá|yba lépésénekfeltétele, hogy az
onkoľmányzat tu|ajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbęaclásának
feltételeiről szóló 35120|3. (VI' 20.) önkormányzati rende|et 14. $ (2) bekezdése
a|apjźn 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése alapján kozjegyzó előtt egyoldalú k<jtelezettségvállalási nyilatkozat
a|áirását vállalja a leendő bérlő.
Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KtĺzpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatqa
Határiđő: 2017 .július 31'
gánszemély béľbevételikérelme a
Napiľend 4.4. pontja:
Budapest VIII. kerület' Rákóczi tlit 53. szám a|atti üres, iinkormányzati tu|ajdonú, nem
lakás céljára szolgáló helyiség béľbeadása vonatkozásában
53

5

/20 17 .

ryr. 2 6.) sz. Vá ros g azdá|ko dás i és P é nzĺi gyi B izo tts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattaľ)
(ľematikni blokkban történt a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1

.

Budapest VIIL keľület, Rákóczi út 53. szám a|atti, 34640l0/N 8 hľsz-ú
5 m2 alapterületrĺ üres, önkormányzatitulajdonú, udvari bejáratu, füldszinti, nem lakás
céljára szolgáló helyiség béľbeadásához, hatźrozatlan időre, 30 napos fęlmondási idő
magánszemély (HB-527 /2017) tészére,
kikĺltésével
raktározási tevékenység (saját holmi, babakocsi, gyeľmek keľékprírtarolása) cé|jfua,
3.500,. Ft/hó bérleti díj + ÁFA + kĺjziizemi és ktilönszolgáltatási díjak összegen.
hozzájáru|

a

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyorlgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7 .június 26.

2.

felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt'-t a határozat 1.) pontja szerinti
bérleti szerzodés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkoľmanyzat
tulajdonában á1ló nem lakás céljára szolgáIő helyiségek béľbeadásanak feltételeiľől
sző|ő 3512013. (VI.20.) önkormányzati rende|et |7. $ (4) bekezdése alapján közjegyző
előtt egyoldalri kötelęzettségvá||alasi nyilatkozat a|áírását, valamint a renđelet14. $
(2) bekezđéseszerint 3 havi bérleti đíjnakmegfelelő óvadék megfizetését vá|Ialja a
leendő bérlő.

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2017 .július 30.

Napĺrend 4.5. pontja: Bóni Aladáľ egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest
VIII. kerület, Somogyi Béla u. 20 szám a|atti üres, önkormányzati tulajdonú' nem lakás
cé|jár a szolgáIó

h

elyĺs ég b érb eadás a vonatkozás

á b a

n
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536 lf017 . (vI.26.) sz. Város gazdá|kodási és Pénzügyi B izotts ág határ ozata
(13 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tortént a szavazós.)

A Varosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt,hogy

I.) hozzájálrul a Budapest VIII. keľület, Somogyĺ Béla u. 20. szám alatti, 3642310lNI
hľsz.-ú, 23 m2 alapterĹiletű, Ĺires, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáľafu, ftldszinti
nem lakas céljěra szoLgáIő helyiség bérbeadásához, hatétrozatlan időre, 30 napos
felmonđásiidő kikötésével Bóni Aladáľ egyéni vállalkozó (székhely: 1085 Budapest,

József krt. 69.; váI|a|kozői ig. szám: EV-50385144; adőszźlm: 67541889-2-42) tészéte'
műhely (hangszerjavítás) tevékenység cé|jfua,45.500,. Ft/hó +ÁFA béľletidíj +
kóz:dizemi és ktilönszolgáltatási díj ak összegen.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt. Yagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2017 .jtľrius 26.

2.) felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Közp ont Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szeľinti béľleti
szerződés megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló
nem lakás célrjttra szo|gá|ő helyiségek bérbeaďásának feltételeiről szóló 35/2013. (vI.
20.) önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4)bekezdése alapjan kozjegyzo e|őtt
egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírásźĺtvá|Ia|jaaleęndő bérlő.
Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I7 .július 3l.

Napirend 4.1. pontja: Javaslat a Budapest vlil. keriilet, Baross u.12I. szátm a|atti üres,
önkoľmányzati tu|ajdonú, nem lakás céljáľa szolgálĺi helyĺségľeérkezett béľbevételi
kérelmek elbírálásáľa

Viirös Tamás
A napirend vitajátmegnyitj

a. Megadj a

a szót Komássy Ákosnak.

Komássy Áko.

Természetesen támogatja a javaslatot. (Kazbeszólás.) Igen,4.1-es, Baross u. |2I., 40m.,
raktĺĺrmegnevezéssel. Egyetértazza|, hogy alapvetően a nem rendeltetésszenĺ felhaszná|źstaz
onkormányzat kellő óvatossággal mege|őzze. Viszont ez egy frekventált helyen lévő, elég jó
bízzźl<meg a JGKZrt.adottságú ingatlan, ahogy az előterjesztés is íga.Ezértaztkérné,hogy
t' vagy akár aYagyongazdálkodási igazgató wat, hogy eÍÍeahelyiségĺe iizlet, vagy iroda célri
hasznosításra, akaľ funkcióemelési felújítássalegyiitt, bérbeadásra kiírandó nyí|t páIyźaatot
hozzanak a Bizottság elé, pl. augusztusbarl. Ez egy olyan ingatlan, amelynél nem indokolt,
hogy tiresen áil' Éľti,hogy a két kérelmezo akár potenciális jogcím nélkiili is lehetett volna,
ebben egyetért az előterjesztéssel. Véleményeszeľint éľdemes hasznosítani ezt a helyiséget.

Vöľiĺs Tamás

A

módosító javaslatot
javaslatot:

az

előterjesztő befo gadta. Szavazásta bocsátja

az alábbi hatźlrozati
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A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1.) nem járul hozzá a Budapest vlil. keriilet, Baross

u. t2Í. szám a|aÍ1i, 3 59 16 l0 / N 5
nem
lakás célj rír a szo|gźl|ő helyiség
hĺsz.-li, 40 m2 alapteľĺiletű utcai bejaľatú fiĺldszinti

magánszemély

bérbeadásához, taktározási tevékenység céljára,
(HB-308/2 0 17 ) r észére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodasi igazgatőja
Határidő: z0I7 .június 26.

2.) nem jáľut hozzá a Budapest VIII. kerület, Baross u. 121. szám a|atti,35TI6ĺO/N5
hľsz.-ú, 40 m2 alapterületrĺ utcai bejáratú ftjlđszintinem lakás céIjźraszolgáló helyiség

bérbeađásahoz,raktáĺozásitevékenységcéljáratĽnagánszemély(HB308ĺ20|7) részéľe.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Határidő: f017 .június 26.

3.) felkéri aJőzsefvtrosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t, hogy a Budapest VIII. keľület'
Baľoss u. I21. szám a|at1i, 359|6l0lN5 hĺsz.-ú,40 m' alapteriiletű utcai bejáľatu
ťoldszinti nem lakás céljaľaszolgáló helyiség bérbeadására uzlreti, vagy irodai célú
hasznosításra _ akár funkcióemelési felújítással - nyílt pá|yázatot terjesszen a
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé.
Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Közpo ntZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
IJatźlridő: 2017 . augusztus 3 1.

Vörtis Tamás
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodźs szavazattal a Bizottság az a|ábbihatározatot
elfogadta.
537 ĺ2017 .

(vI.26.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(l3 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy
1.) nem járul hor.zá a Budapest VIII. keľüIet, Baross u. l2l. szám alatti ,35916l0lV5
hľsz.-ú, 40 m2 alaptertiletű utcai bejárafu fijldszinti nem lakiís céIjfua szo|gáLő helyiség

bérbeadásahoz,raktźrozásitevékenységcé|jára,Tagánszemély
(HB.308/2017) rész&e'

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási K<izpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
: 2017 . j unius 26.
Hatźrĺđő

2.) nem járul hozzá a Budapest VIII. kerÍĺlet,Baross u.121. szám a|atti,359I6l0lN5
hľsz.-ú, 40 m2 alaptertilettí utcai bejáratu ftildszinti nem lakĺíscé|jáĺaszolgáló helyiség
agánszeméty (HBbérbeadásah o,,,uk,ténozási tęvékenységcélj ára, fin
308/20Í7) tészéte.
Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt,vagyongazdálkodási
Hataridő: 201-7 .június 26.

igazgatőja
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3.) felkéri a Jőzsefváľosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t' hogy a Budapest VIII. kerĺilet'
Baross u. ĺ21. szám alatti, 3591r6l0lN5 hľsz.-ú,40 m. alapterületű utcai bejaratú
foldszinti nem lakás céIjára szolgáló helyiség béľbeadására uz|eti, vagy irodai célú
hasznosításra _ akár funkcióemelési felújítással _ nyílt pá|ytzatot terjesszen a
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé.
Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyoĺgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20117. augusztus 3 1.

Napirend4.3.pontja'TagánszemétybéľbevételikéľelmeaBudapest
VIII. kerület, Jĺózsef u. 15-17. szńm a|atti ĺires iinkoľmányzati tulajdonú, nem lakás
céljáľa szolgáló helyiség vonatkozásában
Vtirtis Tamás
Napirend vitáját megnyitj a. Megadj

a

a szőt Komássy Akosnak.

Komássy Ákos
Eľti, és elfogadhatónak tartja aZ előteľjesztést. Feladatuk, hogy nem rendeltetésszerű

használóktól megvédjéka helyiségeket. Véleményeszeľint itt azt lenne érdemes átlátni, hogy
van ebben a házban egy kĺízistünet, ugyanis az itt talźt|hatő 4 ĺjnkormányzati tulajdonú üzlet
mind üresen á||. Ezzel kapcsolatban azt szeľetnékémi, hogy a József u. 15-17. használaton
kívĹili ĺ.izlethelyiségeire valamilyen hasznosítási stratégiát ďolgozzanak ki, mert szemmel
láthatóan ezek a helyiségek valamiéľt nem töltik be a funkciójukat. Lehet, hogy újra kell
gondolni, hogy mit is szolgálnak. Ertelemszeľűen jogcím nélküli ne ko|tozzon be, ezze|
egyetért. Amennyiben ezen a helyen ott á|| négy üzlethelyiségük üresen, akkor ott
rendeltetésszerrĺ probléma van. Erre szeľetné,hogyha konkĺétmegoldási javaslatot talá|nának.

ViiľtĺsTamás
További kérdés,hozzászőlás hiányában a napirend vitáját lezárja. Szavazásra bocsźńja az
a|ábbi határ ozati javas l atot

:

A

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jáľul hozzá a Budapest
VIII. kerĹiIet, József u. 15-17. szám alatti 352I8l0lN3 hĺsz'-ú2I m" alapteľületiĺ, füldszinti,
üres, utcai bejáratú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához raktározás céljáľa
B- 5II l20I7) magánszemély részére.
Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási
Hatźtridő : 2017 . junius 26.

igazgatőja

Vöriis Tamás

Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem' 0 tartózkodás szavazattala Bizottságaza|ábbihatźlrozatot
elfogadta.
538 ĺ 20ĺ7 . (vI.26.) sz. Város gazdáIko dásĺ és Pénzĺigyi Bizotts ág határ ozata
(13 ĺgen' 0 nem,0 taľtĺózkodás szavazatta|)

A

Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem iáľul hozzá a Budapest
VIII. kerület, József u. |5-I7. szám a|atti 35fl8l0lN3 hĺsz.-ú2| m. alapterĹiletíĺ,füldszinti,
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bejaľatúnem lakás cé|jara szolgáló helyiség bérbeadásához
raktá'rozás cé|jára
lHB- 51I/2O17) magánszem é|y részére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt.
vagyongazdátkodási igazgatőja
Hatĺíľidő:20|7 .június 26.

Napirend 4.6. pontja: Javaslat a Budapest VIil. kerii|et,
Festetics Gytirgy u. 9. szám
a|att taláIhatĺó telekhez kapcsolĺĺdó kiitbéľfizetési
kiitelezettség halasztás jóváhagyásáľa
Vöľtis Tamás

A napirend vitájźúmegnyitja. Megadja a szőtJakabfu Tamásnak.
Jakabfy Tamás
Kĺltbérügyek, Festetics György utca a Keletinél. Jelen
előteľjesztés alapján9 millió forintľól
mondana le az onkorrnźnyzat. (KÓzbeszólás./ Nem
így varů (KözbeszóĺtźsJ Ő"u.,.Jil;
millióról beszél' ami mostantő| 2019 decembęĺvegeig Éo".

esedékes, eddig az időpontig kéľ
kötbérmentességet. Hogyha a 10.000 foľintos ttĺtu?ľrll
ťe|szorozzźk,,uukiłu,is nagyjából 9
millió foľint lenne.
i' tudják, hogy ez nęm azelső halasztása, úgymond visszaes ő, eznem
111
az
egyezség. Véleményes'"ľiot hiba azt gondolni,
ľ,ogyĹa"ál..,g"a* ezt a 9 millió
-e|ső
foľintot, akkor harnarabb fog felépülni az épĹile.,?pp""
ilä.'*'" továbbra is ott
Van a kcjtbéľ-fenyegetettség,akkor fog jobban igyekezni
"ilenkéőleg:
aae,íia,o.
Az építési
beruházásoknak jelen pillanatban szęrencsére jo
a klĺmája, ezt a keľületben tout helyen is
|átják. Sok száz, vagy akár ezer mi||iárd ťorintba
is kerĹilhet, hogy ott egy szá|Iodát
, fe|huzzanak. Ez egé.sze.n biztos, hogy nem ezen a 9 millió forinton fog
múlni. Sőt, hogyha
rajta marud a kötbéteher, akkor ń|an még hamaľabb
be fogsa fejezň u Ĺ".uł, ézáséú.,így
határozotĺan ellenzi ezt a iavaslatot.

Vöľiis Tamás
Megadja aszőtBozsik István

Igazgatő úmak.

Bozsĺk István
Ez a kötbéteher visszamenőleges,
|ogyha nem teljesít időben a váI|alkoző. Érdemes
hozzźnéznia telek értékétis, ez kozel
10 millió forinios áľat jelentett. Most egy g
milliós
kötbénől beszélnek, amit hogyha nem építibe a telket,
ul.l.o, J kezdetekig l,i,.,u-.nően ki
kell fizetnie.Igy tulajdonképpěn halasztást adnak neki,
hatiíridő
hosszabbítást.

Vtiriis Tamás

Megadja a szőtJakabfu Tamásnak.

Jakabfy Tamás
Amennyire érti, most június 30-ig ľendben vaľrnak. Június
I-én kezdődik a teljesítés,és
ahelyett, hogy július l-én elkezdené utalni apénzt,mentességet
kéľ,ami nem meglep ő. Azon
lepődik meg, hogy ezt okhagyjĺĺk. Úgy gondoilja,hogy
valószínűleg teljesen irreleviíns, hogy
X éwel ezelőt1hány millióéľt adtłíkii a telkei, azaĺá ez atę|ekmár
6tszĺĺrĺĺsét,
tízszeresét,
vagy akáĺ húszszorosźLt én, ahogy a telekárakat ismeri.
Attól fiiggetlenül, hogy 10, vagy 100
millióért vette a telket, a szeruőđési'kötelezettsége fennáli.
s'6-.,l.,u külön ,žáv*askérdése,
hogy enől lemondanak-e. Úgy gondolja, hogy Jó-zsefuiíros
érdekében ezt ap&vtfizesse ki.
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Viĺrös Tamás
Megadj a a szőt Aljegyzo asszonynak.

dľ. Mészár Erika
Annyiban igazat ad Képviselő úmak, hogy július ĺ-tő|kezđődően el kellene kezdenie ťlzetni a
kĺjtbóft. Ehclyctt azt rrrorrdják, lrogy az onkoľrrrányzatnak az az ćrdckc, lrogy ez a telek
beépüljön, tehát ha 20|9' december 3l-ig teljesít, akkor nem kell ťlzętnie, Abban az esetben,
ha nem teljesít, akkoľ ahatźrozat2. pontja egyértelműen kimondja, hogy 2017.július l-től
visszamenőleg ki kell fizetnie a kötbéĺ, tehát egyfajta fenyegetettség ott van felette'

Vtirös Tamás
Megadja aszőt Jakabfy Tamásnak.
Jakabfy Tamás
Van ilyen, fel kellett volna huzni egy házat

arÍa a telekre a szęrzodés szerint. 10 év alatt nem

hűzta fel, akkor most tényleg van ftĺlĺĺtteegy fenyegetettség, íey jar.t.

Viiľiis Tamás
Megadj a a szőt lgazgatő úrnak.

Bozsik István
A|jegyző asszony hozzászőltlst arrnyival egészítenéki, hogy eddig már ťĺzetettkötbért, ha jól
emlékszik, 16 millió forint köľül. Megerősíti A|jegyzó asszony hozzásző|ását, úgy gondolja,
hogy ez a helyes eljárás. Ha másfél év a|att nem épül be a telek, akkor természetesen mindent
behajtanak rajta.

Viiľös Tamás
Javasolja a napirend e1halasztását...(Közbeszólás.) A július l-i időpont miatt ez nem
lehetséges. Azt kell mérlegelni, hogy a Festetics utcai ingat|an-beľlházás nagyon régóta nem
valósult meg. Tehát van egy iires telek, ami varosképileg viszonylag problémás dolog,
emlékszik rá 10 éweI ezelőttrő|. Egyrészt nekik is jó, hogyha beépülnek ezek az ingatlanok,
alapvetően az ingatlan-fejlesztések tárnogatását legitim dolognak taftja. Valóban mérlegelés
kérdése,hogy errnek a 9 millió forintnak az e|engeđéseebben a formában indokolt-e, vagy
sem. DönteniĹik kell, a napirendľől nem fudjak levenni a kérdésta július |-ihatniđő miatt.
Mégis azt javasolja, hogy vegyék le a napirendľől, és jaľjak körbe, ennęk rájuk vonatkozóarl
semmiféle következménye nincs. Megkérdezi az előterjesztőt, hogy egyetéľt-e ezze|?

Bozsĺk István
Még egy kiegészítésttenne. Az eredeti szerződésben szereplő kötbéľt megemelték ebben a
megállapodásban, 8.283 forinínap volt eredeti|eg, ez az osszeg most 10.000 forint. Ennyiben
tudtak megál lapo dn i a b enlhźtzóv aI.
Vöľtis Tamás
10 éwel ezelőtti kdtbér volt,

tehát. ..(Közbeszólĺźs)

Nem fognak miattuk ľendkívtili iilést

taľtani. Továbbľa is kéri, hogy vegyék le napirendről, mert az egy akceptá|hatő igény, hogy a
gyors pénz azpénz, és ez az onkoľmanyzatnak jó, hasznos. Sok mindenben szeľeti támogatni
a felépülő ingatlanokat, đeitt valóban 10 éves csúszasokĺól van szó, nem kevésľől. Ugy
gondolja, hogy nem hoznak felelős döntést akkor, hogyha eno| pozitívan döntenek. Megadja
a szőt Jakabff Képviselő úmak.
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Jakabfy Tamás
8.000 forintról 10.000 forintra tĺjrténőemelés egyrészt nem egy nagy emelés, másľészt
egyezség volt, tehát mindkét fél egyetértett, igy ez nem érv.

VłĺrtisTamás
Úgy gondolja, hogyha ez a 9 millió foľint esetleg hátrá|tatná' a beruhtntts létrejĺĺttét,akkor
adja el azíngat\aĺt, és akkor is nagyonjól fog belőle kiszállni, nem hinné, hogy rászorulna
eÍTę a kvazí dotációra. Megadja a szőt Dudás Istvánnénak
Dudás Istvánné
Ha jól érti az előterjesĺésből, ez a kötbér nekik jĺír.Miéľtaka.ják elengedni, mi ennek az
indoka? Mert olyan jóságosak, vagy ezze| próbálják arra sarkallni a beľuhĺázót, hogy 10 éwel
később építsefe| az épületet? Nem látja indokát az elengedésnek. Nem tudja, hogy hogy áI| az
építésiengedéIyezési eljarás: van-e beadva teľv, bírálat alatt van, van-e jogerős építési
engeđély?Tehát napokon belül el tudja-e kezdeni, vagy eZ csupán sámántánc.

Viirös Tamás

Az

e|őterjesztés visszavonásáľól szóló indítványát visszavonja, de részérőlębben a formában

nem fogja támogatni az előterjesztést. Véleménye szerint megállnak azok az érvek' amiket
felsoľoltak, igy döntésüknek egyértelműnek kell lennie. További kéľdés,hozzászőIás
hiányában a napirend vitáját\ezfuja. Szavazásĺabocsátja az aIźhbihatározatijavaslatot:

A Vaľosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy

I.) hozzźĄtlrul ahhoz, hogy az Euro-Ingatlan Kft. a Budapest VIII. kerület, Festetics Gycĺrgy u.
9. szám a|atti,3458512 hrsz.-ú ingatlan beépítésesorán 2017. július 01. napjátó| f0I9.
december 31. napjáig mentesüljön a kötbérfizetési kĺjtelezettség a|ől, a következő
feltételek egyĹittes teljesítéseesętén: az Euro.Ingatlan ľ,:ft.2017. augusztus 31. napjáig
megťĺzet 9.056.087,-Ft kötbéľt és 3.754.339,-Ft kamatot ahatáĺozat mellék]etétképező
megállapodasban foglaltak szerint az onkormźnyzat tészére,valamint az Euľo-Ingatlan
Kft.. az ingatlant érintő hasznáIatbavételi engedély iľĺíntikérelmet az illetékes hatóság felé
2019. december 31. napjáig benyujtja.

Felelős: JózsefuĺĺľosiGazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási
Hataridő: 2017 .június 26.

igazgatőja

2.) amennyiben a határozat 1.) pontjában meghatźrozott feltételeket nem' vagy nem teljes
körĺĺen teljesíti az Euro-Ingatlarr K-ft., abban az esetben köteles az onkormáĺyzat részérę
visszamenőlegesen 20|7. július 1. napjától a napi 10.000,- Ft kötbért megťlzetni, a
hasznáIatb avétel i engedé ly iľrĺntikéľelembenyúj tásának napj ái g.
Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.
Hatlĺridő: 20|7 .junius 26.

vagyongazdálkodĺási igazgatőja

3.) felkéri a Józsefurĺľosi Gazdálkođási Központ Zrt.-t
megállapodas megkötésére.
Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási
Határidő: 20|7 .június 30.

KözpoĺtZĺ.

a

hatźnozat 1.) pontja szęrinti

vagyongazdálkodrĺsi igazgatőja
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Viiľös Tamás
Megállapítja, hogy
j

0 igen, 12 nem,
avaslatot elutasította.

1 tartózkodás szavazattal a Bizottság a hatźrozati

539ĺ20Í7. (YI.26.) sz. Váľo s gazd á I ko dás i és Pénzůigyi B ízotts á g határ ozata
(0 igen, 12 nem, 1 tartĺízkodźsszavazattal)

A Varosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hatarozati javaslatotĺęm_fogą{jg

el:

I') hozzájórul ahhoz, hogł az Euro-Ingatlan Kít. a Budapest

VIII. kerület, Festetics Gyorgł
u. 9. szám alatti, 34585/2 hrsz.-ú ingatlan beépítésesorán 2017. július 0I. napjától 2019.
december 3I. napjáig mentesüIjön a kotbérfizetési kotelezettség alól, a következő feltételek
eglüttes teljesítéseesetén: az Euro-Ingatlan Ęft.2017. augusztus 3I. napjáig megftzet
9.056.087,-Ft kotbért és 3.754.339,-Ft kamątot a határoząt mellékletéthźpező
megállapodósban foglakak szerint az onkormányzat részłźre,vąIamint az Euro.Ingatlan
Kft. az ingatlant érintő használatbavéteĺi engedély iránti kéľeĺmetaz illetékes hatóságfelé
20]9. december 3I. napjáig benyújtja.

2.) amennyiben a határozat l.) pontjĺźbanmeghatározott feltételeket nem, vag/ nem teĺjes
kôrĺÍenteljesíti az Euro-Ingatlan Kft., ąbban ąz esetben koteĺes az onkormdnyzat részére
visszamenőlegesen 20]7. július I. napjától a napi ]0,000,- ft kaúértmegfizetni, a
hąs z nál at b av é t el i enge dé ly ir ánt i ké r e ĺe m b enyĺłjt ás ónak napj ái g.
3.)

felkéri a Józsefvdrosi GazdáIkodási Kozpont Zrt.-t a hatórozat I.) pontja szerinti
me

gál lapo dás

me

gkaft s ér e.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.Yagyongazdálkodasi
Hatźniđő: 2017 . j únius 3 0.

ígazgatőja

Napirend 4.7. pontja: Javaslat az ,,LNR40.60ĺ2017. típusú'', valamint az ,,LNR.
JEL / 20Í7. típ usrĺ'' béľlakás p áůy ázatok kiíľás ára
Vtirtis Tamás
A napirend tźirgy a|ásátmegnyitj

a. Megađja

a szőt Komássy Ákosnak.

Komássy Ákos

Természetesen támogatja apá|yźzatijavaslatot. Egyuttaljelzi,hogy a kĺizelmúltban, szintén a
JGK ZÍt. előkészítő munkájának segítségévelvolt egy javaslata 30 béľlakásľavonatkozó
bérlakás pá|yázatĺa, amelyet végül a polgáľmester nem javasolt napiľendre venni. Az indoklás
az vo\t' hogy nem időszenĺ' Véleménye szerint a 40 év alatti Iakás nélküliek, egyediilállók,
illetve gyeľmekfüet egyedül nęvelő szĹilők célcsopoľtja,ahol egy 5 lakásos pźt|yazatra I00
érvényes páIyázőjelentkezik, több mint 200 pá|yazatta|, aznagyon is időszeľĺĺ,és nagyon is
van úl igény. Javaslata, támogatvĺín a 40 és 60 év közĺjttiekľe, illetve az egykori
je|záIoglĺtelesek részére kiírandó páIyźzatot is, hogy a VPB júliusi, vagy augusztusi ülésére
készüljiin el, illetve írjanak ki egy újabb béľlakáspáIyźzatot a 40 év alatti' gyeľmekiiket
egyediil nevelők, és egyediil é|ó jőzsefvźrosiak számára, eÍTe van igény, csak a lakásokat kell
megtalálni, és a pźt|yźzatot lebonyolítani.
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Ytirtis Tamás
Megadj a a szót lgazgatő úmak.

Bozsik István

Folyamatosan dolgoznak a |akáspá|yázatokon, azt tuďja vállalni, hogy ahogy lefutott ez a
pá|yázaq és megvan az eredménye, utána előkészítik a következőt, ez a kapacitásuk.
Folyamatosan keresik a lakásokat, és folyamatosak lęsznek apźiytnatok, most mar kettesével
írj ák ki a pá|ytnatokat.

Vtiriis Tamás
További kérdés,hozzászőIás hianyában a napirend vitáját lezźĄa. Szavazásra bocsátja az
al

ábbi határ o zati j avas l atot

A Vaľosgazdálkodási

:

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1) 2017.július 3. - 2077.július f8,közottpőt|yázatot ír ki a péiyázatra kiíľtlakás felújítási
kötelezettségével - azoknak, akik a pźllyźnatbenyújtásrának napjrín 40. életévét
betöltötték, de nem múltak el 65 évesek, nem rendelkeznek lakóingatlan
tulajdonjogáva|,Iőzsefuárosban rendelkeznek állandó, vagy ideiglenes lakóhellyel' és
saját maguknak, a velük együttköltözo hozzźúartozóinak az egy főľe jutó
létferrntartását szolgáló havi ľęndszerességgeljáró nettó bevétele eléľia megpáIyázott
lakás lakbéréneka kétszeresét,valamint legalább a htztartás egy felnőtt tagsa
rendelkezik jövedelemmel - 1 év hatźrozott időre sző|ő bérleti szeĺződéssel,
kotelezettséggel, az alźlbbiakban
költségelvű bérleti díj előíľása mellett, ővađékťlzetési
felsorolt és megnevezett 6 daľab bérlakásra:

2szobás
62,f0mz komfortos
emelet26.
f szobás *2 terasz 66,ff m2 összkomfortos
'
36,90m2 komfortos
3)LeonardodaVinci u.fĺb.2.eme|etf}. l szobás
komfoľtos
f szobźts 74,70 mf
4) Magdolnau.\O'f ' eme|etf4.
komfortos
|+f fé| szobás 44,70 m'
5) Mária u.3f-34. ftjldszint 4.
komfortos
f8,89
m.
l.
1
szobás
6) Tolnai Lajos u. 2l. felemelet
l) Alfrldi u. l6-t8' l.

2) József u. 47 . 5. eme|et
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1

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Kcizp ont Zrt. igazgatőséry elnĺjke
Hatĺáridő: 201.7 .június 26.

2)

2017.július 3. - 20|7.július 28. kĺjzött páIyázatot íľki a pá|yázatrakiírt lakás felújítási
kĺitelezettségével- Józsefuaľosban apáIyźzat benyrijtását mege|őzően - állandó,vagy
ideiglenes jelleglĺ - lakóhellyel ľendelkező 40. éviiket be nem töltött polgaľok részére,
akik a pźiyźlzatbenyújtasanak időpontjában nem ľendelkeznek Józsefuárosban állandó

vagy ideiglenes lakóhellyel és akiknek, valamint a velfü

együttköltöző
hozzátartozóinak u egy főre jutó létfenntaľtasát szo|gá|ő havi rendszerességgel jaró
nettó bevétele eléri a megpĺílyźzott|akźs lakbérének a kétszeresét, és |ega|ább a
háztartás egy felnőtt tagia rendelkezik jtĺvedelemmel - 1 év hatźlrozott időľe szóló
bérleti szerződéssel, kĺiltségelvĹĺbérleti díj előíľása mellett, óvadék fizetési
kötelezettséggel, azalábbiakban felsorolt és megnevezett4 daľab bérlakásra:
Delej u. 51. F. ép. 3. emelet 18.
2) Futó u.27 .2. eme|etf.I.
3) Lujzau. 8. 2. emelet 23.
4) stróbl Alajos u.7ĺL.1. emelet 21.
1)

szobás
1,5 szobás
l szobás
2 szobás
1

35,80 m2
69,89 m2
33,60 mf

59.80 m2

komfortos
komfortos
komfortos
komfoľtos
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s : Józsefvaro si Gazdálkodási Kö zp ont Zrt. i gazgatő ság elnĺjke
Hataridő: 2017 .június 26.

Fe lelő

3)

hozzájáruL, hogy a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Ztt. a hatátozat 1)-2) pontja
szerinti pá|yázatok birá|ati határidejét indokolt esetben egy alkalommal
nreghosszabbítsa.

Józsefu áro si Gazdálko dási Kozp oĺt Zrt. igazgatő ság elnoke
Határidő: 2017 .június 26.
Fel elő

s:

4) felkéri a Jőzsefvtrosi
me ghatár ozott

p

Gazdálkodási K<izpont Zrt.-t

á|y ázatok k i írás ára,

és

azok

l

eb

o

a

hatźlrozat l)-2) pontjában

nyo lítás ára.

Józsefváro s i Gazdálkodási Közp ont Zrt. igazgatő ság elnĺjke
Hataľidő: 2017 .június 26.
Felelő

s:

5)

hozzźĄátul, hogy a pt.Jyázati Jelentkezési Lap ellenértékekéntbefizetett 1.000,- Ft +
AFA a J őzsefv źlrosi Gazdálkodási Közp ont Zrt. bevételétképezze'

s : Jó zsefváro si GazdáI ko dási Ko zp ont Zrt. igazgatő ság elnoke
Határidő: 2017 'június 26.

Felelő

Vörös Tamás
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazaÍtal a Bizottság az alábbi határozatot
elfogadta.
5401201'7.

(vI.26.) sz. Váľosgazdálkodálsĺ és PénzĺigyiBizottsáłghatározata
(13 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1) 2017.július 3. - 2017.július 28.kozottpáLyázatot ír ki a páIyźzatra kiírt lakĺĺsfelújítási
ktitelezettségével - azoknak, akik a pá|yźnat benyújtásłínaknapján 40. életévét
betoltötték, de nem múltak el 65 évesek, nem rendelkeznek lakóingatlan
rendelkeznek állandó' vagy ideiglenes lakóhellyel, és
saját maguknak, a velük együttköltözo hozzátartozóinak az ęgy foľe jutó
létfenntartását szolgáló havi rendszerességgel járó nettó bevétele e|éń a megpáIytuott
lakás lakbéréneka kétszeľęsét,valamint legalább a hźztartás egy felnőtt tagja
ľendelkezik jövedelemmel - 1 év hatźrozott időre szóló bérleti szerződéssel,
kĺjtelezettséggel, az alábbiakban
költségetvű béľletidíj előíľása meIlett, ővađékťĺzetési
felsorolt és megnevęzettí darab bérlakásra:
tulajdonjogával,Iőzsefuárosban

komfortos
6f ,20 nŕ
f szobás
1) Alft'Idi u. 16-18. 1. emęIęt 26.
2 szobás *f terasz 66,ff m. osszkomfortos
2) Jőzsef u. 47 . 5 . eme|et 3 .
komfoľtos
36,90 m2
3) Leonardo da Vinci u.2lb.2. eme|et2}. 1 szobás
74,70
m,
komfortos
f
szobás
4) Magdolnau.f0.2. eme|etf4.
komfortos
l+f fél szobiás 44,70 m,
5) Mária u.3f-34. ftildszint 4.
komfoftos
28,89 m.
1 szobás
6) Tolnai Lajos u. 2l . felemelet l 1.
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Felelő s : Józsefu áro si Gazdál kodás i Közpo
Hataridő: 2017 .június 26.

2)

ĺt Zrt.

igazgatő ság elnöke

201.7.július 3. - 20ll7.július 28. között pá|yázatot ír ki a pá|yćtzatra kiíľtlakás felújítási
kötelezettségével - Józsefuárosban apá|yźzat benffitását mege|őzoen - állandó,vagy
ideiglenes jellegű - lakóhellycl rcndclkcző 40. óvükct bc ncm töltött polgárok részére,
akik a pá|ytzat benyújtásanak időpontjában nem rendelkeznek Józsefvarosban állandó
vagy ideiglenes lakóhellyel és akiknek, valamint a velük együttkĺiltöző
hozzźńartozóinak aZ egy fore jutó létfenntartását szolgáló havi rendszerességgel járó
nettó bevétele eléri a megpá|yázott Lakás lakbérének a kétszeresét,és legalább a
háztaĺás egy felnőtt tagja rendelkezik jövedelemmel - 1 év hatttrozott időre szóló
bérleti szerződéssel, koltségelvű bérleti díj előíľása mellett, óvadék fizetési
kotelezettséggel, az alábbiakban felsorolt és megnevezeÍt 4 ďarub bérlakásľa:

18.
2) Futó u.f7.f. eme|etf7.
3) Lujzau' 8.2. eme|et 23.
4) Stľóbl Alajos u. /L. . emelet 21.
1) Delej u.

5l'

F. ép. 3. emelet

7

1

szobás
1,5 szobás
1 szobás
2 szobás
l

m2
69,89 m2
33,60 m'
59,80 m2
35,80

komfortos
komfoľtos
komfoľtos
komfortos

Fę lel o s : Jó zsefu áro s i Gazdálko dási Kozpo nt Zrt. igazgatő ság elnĺjke
Hatáľidő: 2017 .június 26.

3)

hozzájáru|, hogy a Józsefváľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. a határozat 1)-2) pontja
szeľinti pá'|yázatok birálati határidejét indokolt esetben egy alkalommal
meghosszabbítsa.

Felelő s : Józs efu áro s i G azđá|kodási Közpo nt
Határidő: 2017 .június 26.

Zĺ. i gazgatő

ság elnoke

4) felkéri a

Jőzsefilárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1)-2) pontjában
meghatźtrozot1pá|yźnatokkiírására,ésazoklebonyolításaľa.

Felelős : Józsefu arosi Gazdálkodási Közp ont Zrt, igazgatő ság ęlnöke
Hatáľidő: 2017 .junius 26.

5) hozzźljáni, hogy a

pá|yázati Jelentkezési Lap ellenértékekéntbefizetett i.000,- Ft +
Áľ.R a Jőzsefvárosi Gazdálkodási KĺlzpontZrt, bevételétképezze.

Felelő s : Józsefu iíro si Gazdálkodási Kĺĺzpont Zrt. igazgatő ság elnöke
Hataľidő: 2017 .június 26.

5. Zárt ülés keretében tárgyalandĺó előterjesztések
(írás beli előterj es ztés)

Viirtis Tamás
Zártu|éstľendel el.
igény elbírálására
Napĺrend 5.1.'pontja: Javaslat kátyúkáľral kapcsolatos káľtéľítési

Előterjesztő: Acs Péter - várostjzemeltetési igazgató

5+

zdrt iłIéskeretében történt az Miitv. 46.s Q) bekezďése értelmében.A
napirend tdrgyalása során elhangzottakat és a meghozott 54I/2017. (W.26.) sz. VPB
hatdrozatot a zdrt iilésről késziilt jegyzőkönyv tartalmazza

A napirend tdrgyalósa

Napiľend 5.2. pontja: Lakás elidegenítésévelkapcsolatos vételár és eladási ajánlat
jĺiváhagyása _ Jĺózsef ktirút il;n
Előterjesztő: Bozsik Isnán Péter - vag1longazdáĺkodási igazgató

A napirend tárgłaldsa zdrt iźIéskeretében tiirtént az Miin. 46.s Q

bekezdése értelmében.A

napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat és a meghozott 542/2017. (VI.26.) sz.
határozatot a zárt ĺilésrőlkěsziilt jegyzőkönyv tartalmazza.

Napiľend 5.3. pontja: Javaslat a Budapest

vlil.

WB

keľĺilet, Lokomotív u

é'Tzáma|attilakásokeIidegenítésévelkapcsolatosvételáréseladásĺajánlat
jőv áhagy álsára eseti diintés alapj án

Előterjesztő: Bozsik István Péter _ vagyongazdólkodási igazgató

Az 5.3-as napirendĺ pontot kĺiliin táľgyalásľa kikéľték.

Napiľend5.4.pontja:JavaslataBudapestvI[.kerüIet,VayÁdámutcaffs

zźlm a|atti ii n ko rm á nyza ti lakás o k cs ato lá sá ra
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vag)/ongazdálkodósi igazgató

-}

A napirend tdrgyallisa

zlźrt iillis keretében történt az Mötv. 46.s

@

bekezdése értelmében.A

napirend tdrgyalása sordn elltangzottakat és a meghozott 543/2017. (VI.26.) sz.
hatdrozatot a zdrt iilésről késziilt jegyzőkönyv tartalmaaa

WB

Napirend 5.5. pontja: Javaslat az ,,Irodatechnikaĺ beľendezésekbérlése'teljes ktiľű
karbantartása és az eze|<|lez kapcsolódó szoftveľ bérlése''tárgyűl közbeszezésÍ

an d öntés ek meghozata|ár a
Előte1jesztő: dr. Balla Katalin - Jegłzői Kabinet vezetője
elj áľás

b

Az 5.5-iis napirendi pontot kültĺn tárryalásra kikéľték.
Napĺrend 5.3. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľĺilet, Lokomotív't""

JI

oslEszámalattilakásokeIidegenítésévelkapcsolatosvéte|áréseiaĺIäTí-aján|at

jóváhagyására esetĺ döntés alapján
Előterjesztő: Bozsik István Péter _ vaglongazdáIkodási igazgató

Az 5.3.as napiľendĺ pontot az e|őterjesztő visszavonta.

Napiľend 5.5. ponija: Jávaslat az ,,Irodatechnikaĺ beľendezésekbéľlése,teljes ktirű
karbantaľtása és az eze|<hez kapcsolĺídó szoftver béľlése''tárgyűl közbeszeruési
an diintések meghozata|ár a
Előterjesztő: dr. Balla Katalin - Jegłzői Kabinet vezetője
elj árás

b

tijrtént az Miin. 46.s @ bekezdése értelmében. A
és a meghozott 544/2017. (VI.26.) sL WB
elhangzottakaÍ
sordn
tdrgyalósa
napirend
hatúrozatot a zđrtiilésről késziilt jegyzőkiinyv tartalmazza.

A napirenď tdrgyalása zdrt iilés keretěben
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Vöľös Tamás
Az ülés rijra nyilvános,

éS a végénlehetőség van kérdésekfeltételére.

xnpvIspr,or ľpĺ,vrr,ÁcosÍľÁsxÉnEs
Vłirös Tamás
Megadj a a szőt Pálovics Lászlónak.

Pálovics Lász|ól
Egy hete vasámap tĺjľténtaz eset, amiľől szeľetne megemlékezni, Egy gyerekprogĺam kellett,
hogy elmaradjon a II. János PáIpápatéren, illetve helyszínt kellett módosítani egy zárttérbe,
meľt hajléktalanok szá||ták meg a Csőszkunyhó k<imyezetét, letépvén a dróthálót, és egész
egyszeriĺen fertőtlenítésig stb. ott gyeľmekprogramokat nem lehetett végrehajtani. Itt nem a
KözteľĹilet-felĹigyelet felelősségét szeretné firtatni, tudomása szerint most is jrĺr ott néhány
naponta gondnok, de tavaly itt a gyermekprogľamok zavartalanul működtek. Csőszök
vigyázták a rendet napközben, tőliik játékokat lehetett kikölcsönĺjzĺi, a gyerekek, illetve a
gyerekek szüleinek megelégedésére.Idén, mióta a Kesztýgyár vette át ezt a dolgot, azőta,
januáľ óta várnak egy szerződés megkötésére, a Népszínhtz Kor váĺ erte, hogy ismét
beindulhasson eZ a dolog. Túl vannak már a leghosszabb nappalon, és ezek a dolgok még
mindig nem működnek. A szerződés, ami eddig többszor napviIágra került' azt is a
Népszínház Kor vezetoje készítetteel újra, meg újľa.Szerętné megkérdezni, hogy jó
munkamegosztás-e az, hogy egy civil szervezet, sokszor szabadidejébol, társadalmi
munkában jobbítani akarja a komyezetét, míg esetleg más - akinek a munkaköri kötelessége
lenne ezeknek a feltigyelete -, aZ pedig tita|a ismeretlen okból ennek inkább ahátrányárayan.
minthogy ezt elősegítse?

VłirłisTamás
Képviselő úr írásban fogvźiaszt kapni kéľdésére.Bízik berme, hogy Magyaľországon azok.nak
is vannak jogaik, akik nem végzik a köztęľiileten a dolgukat. A Bizottság ülését13 őra 46

perckor bezźrja.

K. m. f.
Dudás Istvánné
Bizottsás alelnöke

Bizottság elnöke

Az

Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Városgazdálkodási
Bizottság 2017 .június 26-ai ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja.

és Péľu;ngyi

Én-L*-

Bodnar Gabríella
Szewezési és Képviselői Iroda
A jegyzőkö

Wet

készítette:

({U/\-

Pálka DóraVSzervezési és Képviselői Iroda ngyintézője

A i egvzőkiinw melléklete:
-

Mellék|et / né.v szerinti szavazási listą
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Szavazás eredménye

Melléklet

#.3321
Száma: 17 .06.261010ĺNoT
ldeje:2017 június 26 13:0í
Típusa: Nyí|t

Határozat
Egyszerű

#520;

Eredménve
lgen

Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távo|

Elfogadva

Voks:
11
0
0
1í
0
4

Szav%,
100.00

0,00
0.00
í00.00

Össz%
73.33

0.00
0.00
73.33
0.00
26'67

Megjegyzés:
Név
Dudás lstvánné
Guzs Gyula
GyÖrgyi lda Anna
Hé|isz Gyorgy
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Komássy Ákos
Major Zoltán

osziÉva

Pá|ovics Lász|ő
VörÖs Tamás
Borsos Gábor
Gondos Judit
Pintér AttiIa

Soós György

Voks

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Távol
TávoI
TávoI
TávoI

Frakció

Szavazás eredménye
#:3322

Száma:

17

|deje: 2017 június 26 13.o2
Típusa: Nyí|t

Határozat
Egyszerű

#521;

Eredménve

lgen
Nem
Tartózkodik

Szavazott

Nem szavazott

Távo|

.06.26ĺ010ĺNoT

E|fogadva

Voks:
11
0
0
íí
4

Szav%
100.00
0.00
0.00
í00.00

ossz%
73.33
0.00
0.00
73.33
0.00

26.67

Megjegyzés:
Név

Dudás Istvánné
Guzs Gyula
Györgyi Ida Anna
Hé|isz György
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila

Komássy Ákos
MĄor.Zo|Íán

OsziEva

Pá|ovics Lász|ó

Vöros Tamás
Borsos Gábor
Gondos Judit
Pintér Atti|a

Soós György

Voks
lgen
lgen
lgen

lgen
lgen
lgen
lgen

lgen
lgen
lgen
lgen
TávoI
TávoI
TávoI
TávoI

Frakció

#: 3323

Száma: 17.06.261210l NoT

ldeje: 2017 jÚnius 26 13:09
TÍpusa: Nyĺ|t

Határozat#522; EIutasítva
Egyszerű

Eredménve

lgen
Nem
Tartózkodik

Szavazott
Nem szavazott

Távo|
osszesen
Megjegyzés:

Voks:
4
7
1
12

3
ĺ5

Szav%
33.34
58.33

833
í00.00

ossz%

26.67
46.66

667

80.00
0.00
20.00

í00'00

Név
Borsos Gábor
Jakabfy Tamás
Komá.ssy Akos

Voks

Dudás Istvánné
Guzs Gyula
Hé|isz György
Kocsis Attila

Nem
Nem
Nem

OsziEva

Major Zo|tán
Pálovics Lász|ó

Vorös Tamás
Gyorgyi lda Anna
Gondos Judit
Pintér Attila

Soós Gyorgy

lgen
lgen
lgen
lgen

Nem
Nem
Nem
Nem
Tart.

TávoI
TávoI
TávoI

Frakció

Szavazás eredménye
#:3324

Száma:

17

|deje: 2017 június 26 13:10

Típusa: Nyí|t

Határozat
Egyszerű

.06.26ĺ210ĺNor

#523.531;

Eredménve

lgen
Nem
Tańózkoclik

Szavazott
Nem szavazott

Távo|

Elfogadva

Voks:
8
0
4
12
3

Szav%
66.67
0.00

3333

100.00

ossz%
53.33
0.00
26 67
80.00
0.00
20.00

Megjegyzés:
Név
Dudás Istvánné
Guzs Gyula
Gyorgyi lda Anna
Hé|isz Gyorgy
Kocsis Attila
Major Zo|tán
Pá|ovics Lász|o

Vörös Tamás
Borsos Gábor
Jakabfy Tamás
Komá,ssy Akos

OsziEva

Gondos Judit
Pintér Atti|a

Soós Gyorgy

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

Tań.
Tart.

TávoI

Távol
Távol

Frakció

Szavazás eredménye
#:3325

Száma:

17

|deje: 2017 június 26 13.15

Típusa: Nyí|t

Határozat
Egyszerű

#532;

Eredménve

lgen
Nem
Tartózkodik

Szavazott

Nem szavazott

Távo|

.06.261210ĺNoT

Elfogadva

Voks:
I
2
2
í3

2

Szav%
69.24
15.38
15.38
ĺ00.00

ossz%
60.01

13.33
13.33
86.67
0.00
13.33

Megjegyzés:
Név
Dudás lstvánné
Guzs Gyula
GyÖrgyi Ida Anna
Hé|isz Gyorgy
Kocsis Attĺla
MĄor.Zo|tán

OsziEva

Pá|ovics László
Vorös Tamás
Jakabfy Tamás
Komássy Akos
Borsos Gábor
Pintér Atti|a
Gondos Judit

Soós György

Voks

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Nem

Tart.
Tart.
TávoI
TávoI

Frakció

Szavazás eredménye
#.3326
Száma: 17 .06.26ĺ310ĺNoT
|dĄe.2017 júnĺus26 13:16
Típusa: Nyí|t

Határozat
Egyszerri

#533;

Eredménve
lgen

Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol

Elfogadva

Voks:
9
1
3
13
0
2

Szav%
69.23
7.69
23.08
í 00.00

össz%

60.00
6.67
20.00
86.67

0.00
13.33

Megjegyzés:
Név
Dudás Istvánné
Guzs Gyula
Gyorgyi lda Anna
HéĺiszGyorgy
Kocsis Attila
Major Zo|tán

Pá|ovics László
Pintér Atti|a

Vörös Tamás
Komássy Ákos
Borsos Gábor
JPkably Tamás

OsziEva

Gondos Judit
Soós Gyorgy

Voks

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem

Tart.
Tart.
Tart.

Távol
Távol

Frakció

Szavazás eredménye
#:3327
Száma: 17.06.2613ĺ0ĺNoT
|deje: 2017 június 2613:17
Típusa: Nyí|t

Határozat
Egyszerű

#534.536;

Eredménve
lgen
Nem

Tartózkodik
Szavazoft
Nem szavazott

Távol

Elfogadva

Voks:
13

0
0

í3

2

Szav%
100.00
0.00
0.00
í00-00

ossz7o
86.67

0.00
0.00

86-67

0,00
13.33

Megjegyzés:
Név
Borsos Gábor
Dudás Istvánné
Guzs Gyula
Gyorgyi lda Anna
Hé|isz Gyorgy
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Komássy Ákos
MĄor.Zo|tán

oszĺEva

Pá|ovics Lász|ó
Pintér Attĺ|a

Vöros Tamás
Gondos Judit
Soós György

Voks
lgen
lgen

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Távoĺ
TávoI

Frakció

Szavazás eredménye
#:3328
Száma: 17 .06.261410l NoT
|dĄe:2017 június 26 13.20
Típusa: Nyí|t

Határozat#537; Elfogadva

Egyszerű

Eredménve

lgen
Nem

Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Osszesen
Megjegyzés:

Név
Borsos Gábor
Dudás Istvánné

Guzs Gyula

Györgyi lda Anna
Hé|isz Gyorgy
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Komássy Ákos
Il!)Ąor.Zo|tán

OsziEva

Pá|ovĺcs Lász|o
Pintér Attila

Vörös Tamás
Gondos Judit
Soós GyÖrgy

Voks:
13
0
0
ĺ3
0
2
í5

Szav%
.ĺ00.00

össz%
86.67
0.00
0.00
86.67

0.00

0.00
í00.00

O.OO

fi.33

íoo.oo

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

lgen
lgen
lgen

lgen
lgen
lgen
lgen
TávoI

Távol

Frakcló

Szavazás eredménye
#:3329

Száma:

17

|dĄe. 2017 június 26 13:22

.06.26ĺ410ĺNoT

Típusa: Nyí|t

Határozat#538; Elfogadva
Egyszerű

Eredménve
lgen

Nem
Tartózkodik
Szavazott

Nem szavazott

Távol
Osszesen
Megjegyzés:

Név
Borsos Gábor
Dudás Istvánné
Guzs Gyula
Györgyi lda Anna
Hé|isz GyÖrgy

Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Komássy Ákos
MĄor.Zo|tán

Oszi Eva
Pá|ovics Lász|ó
Pintér Attila
Vorös Tamás
Gondos Judĺt
Soós György

Voks:
13
0
0
í3

2
15

Szav%
100.00
0.00
0.00
ĺ00.00

össz%
86.67
0.00

0'00
86.67
0.00

13'33

100.00

Voks

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
TávoI

Frakció

Szavazás eredménye
Száma: 17 .06.26ĺ410ĺ NoT
|dĄe.2017 jÚnius 26 13:33

#: 3330

Típusa: Nyí|t

Határozat#539; E|utasítva

Egyszerű

Eredménve

lgen
Nem
Tartózkodik

Szavazott
Nem szavazott
Távol

Voks:

0
12
1

í3
0
2

Szav%
0.00

0.00

80.00

92.31

769

ossz%

{00.00

667

86.67
0.00
13.33

Megjegyzés:
Név
Borsos Gábor

Dudás Istvánné

Guzs Gyula

Gyorgyi lda Anna
Hé|isz Gyorgy
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila

Komássy Ákos
MĄor.Zo|tán

OsziEva

Pintér Atti|a

Vörös

Tamás

Pá|ovics László
Gondos Judit

Soós György

Voks

Frakció

Nem
Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Tart.
TávoI
TávoI

10

Szavazás eredménye
Száma: 17.06.26ĺ410ĺNoT

#: 3331

|deje: 2017 június 26 13:36
Típusa: Nyí|t

Határozat
Egyszerű

#54o;

Eredménve
lgen

Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távo|

E|fogadva

Voks:

13
0
0
í3
0
2

Szavo/o

100.00
0.00
0.00
í00'00

össz%
86.67
0.00
0.00
86.67
0.00
13.33

Megjegyzés:
Név
Borsos Gábor
Dudás Istvánné
Guzs Gyula
Gyorgyi lda Anna
Hélisz Gycĺrgy
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Komássy Ákos
Major Zo|tán

osziÉva

Pá|ovics László
Pintér Attiĺa

Vorös Tamás
Gondos Judit
Soós György

Voks

Frakció

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

lgen
lgen
Távol
Távol

TL

