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Tisztelt Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

20l5. június 15. napján az onkormányzat és a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zĺt. |a továbbiakban:
JGKZrt.]Kozszo|gá|tatási Keretszerzíidést kötött, melynek a|apján az onkormányzat és a JGK Zrt.Eves
Kozszo|gźitatási szerződések alapján végzi avagyongazdálkodásĹvagyonkezelési feladatokat.

A Képviselő-testület 8912017' (IV.l3.) száműhatźtrozatának 3. d) és 5. a) pontjaiban foglaltak a|apján az
Önkormány zat és a IGK Zrt, között 20l 7. május 03. napján megbízási szerződésjött létre többek között a
JGK ZÍt. haszná|atźlba adott Kiss József u. 19. szám alatti épület felújítasa tárgyában. Az em|itett ingatlan a
Yagyongazdálkodási lgazgatőság Kozös Képviseleti és Társasházkeze|ési Divíziójának (továbbiakban:
Divízió) telephelye.

ADivíziőnźtl dolgozó munkavállalók a felújítás idejére az onkormányzat tulajdontltképezó, Budapest VIII.
kerület, Teleki Lász|ő tér 7. szźtm a|atti ingatlanba költöznének (helyrajzi szám:35361ĺN36. és
3536I/N37.) a kivitelezés befejezéséig, legkésőbb 20|7 . december 31. napjáig.

A Teleki Ltsz|ő tér 7, szttm alatti ingatlanon is sziikséges apróbb felújítási munkálatok e|végzése,hogy az
ügyfelek fogadására és a megfelelő munkavégzésre alkalmas |egyen. Ezen felújítási munkálatokat a JGK
ZrÍ.. végzi el és legalább 14 munkanapot vesznek igénybe, csak ezt követően kerülhet sor a Kiss József
utcai telephe|y felúj ítási munkálatainak megkezdésére.

Asürgősségindoka,hogyaKissJózsefu.19.számalattitelephelyfelújításánakkivitelezésétaszerzodés.
kötéstől számított 90 napon belül teljesíteni kell. A szerzódést a felek f0|7. szeptember 8. napján kötötték
meg. A kivitelező a munkát mielőbb meg szeretné kezdeni, azonban nem tud addig felvonulni, amíg a Te-
leki László tér 7. szám alatti ingatlanba aDivizió munkatársai nem költ<iznek át. A munkaterüIet tltadź.sźúő|
kezdve aDiviziő munkavállalói nem tudják használni a helyiséget, ezért javaso|t az e|óteľjesztés tárgyában
a döntés meg]tozata|a.

il. A beterjesztés indoka

Az ingyenes használatba adás tźtrgyában döntés meghozata|a szükséges annak érdekében' hogy a Józsefuá.
ľosi Gazdálkodási Központ Zrt. aKozszo|gá|tatźsi szeľződésben vá|lalt feladatait el tudja látni.

III. A diintés célja' pénzügyi hatása

A döntés cé|jaaz ingatlan felújítása kapcsán aDivíziő munkatársai elhelyezésének és a munkafeltételek.
nek a biztosítása.

A döntés pénzijgyi fedezetet nem igényel, a Budapest VIII. kerĺilet, Kiss József u. 19 , szám alatti telephely
felúj ítására vonatkozó fedezet biĺosítása már megtöľtént.

Iv. Jogszabályĺ kiiľnyezet

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon fe|etti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ő 66/20|2. (XIJ. 13.) önkormányzati ľendelet (a továbbiakban: rendelet) 16. $ bj) pontja a|apján a Kép-



viselő-testület a fulajdonosi joggyakorló értékhatártól fiiggetlenül az ingatlan vagyon ingyenes haszná|atá-
nak bizosítása esetén.

A ľendelet 17. $ (2) bekezdése értelmében a Képviselő.testület tulajdonosi jogköreit két Képviselo-testtileti
üléS közötti időszakban, külön<jsen nyári ülésezési szünet idején vagy testtileti ülés elhalasztása esetén,
ľendkívüli sürgősséget igénylő döntések tękintetében a Polgármester indíwányára a Városgazdálkodási és

Pénzügyi B izottsága gyakorolj a.

A süľgősség indoka az e|oterjesztés I. pontjában keľült ľögzítésre.

Fentiek a|apjźn kérem az a|źbbihatározati javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt, ingyenes használatá.ŕla adja az onkormányzat tulajdonát
képező, Budapest VIII. kerület, Teleki Lász|ő tér 7. szám (helyrajzi szám:35361ĺN36. és

3536|lN37') alatti ingatlant a Budapest VIII. került, Kiss József u. 19. szám alatti telephelyének
felúj ítása idejéľe, de legkésőbb f0|7 . december 3 l . napjáig.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I7. szeptember 11'

f . felkéri a polgáľmestert ahatározat I, pontja szerinti haszná|ati megállapodás a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I7. szeptember 28.

A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt', Gazdá'lkodási
Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététe|mődjára
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, f0I7 . szeptember I 1.

honlapon

dr.Hencz Adrienn

KÉszÍrprrp GezolĺKoDÁSIÜcyoszľÁry
LBÍnre.: DR. HENCZADRIENľ l {

PÉNizÜcyl FEDEZETĘTNEM IGÉNYEL, IGAZoLÁS: '1 t*.''- /ĺri|V----]A.
JocI KoNľnow: {/4 U

ELLpNoRlzľe: , .

ALJEGYZO

BnrpRĺeszrÉsRp arranvłs: JóvÁHacY/,,q':

k. ĺÚ!oĺ. fu'
DeNaoa,-RlMÁN EDINA

JEGYZO tnĺI
A VÁRoSGAZoÁĺl<oĎ*śl És PÉNzÜcvI BIZoTTSÁG ELNoKE


