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SoósGyiirgy ; ],. 'ir'1..',: .i'.:.;'i,í,l''....i;;...':
Kosz<inti a megieleÍIteket a Vríľosgazdďkodási és Pénztigyi BŁottsĘ f91.7. éui f5. ľend€s
tÍlésén, Megállapítja, hogy a Bizptts.ąg 12 fô-ye1'Łątár.ozątképes...lsĹnęľteti a meghí.vó szęrinti
napiľendi javaslatot a kiemelt rnódośítássa], majd śiztivazĺĺšľa.bbcsá$ a.az aLabbiak szęlint:

1.{.ąp*Ęnd

..:;:-. ,,.:l _-. - ! : l. 
_..

I'. Képvĺselő.testület : i : .t. l;:t

(írásb e l i el őt erj e s zté s)

1. 
#ä*ffiO|7. 

éviköltségvetésről szóló 36DaI6.CXII21 ) onkoĺnan..yzati pn'4.etret.

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté ' polgármeqter
2, Javaslat a ľÉR_roZ.',,A,, páIyéza! le1.eJébgn,egyĹittmfüödő paľĺreľekkelkapcsolatos

döntések meghozataláĺa
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgórmesteľ . :.'i

Egry Attila - alpolgármeśter .' .

dr. Szilágĺłi Demeter - lcépvisizlő 
"

3' Javaslat a TER-KOZ ,,B,, pźiyźnat keľetében- egypttryĺtodő paľtnerekkel kaposolatos
döntések meghozata|źra .' : 

.

dr. Ferencz orsolya - ĺcepiisělő ' ']

4. Javaslat a ,,Világos kapualjak'' progÍaĺn
módosítłísaľa
Előterjesztő: dr' Kocsis Móté - polgdrmester
Javaslat a Józsefuĺáľo skozigazgatási teľĹilętén a jáľművel töĺtś.'ĺI.o'ĺ1ľ.f$qí.ą*?.Ę-9p,",ł,ĺtl 

.

helyi szabályozasarő'| szőIó f6l2a10; (VI.1 .8:) 
öĺilło'ľmanyzäti ľěľĺflélbt Ínőđosíttáśaľa

Előterjesztő: dr, Kocsis Mĺźté - polgářmeśłér 
.

Javaslat ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos dtintések meghozataláĺa
Előterjesztő: dr Pe{i. hett - Józs;ffľosi G,azdál.koilgłi KözPe!,,'t',.Zr1,,:!g,9'?.g?t 

.9',':'.. 7

.Javaslat idelglenes.ellę$ĺĺ okos ľ1k9lóľendszer kiép]Ítéséľe . 
. .'.'. .

Előterjeiztő: 4,' y[gsis Máté - polgórmestér .' ..

imut tornateľejm felújítás iägyáb,n'. kiíŕt pźilyázatt?|. k solatos
meghozatalęĺ?' 

.

., E!őtérieszitő; d7, Pesti -Iłeu -

9. Javaslat a Budapest.VIII, kęrulét, Szigo1ry

. 
önkoľmanyzati tut6a9nĺ íję'sĺÉatlanok.'.

' ęrędményének megáll' ąpÍkás áÍa.. . . . .'..

meghiĺdetett pźiy azatí felhívas

: : . .,

dtinté$

6.

I..

', 
t'7'

I.
'-t '.:.'

Előterjeszt'ő: dr. Pesti lv|ett - Gazdýlkóddsi KÓzpont
.żyt 

ĺgazgi,łd.ség

'"' ': : l r'1 1'l '.1:.i: r'



13. Javaslat szobor elhe|yezésére
Előterjesztő: dr. Kocsis,Móté - polgármester

14' Javaslat a Naprafoľgó Egyesített ovodával kapcsolatos dĺjntések meghozata|źra
El őt erj e s ztő : Sántha P éierné - alpo;I gárne ster

1 5. Javaslat egészségtiggye1 kapcsolatos.döntések .megho zata|áĺa
Előterjesztő: dŕ: Kocsis Mĺźté - polgármester

Egry Attila - alpolgármes"ter
Ií.Beszĺímoló a.Képviselő-testiiĺět bizottságai 2016. novembeľ |. - 20t7. április 30.

közcitt átnftazofi hatásktiľben hozott döntéseinek végľehajtásaľól
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

1 7. Javaslat körzeti.me gbiżott| iľođa kialakítĺsaľą mÍĺködtetésére
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester.

dr. Sála Bo;tond Attila - alpolgármeŠter
18' Polgrĺľmesteri tĄékoiłatő a lejźĺt hataridejtĺ teŚtiiletí hatźľozatok végrehajtrfuárőI, az

e|őzó tĺlés ,óta. tett fohtosabb ,intéz.keđesekľől, a' jelerrtősebb :eseményekĺől és az
önkoľmrínyzati pé.nzeszkazok átmenetileg szabadręndelkezésiĺ részének plénzpiaci
jellegűlekötéséről
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgtźrmester

|9.Tájékoztatő a20|,|. évi költségvetés teljesítéséľől l .

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

2. G azdáůko d ásĺ Üryosztály
Előteľjesztő: dr. Hencz Adrienn - üg,tosztályvezető
(ír ás b el i e l őterj e s zt é s)

1. Javaslat ktizteľület-hasznźiati kérelmek elbĺrá|asua 1ľoľrÉzľBsÍľÉs) +

KlB.GtsszÍľns poľxnzľasÍTEssEt 
.

2. Tulajdonośiiozzájárulás aBudapest Vil. keľĹilet, TÉn_rOz palyźzatholz.kapcsolódó
közutak źúépítéséhez

3. Javaslat ,,Yá||alkozási szerződés ke'retében Józseftaľ9s kaľácsonyi feJdísátése és
díszkivilágitása- táľwliközbęszeruési eljáiĺĺs megindítĺĺsáľa 1ľoľrcÉzľBŚÍľEs'l

4. Javaslat a Józsefuĺĺĺosi Gazdálkodĺási Ktĺzpont Z,rt.-ve| kapcsolaÍos dĺintések
meghozatalára

3. .Itízsefvárosi Gazdálkodási K()zpont Zrt.
(írósbeli előterj e sztés)

1. A Józsefuláľosi Gazdĺĺlkodási Központ Zĺt. beszámolója a 2016. évi közszolg?ůtatasi
feladatok telj.esítéséről
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - igazgatóság.elnoke

2. Pedagógusok Szakszeľvezete Budapesti Szervezete bérbeszámítási kérelme a
Budapest VIII. keriitet, Kenyérmęio,\...6, sżäfü alatti tlnkomtanyzäti .tulajđońri; nem
lakás céljára szolgźiő helyiség vonatkozásában
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagłongazdólkodĺźsi igazgató

3. Lengyel Judit egyéni vállalkoző bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület,
Somogyi Béla l. 20. szźtm alatti ĺires, önkotmźnyzati tulajdonú, nem lakás cé|jźra
szolgáIőhelyiségbérbeadásavonatkozáśźlban
Előterjesztő: Bozsik Istvón Péter - vagyongazdálkodást igazgató



5.

6.

adószámmal rendelkę ző magźnszemély béĺpevételi.kéľelrng a Budapest

vllI. kerulet, Tavaszmező u. |9-zI. száĺn ďattj Íiľes, eĺnkormtny'zati tuląi$onú, nem

lakáscéljaľaszo|gźióhelyiségb,éľbeadásąvon:átkpzasábq
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodási igazgató
A Buáapest VIII' keľtilet, Huqgĺáłia řomiiÍl szźun. a|atti';I
lrelyrajzi számú lakasra megktildĺitt etą{ĺási ajánlat ha{qľidęjéĺrck meghosszabbffisa
Előterjesztő: Bązsik István Péter - vagya'4gazf,' Ąl'kodási iga-vgató

A Budapest VIII. keľĹile!, Tavaszmgző utca 5. sz.án alatti, hątáľozat'|anidőľe szóló

béľleti joggal ter.he[t önkormźnyzątLtuiłjdon14 he1yiség e.tridęgeĺí!ése i '

Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagłongazdálkodás.i ĺgazgató :, ''

7. Lakás e|idegenítésével kapcsolatos.'yételaľ és eladási ajáqlaÍ jćlvthagyápą eseti dtintés

aIapjźn_ Budapest VIII. kerĹilet, lllés u-
El őterj e s zt ő : B o z s ik I s tv án P é t eľ -,v aglo n4az dál'kadás i igaz gat ó

8. Lakás elidegení!ésével kape go1atos vételrĺĺ'és. ęladási aj,a, n'I,ąt,iŚĽ Budapest

VIII. keriilet, Stľóbf Atąjos. utca
Etőterjesztő: Bozsik Isnáą Péter -.vagł.oagazdáľkod'á.s,.i.!ga7ga!ó . . |,:'' . -

g. Javaslat tiľes lakások és nem lakás céljaľa szolgźúő helyiségok, telek.árveĺés útjrán

töľténő elide genítésére
El ő t erj e s zt ő : B o z s ik I s tv án P é t er .'- v agy ong az dálk. o dá si i gazgat ó

4. ZáLrt iilés keľetébęn táľgyalandó előteľjesztések
.(ír ásb eli előterj eszté s)

1 . Javaslat fellebbezések elbíľálasara településképi elj áĺásokban
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - potgármester

2, Javaslat köztęrület-hasmálati hozzźĄźlrťIasľól szóló dĺintés e]leni fellebbezés

e|bírźilásáaa
Előterjesztő: Soós G1lt)rg,l - Városgazddi]k,aas a' Pěnzügli B,tżottsdg eln,ake

. 3. Javaslat elővásaľlássď kapcsolatos döntések meghozata|źra '

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgđ;rmes|er 
.

4. 
.iavasíata 

Buđépest VIII keriiiet, Rĺĺkóczi ĺtl}zám a|atti ingatlaĺŕa vonĺĺtkozó
, elóv ásatLási j o$ó1 való lęmondásľą
ĺiat,,iesztői ír. Hencz A'drienn - Gazdálkodási Ügłosztáty vezetője

Soĺós Gytiľgy
Megállapítja, hogy !2 igeĺ,O nem, 0 tartózkodás siżavuattal a. Bizottśeg a napľe1det

elfogadta.

702t20I7.(Ix.04.) sz. Városg azdőilkodáni és Pénzügyĺ BÍzoÚts.ághaftározata
(l2 igeĺ, 0 nem, 0 ta'rtĺízkodás szavazaÍ'.łál)

A Varosgazdĺílkođási és Pénzü'gyi Bizoaság az a!ěĺbb.iĺapllreodet fogadja el: 
..

1. Képviselő-testůilet
(írásbeli előterj.esztés)

1. Javaslat a201',7. évi költségvetésről szőLćl 3612016. (XII.21.) ĺĺnkoľmanyzatirende|et
módosításara
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester



2. Javaslat a ľÉn_roZ ,,.A,, pźi\yázatkeretében egyittmiĺköłĺő partnerekkel.kapcsolatos
dcjntésekmeghozata|źlra
Előterjesztő: dr, KocsisMótě-polgĺźrmester

Egry Attila - alpoigaimester
dr. Szilágłi Demeter - kepviselő ' ..

3. Javaslat a ľÉR_roZ ,,B,, pá|yázatkeľetében egytittrntĺködó paľtneľekk.eĺ'kapcsolátos
đöntésekmeghozatalźra
Előterjesztő:-dr. Kocsis Máté - potgármester

dr. Ferencz orsolya - képviselő
4. Javaslat a ,,Világos kapuďjak'' program keretében meghirdetett p,źiyazatl

módosítĺísĺĺľa
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester . ' '

fHhívas
\ 1.":],::

5. Javaslat alózsefváros kozigazgatási teľĹiletén a járľniĺvel töľténő vźnakozźskiegészitő,
helyi szdbá|yozásaról szóló 26i2aIO. (VI.i 8.),t'nkorĺtÍźiiyzatiréľĺdelet móđosÍtásáľa.

' Előterjesztő:dr.KocsisMáté-polgármester. -., . ', .'.|':' l' '..

'] .6:.' Javaslat ingatlżľrok elidegenítésével kapcsolatos.dĺiĺteśek.ĺlľre;Ełtęĺz.atalźIra
Előterjesztő: dr. Pestt Ivett - Józsefvĺźrosi Gazůźllrodási Kozpont Zrt: żgazgatóság

7' Jävaslat]ideiglenes jellegiĺ okos paľkolóľendszeľ tŁiéiiítéséľe | ,,' :., ,, '

Előterješztő: dr. Kocsis Móté - polgórmester, .

8. Javaslat tomaterem felújítás targyábian kiírt. pá|yźzatta| kapcsolatos . đöntés
megfiozatalfua
Előterjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefvĺźrosi Gazdálkodási Kozpont Zrt i7azgątóság

elnÖke :'. .!''.,,':-.''' 1'.'.',' :. ....,'.,':'ł,

9. Javaslat a Budapest VIII. keľület, Szigony u. 26, 28. 30: szám alatti tiŕes,

.ĺinkoľmányzati tulajdonú telekingatlanok bérbeadás'aľa vonatkozó pá|yězat
'':'ięi5d*ényének megállapítrísara .

Előterjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefiáľosi Gazdólkodásť Rt)zpont Zrt: i'gazgatóság
elnokę ' i'''

1 0. . Javas lat a teleptil ésképp et kapcso lato s döntések me ghazattitrfua 
.'

Eľőierjesztő:dr.,Kocsiś.Mőtéi-polgármesteľ..'
11. Javaslat a JOKESZ módosításával kapcsolatos dtintések ľřieghalzatalríľa

Előterjesztő: dr, Koašis Máté - polgárrnéster , '

12, ilavaslat a tľianoni emlélanűvel kapcsolatos döntések meghozaÍatłĺra.. Előterjesztő: dr. Kocsis Máté..polgórmester
Sántha Péteľné - alpolgármester :

13. Javaslat szobor e'lhelvezésére .i

....,,, :':Eĺőterjesztő: dr, Roc.sisMáté.-.polgármester . '''. ; : :... .' :,

:14. .Iavaslat a Náprafoľgó Egyesített ovodával kapcsolatos dtĺntések meýhozata!őta:
Előterjesztő: Sántha Péterné -alpolgórmeŠter ., : .''' 

'

1 5. Javaslat egészségiiggyel' kapesolatos döľrtések megho zatalźna
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila - alpolgarmester
'16. Beszámoló a Képviselő-tesĺiiet bizottságai fo|6. novembet.I.._ 2017' április 30.. köz<jtt átnúlźnotthatásköľben hozottd<jntéseinek végľehajtlĺsźűő'|

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármeŠter
l 7' Javaslat köľzeti megbízotti iroda kialak ításźra, működtetésére

Előterjesztő,. dr. Kocsis Máté - polgármestér
dr. Sára Botond Attila - alpolgármester



l8...Polgáľmesteri tájékozta!ő a;Lejárt hataľiđęjű te:qttileti h'at!n97atok. vé' g4ehajtáp'arőI,. az
e|ózo ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb esęnréĺr'yę.lcĺó1..és az

önkormányzati pénzeszközĺĺk átmene1ilog' "sząbadľ.eĺldelkęzésii rĺíszénę[..;péĺlz. piaci
jellegtĺ lekötéséről
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgźrmes{er, '..', 1 .

:|':9,:Iáj9koztptóa20'|7.éviköltségv.'ęĺęs'.tef e9ítésé1ő']

Előterjesztő: dr. Kocsis Mdté - po,lgármester

2l G.az.dálkodásiÜgy'osztály .'

Előtérjesztő: dr. Hencz Adrienn - iigłosztólyvezető
(ír ó'sb eli el őterj e szté s)

: ' -:
1. .. Javaslat kłĺzterĹi-let:hąsznźilati ; kérelmęk elbíľálásiíĺa )+

KIEGÉSZÍľÉs póľrÉzBESÍTÉSsEL . : .,.' '- ' '. ..': ::' |.: '';: ] .i l ,:' l

f. Tu1ajdonosi.łwz,zająąĄás.a;Budap9s! VIII. kerulet, TÉ.R..K.pl pő1ł'ązatb.ozikappso,łódó

. .közutakátépítéséhez ., |.,.,' ''i ''.'''. ...' l'.: ' ":'']:)..,...,i...,

3. Javaslat ,'Vállalkozäsi szerzóđés keretében.l.Józsefuiáĺos kaľácsonyi feLdiszítése .és

díszkivilágításď' taÍgwkQzbęsąery'gsi.e!aľás.megindí,tás.aĺą(POTK,ĘZ.B.ES-IT.ES)
4. Javaslat a Józsefvĺíľosi Gazdflkodásí KtjzBoĺt .Zrt..vel kapcsol'.ątos....döntések

, meghozatalfua .. ..r .': , :: .' ;

,' :

3. JĺĎzsefváľosi Gazdátkodásĺ Központ Zrt.
(ír ásb e l i e l ő t e rj e s zt é s)

':

1. A Józsefuaĺosi Gazdálkodási KözpontZrt. beszáľ'-roJó.ia,a,.'fa,\6. évi'.kiąqzqlgá]tatĺĺsi

'..i.fe'!ądatokte1j.esítéséľőł: 1

Előterjesztő: dr' Pesti Ivett - igazgatóság eln,Öke

2. Pedagógusok Sząkszeľĺezęle.' Budapęsli ..SzervęzeJe ibér'bęs'zámítasi kéĺel.mę.. a

Budapest VIII. kerület, Kenyéľmező a. 6.'szám ďátti1.ö.ntŕ-orlryľ,támyzafr,'tu1ęj'donu nenr

lakáscéljĺíraszolgźiőhelyiségvoĺatkozásźh?Ę.' ;''''; .,. .:' ' . ] "1 . . :' '

Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdólkodáqi.lgq4gató ,ł. .i-1
. 3. Lengyel Judit egyéni vĺilląlkozó bérbęvéJęli lkéĺelĺne 

'ą.'"p.udąpęst 
V-I-II. .|ĺ-erĺi}ę|

Somogyi Béla u. 20. szám alatti tires, .pnkp.1ĺqányzat! tulajdonú, ne.rr lakrĺs''oéljĺáĺa

szolgáló helyíségbéľbeadásavonatk-ozashw.' . .:...'..:.:.' i...'' .'

Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodéqĺ,igg,ągató ,''l..| . ' :.'',, : :

4 

-"dószámmď 

ľendelkez$.nragáĺrqz'emél';r.,béĺ,,'Ęené.t91i.tiľ'9lm;..ł,:p;p{apest

v.Eę. ľuĹ.ęt , Tavąszĺĺ1ező .łl- .I9.fl. szráĺn ďatti' ,iires . ĺinkoľ..mányząÍi 'tul,. ąido. nú, Bę'Iu

takascéljaľaszo|gźiőllelyiségbérbeadasa.voľalkqzasában

5. A Budapest VIII. keľĹilet, Hungĺłľia kĺinít
helyrajzíszźmí:IzkásęmegkĹĹldiitteladgpr' h'pt.árjśęjenet...{'r.gghosszabbítźsa
Előterjesztő: Bozsik István Péter - igazgató

6. A Budapest VIII. keĺĹi1et, Tavaspĺęza.u'tca 5. gziím.alatti, haüáľozatlatl
béľleti joggď terhelt önkoľmáńyzati trrlajdonú helyiség elidegenítése
E l ő t erj e s zt ő : B o z s ik I s tv án' P é ter - v agyo7lgaz dálko dás i,,igazgotö

időľe szóló

7. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételar és eladáqi ajánlat jővahagy,ása.esęti döntés

alapjan - Bňdapest VIII. kerĺilet, lltés u.'G
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagłongazdáIkodási igazgató



''' 8. i.'Iiakás.elidegeńÍtésével*kapcsołatos.véte1.iĺľ, és é-llldási ajáĺďat jóvďtzľgyása' i tsudapost
VIII.keľiilet,StróblAlajos.'t"ul').''...1'.,.;
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazilőĺ;kodł,sĺ,tgazgiłtĺl ,.:'1' ./l i. '. '. .. . 'i;..

9. Javaslat tiľes lakások és nem lakás céljáľa szotgáIő heĺyłségek .telek ,áľverés útjan
tĺjrténő elidegenítésére . ..: : '' i' ':

Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagłongazdólkoůźsi igazgató
r i, .. :

4. ZáLrt ůilés keretében tárryalandó előteľj esztések
(ír ásb e lt el őt erj e s zt é s)

1. Javaslat fellebbezések elbínílásaratelepiiléskepi elj,ĺľ.ĺsol.t*
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - potgórmester 

_

f,.. J.avas|at közteíiilet-haszĺrálati, .hazzájařľi|ásľó.l{ 
szóIó' :'döńtés elleni: fel.lebbezés

e|bíráIaséra :,. ....'. i,. j

Előterjesztő: Soós GyÓrgl - Városgazdállrodáśt és Pénziigłi.Bízottság.elnóke. '' ''i

3.Javaslat.elővrĺsĺáľlassalkapcsolatosdöntésekorneghozatatrár^t
Előterjesztő: dr. Kocsis M?źté - polgál,mester

4. :Javaslat a Brrdapest,Vll'tri,.'keĺii1ět; Riĺt<óozi.ut-.Śżráĺn;alattí.ingatlĺmŕa;voĺratk.Ôzó
elővásrárlási jogľól való len.londásľa .'..': ' :,:.

Előterjesztő: dr' Hencz Adrienn - Gązdálkodási Üglosztđly vezetője
'''.'

l'. Képv'ĺselő.testůilet ::

(ír ás b el i el őt erj e s zté ý

Soĺĺscyoľry ' ; '

Ktilön tÁt gy a|ásraj avaslatokat kér.

ĺIakabfy Tamás
Az 1 . blokk | ., 7 ., I 4. és l 6. napiľendi pontj ait kéľi lr{ili'n targyalÍLí.

Spĺós Györ'gľ.
EĹ{éb!.'ktilőn tźľtgya|źlsľa vonátkozó.ĺłĺéres ĺiiĺos;lígy a..blokkban rlraľádt ntrpiréndi.pöiitok
egyÍittesivffiát megnýitjj;a,|ezat1a: SzavěaasraÜocsáija az aeaaĺbĺiúartozati'pvłłsl1zltotę.ą1i.'; '

Napĺrend 1.1. pontja: Javaslat a 2017. évi kiiltségvetésľő| sző|ől 36t2016. (xII.21.)
tin.koľ.má'ĺ'yzátĺľendelět.mĺó.tilosítá$ľä .. '; ] ,.;' -.:. l ..

ElőteĘęsztő: dľ. Kocsis Máté.polgárrnester ''.'. 
''':''

A napiľend 1.1. pontját k||ö-n táľgĺalásra kikjľték.



Na..Bĺ'ręnd 1.2. .po''nÍia:..Jiava.s:l.at. a ..TÉ,R. I@' ̂ Z ,,A,'?.:pőI,yfuat.,,kęľeŕé'bęn..gry;ii,ff.míĺködő
paľtnerekkelkapss..o.laJosdtĺ.ntések.upghozątąIár? ' ir .': ' '''.': ,.'' .: .],'': i.'.'.
Előterjesztő: dľ. Kocsis Móté-.polgó1ĺł'łęstęr . : :.] '].'.

Egry.Attila- alpalgárme|'ter -. : :.

dr. Szilág,,i Demeter -:képviselő ..:tĺ.] 
':.-... 

'' -: '. .|

... l. :.,

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺileür-ek az előteqesztés
megÍaľgyalasát.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testiilet 20t7. szeptember 7.i ülése

..

Na-pĺľenđ .1.3...pontja: Ja-Yasląt. a tlEn.I.<o-z.,,B' pályázat kęrptében eryiĺt.tlgíÍkłidő
paľtneľekkel kapcsolatos diintések meghozataláľa l' ] .

Előterjesztő:dr'Kocsis1,1é76.-'polgárÍne8ter .'

dr. Ferenczors.gl,yaz"lĺé12v.i;elő. :' . '.,].. ] 1 ']. l

'''''.''

megtárgyalását. : :j'..
...:'

Felelős: polgáľmester
Hatándő: a Képviselő-testĺilet 2017. szeptember 7-i tilése

Napiľend 1.4. pontja: Javaslat a ,,Vĺlágos kapualjak'' pľogram keľetében meghirdetett
páłlyázatifelhívásmó'dosításáľa :.: ..j': ] .|.i:'. l '.:.'i ]

Előterjesztő: dr' Kocsis M:áté - polgórmester ' :

A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e[pJo.1io9zté5l..

megtargyalását. .| .',,.1 ;..'.r': '' 1..

Felelős: polgáľmestet ,.'' . :', ..i '''..

Hataridő:aKépviselő.testület2017.szep!'ę"mbęr7:i.{ĺlése ; .' i .r:. ' . .

' 'r ';a :l ' -; ! 'liJ'l '; Nąpiľendi..1.5. pqptja:.{.ąygľl|'ąt?'.tr.óizsefu1áľ'qs,1!ĺiizigazEatásiltp.riileté4',a,já.;4pr.i!vel.töľ{én(..

váľakozás..;l.ĺi,ęgés?ítf,.helyi 'sz.:ąhályozásáľĺĺ.l 
l.szótrĺi..,26lf0"LQ?..'ĹvJ,1.8')-.ön,I.r'9'amálaygąĄ.

rendelet móďosíŕására

l Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

I :' r.l il l:l': ir:',. ,: i;' I i' 'r; ,' t':t 
I '':' , .. ;i l ': :.

i AYárosgazdátkodasi és Pénztigyi Bizottság javasolja a.Képyisel.ó-testiiletnsjĺaz'elgte$ęzté$ .
. meglźngyalrásźú.

l Felelős: polg,áľmesteľ .. ,.. .. . '. '.): ' ,

; Hattnđő: a Képviselő-testĹilet 2017. szeptember 7-i ülése



Napiľend. 1.6. pontÍa: Javaslat ingatlahok elÍdegenítésével lkäpcsola.tos. diĺntések
meghozataláľa
Elő1erjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefvárosi Gązdálkod:ást.Központ Zri.:igazgatóság elnoke, ,

A Varosgazđálkodási.és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képvise'lő-testiiletnek az.e,lőteľjesztés
megtáľgyallísát.

Felelős: polgĺĺrmester
Hatráľidő: a Képviselő-testiilet 2017. szeptembeľ 7-i tilése

Napĺŕend 1.7.pontja: .Javaslat'ĺdeĺglénes:j.ellegĺĺ okos parkolórentlsz.eľ kiépítésére

A napirend 1.7. pontját küliin Úáľryallásra kikéľték.

' Napĺrend 1.8. pon,tja: Javaslat toľnaterem fetrijítás tárgyáhan kĺíľt piź./ryázattal.

kapcsolatos diintés :meghozatalára,. Előterjesztő: dľ. Pęstt lvett - Józsefvdrosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatós,ág elnćjlce

] e Váľosgazđálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő.testĺiletnek az előterjesztés
. megtfugya|ásź./". .

l

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a Képviselő-testiilet 2017 , szeptembeľ 7-i ülése

Napĺľend 1.9. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szĺgony u. 26.28. 30. szám
' alułi ü"",, iinkoľmányzati tulajdonú teiekĺngatlanok béľbeadásáľa vonatkozől.páilyánat
i eľedményének megáIlapítására
, Előterjesżő: dr. Peśn lvétt - Józsefvárosi Gazdálkodósi Központ Zrt, igazgatóság elnoke

A.Vaľosgazdálkod'asi és Pénztigyi Bizottság javaso,lja aKépviselő.testiiletnek.az előteľjesztés
meglargyaIását

Felelős : polgĺĺľmester

. 
Hatĺáridő: a Képviselő-testĺilet 2aI7. szeptembeľ 7-iülése ,:

. Napĺrend 1.10. po,ntj.aliľhvaslat a településképpet lłapcsolatos döntések.ńeghozatelára

|. rjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az eloteqesnés'' meglargya|ásźi.

.' 
r.elelős: polgáľmester
Hatandő: a Képviselő.testĺilet 2017. szeptember 7.i iilése



Napiľęnd 1.11. po.ntją: Javąslat a ĺóxnsZ:. módosít.{sával kapcsolatos dtintések

meghozatalíra i'

ElőÍerjesztő: dr. Koc,sis Máté - pgl,gármester . 
:

A Varo'sgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-tosfiileürek az e|ótĄesú'és

megĹĺľgyalását.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a Képviselő-testĹilet f017. szeptomber 7.i ü.lése

Napiľend 1.l2. pon.tja: Javaslat a tľianoni emlékniĺvel kapcsoJaúos dtintéset

meghozataláľa
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Sántha P(terné '- alpolgármester

A Vaľosgazdálkodási és Pénztĺgyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|óteqesńés

me.gfźrgya|ásźú.

Felelős: polgánĺrcsteľ
Hataridő: a Képviselő-testület 20t7. szeptembeľ 7-i ülése

Napiľend 1.13. pontja: Javaslat szoboľ elhelyezéséľe
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

A VaÍosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az e|őter1esztés

megtárgyalrĺsát.

Felelős: polgáľmester :

Hatáľidő: a Képviselő-testtilet 20L7. szeptembeľ 7.i ĺilése

Napiľen' d l.l4. pontja: Javaslat a Napľafoľgĺó, T,gyesített óvodával kapc.solatos diintések

meghozatalára
El őterj e s ztő : Sántha P éterné - alp ol gáľłne st er

A napirend 1.14. pontját kĺĺtiin táľgyalásľa kikérÍék

Napĺreąd 1,15. pontja: Javaslat egćszsógiĺg.gyel,kapcsolatos. diintéqek meghozatalára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgórmester
Egry Attila - alpolgármester

A Vaľosgazdálkodási és Pénziĺgyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előterjesĺés

meglargya|źsát.

Felelős: polgármesteľ
Hatźľrđó: a Képviselő-testĹilet 20117. szeptembeľ 7-i ülése

t0



Napirend 1.16. pontja: Beszámolĺí a KépViselő.tbsŕtilét.:ll.fuĺitts'ág3ĺ-'2o'16.ĺn'ovér{ĺ.bcľ 1..i
2017. ápľilis 30. kiiziitt átrubźnotthatáskiirben hozott.ďtĺ'ntóseinelrvégľehajtásáľót. . '

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester
., :

A napirend Lr6. ľonjját.lrĺi'tiĺn tá1'rya|Ąľ'a kikéľtfk. 
'. i.. '. i : : ..;,.,' ,

Napiľend 1.17. pontja: Javaslat.kłi.iżeti m' egbízotti.iľoda:|ĺĺalďkíťására, mííkiidtetéséľe
Előterjesztő: dr. Kocsis'Máté - polgármester

dr. Sára Botond.4tttla -.alp'olgárméster ':

. . : : '.,:....:-

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő.testiilętnek az elotĄesúés
meg!źngyalźséft.

:.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a Képviselő-testiilet 2017. szepternber 7-i ülése

.'l-", : -: :i-' t-.

meffigyďáŚlĺt. it a:..

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáĺidő: a Képviselő-testtilet 2017. szeptembeľ 7.i tilése

Napiľend 1.19. ponÚja: Tájékoztatő aft|7. évĺ kiiltségvetés teljesítéséről
Előteřjbszrő:dr..Kocsiis']1[fi1.'{-polgđrmestěŕ..1;1.;:...ĺ...li

A Váľosgazdatkodĺĺsi és'Pén4tigyi Bizottság jav.aso1ja'a'Képv,ise1-ő'-testii1etnek aÍiíiéko Z.tatźÉ
megtráľgyďását.

Felelős: polgármester
Hatáľidő : a Képviselő.testĺilet 2017 .. széptember 7-i ülése

Napiľend 1.18. pontja: Polgáľmesteri tí!é:ka,żtatői:]a .!8ářĺ. hatiĺ|,idejű .téstĺĺ|eti
.h,ĺtírazatgk végľehajtásáľól, Đz előző ĺilés bfä|.'tétť .f.dňÚtiš'ä,bb'. iińt''éŁkdđésekľől, a
jelen.tősebb eseményekľő'l és az önkormánJzafi pénzeszkiĺztĺk álmeneti|eg
szabadrendelkezéśií]ŕésżéÍiet<.pén:żpiabi.j.'.ofugĺíloľqrcs''cŕőI' ;::'i '': . ..' '.; .':!...'''
Előterjesztő: dr. Kocsis uat.é|:pla! eštéi :' j '. '1. ....'. 

.. ii' '... ,' 
.

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előtĄesztés

$oós G3iiryry
Megállapítją hogy 11 igen, 0 nem, 1 taľtózkodás szavaza|tal a Bizottság
hatfu ozatokat elfo gadta :

..',,.'','
az al.ábbi

l1



Napirend 1.2. pontja: Javaslat a ľÉn-raz ,,N, pá./ryánat keľetéb'en egytittműködő
paľtner.ekkślkap4qolęt.o5döntćłqękip9:ghoza|alá-łil.: . , -,i ...' . .:.:l ..:., . .'.rł .. l';í;l.'..,'fĺ!.,ł.

Előterjesztő;dr 
'KocsisM:átĘ-p^o!8'q.4męstęI:- 

r ..{:. ,''''.:''..;..' ' j ,r''.j:....l. :-....l:-

EgryÁttila-alpolgármester.,.:'.;,'::'|'....-l...;..:....'
dr. Szilágłi Demeter ) kźpviselő

703I?nŰ. Gx.04.) sz. Váľosgazdá.lkodási és PénzĺÍryi Bĺżottság határozata
(ĺ'ĺ igen, 0 nem, 1tartőzkadás szavazatta)

.'.', (Ieľnatjkaiblokkban.tQrtént.,ełz.g.u:Q4ós);:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságjavaso.łja a Kś. pvisęlő-tes{tiletnck:azoloterjesztés

ĺneglźrgya|ásźń.
:

':..! |.'' .:.. .-ĺ' l::1) . ].i.

Felelős: polgáľmester .

Hataľidő : a Ř.épviselő-testiilet 20t7 . szeptembeľ 7.i tilése

. ..i't. I i-i. ,., .i:.i.r i. i i. ;... .:.:: .

páiyánat keretében erytit.tnűkiĺdő

:1

płpgľan :keľetéb.en me g!.ĺľd;ęt..ęt.{Napiľend 1.4. pontja: Javaslat a ,oVi|ágos ľapuďjäŕ:
p;őůy ánatl felh ívá s m ĺó'd o s ítá s ára
Előtęrjg'qzt{;;.dľ, Kacsis Mát! .'pglgór'megtęr 

' - ' i. . '.: '' . '

7 05t2oL7 . (Ix.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺryĺ Bizotts át2 batärozata
(1.1 igen,0nem, ttartőzkodás szavazattal) '. ' '':. '.: :

(ľematilaibloklgpantortént.asz:ollązás.):. .. '' .1 '.. .j . ,' .' ....'..,...j.

,Ą Viárosgazdĺĺlkodási és PénzĹigyi tsizottság javasolja a Képviseló.Íestiiletnek az előte1jesztés

megÍáĺwalź.sát,

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: a Képviselő-testtilet 2017. szeptember 7.i iilése

t2



Naiiiľonď t;S..pontja: Java:ś,|at.a.irózsefv.iĺľoš kłiżĺĘäzgatásiiteŕtil'ětén]a iáÍlm-Ííveľtiĺł{ćÍÍő
váľalłozás i"kĺegésżíúő; heiýi. "szxbä|yozálsár.ó'l. .s,żői|ő,' .f6.ĺ4;0*0;.l;(.ĘĄ.tr8i)' .,tińlBľińáiiyżaÚił
ľendeletmódosításáľa ':.J'.].t'.'' ..' }'':} ?' |' ''

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - potgórmester '' ']

x06t2017. (IX.04.) sz. VáľosgazłIáttŁodrásiés éénz,ĺitýi'tsĺżótĺsĺgľna t'áiefiata"... ' 
' ' . . '

(1l .igdą;0]nenĺ' |ĺitąÍ{óżkodás'szĺÝaŁaťta1) . ĺ .
".(ľematilrai blokŁfrdn'történt,a sżavazós,) ,,. . .,,

A Vaľosgaeđálkodasi és Pénzĺigyi:Bizottság javasolja aKépÝiiselő.testiilbtľĺek az.eľőteľjesżtés
ĺnegÍaľgyalását. .',',...,'.| ' r'.] .-'

Felelős:polgáľmestet '' ]

Határidő:aKépviselő.testtilet20t7.szeptembeľ7-iitilése

Napireń'đ l.6, pońtja: ilavas.lat iĺgätläńok'l:á'iđegeŃéśévě|j";kápctö|átoŚ idöntébĹik.

n.eghozata'lára , '.:;' |.'..: ji.i{.: l'.. , '. '] .''1. .' :...: '' ' ..1l

Előterjesztő: dr, Pesti Ivett - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság e-|nöke

107D0t7. (Ix.04.) sz. VáľosgazĺtälkodásÍés.F"énzĺĺryĺ;BŁj'ftsŁĘl'Łaiil,rózata
(1 1 igen, 0 ńělłn;j.l ta'itĺóżkbdá.b'.šzłÝęi,t,itiäI). . 

.

(ľ,enati:|raiblokkbantörténto,,ľ'o':,g'..1....'. 
. i . :: li' 1.i,.'.:l.: -...

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő.testĹiletnek az előterjesztés.
meglÁrgya|źsát.

i .' .1 ' 'l '

Fęlelős: polgárĺrester : , ',,:' ': :. .''....

Hatláľídő: a Í(épviselő-testĹilet 2017. szeptember 7-i ülése

Napĺrend 1.8. pon'tjä: Jav.aslat tornateľem fe|rÉjí,tĺĺs tár'gĺá'ůlan kiĺľt p,áthýótattĺľr

kapcsotatos diintés meghozataláľa ' ..' i,.. ' ]..i'l':, l 'i'';'l : . !']'.' . ..:.

E.I.őterjesztő: dr. Pesti luett - Józsefvĺźrosi Gazdálkodási'KtizpontZrt. igazgatóság ęlnt)'Irc
-|. . ].::..- .. . .: ' ., :. ł: l1;'. :.'., 

-; ..;i:..:. '..::.i.,,;' .'..: ;1 ' ,''. :''i.:. .''. , ll. :'i l

7o8t2017. (Ix.04.) sz. Váľosgazdátr.kodásĺ.ós Pénzü.ryĺ Bizottság.haiűrozata. (11 ĺgen,'one.m; 1.ta,ľtóż.kodás.szävażaútłD.'
(ľema-tiĺraiblokkbantd1téntaszav17ii|'.,..',:):,'...',

. ::'

i AYárosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság javasolja aKépviselő-testĹĺ'lęfiręk az'olőtérjěsztéś

i megÍitygyalásźń. 
. -...

i Felelős:polgáľmester

i "atźndó: 
a Képviselő.testiilet 2017 . szeptember 7-i tilése
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NaBiľĺpnđ |.9ĺ:-Bop'tją: lĺIav.gqlat. a' 
'Eu.dap.esŕ 

v.trtrJ, kerĺilef' .$zi.go+ľ ;'uj l?.6. .28.. ;30ĺl.$ziĺü
ala'.:t{Ĺ{iręs'..ö'ukorÍry!nyza'ti fu.lajdo' pú.Íelpkinga:tlą.nok 'béłbeadásáľą vĺon.ąŕkoaő.páIy.n'aąt

_,,..,.rt . r j._.1:_: ti:..t i!:,t.,,:1 .;,. 
;eľedményének megáIlapításáľa

Eł'őterjesztő: dr. Pesti Ivett - József,vórosi Gazdálkodási.Kd.zpont ZrĘ igazgatóságelnĺlftę.;, ]-. :'i]'

7Ą9!2017. (IX.04J.g2..ý.áropgez{ilko.'dĺ{s:ĹfsBó'nrĺĺ€y''+Bił.otts'á.gfutároaat,a; i .-I i ] ,: 
';'1i;. 

,.::'.;,:

(11iigę'n,0'uęp,.t.;ta.ľ'ŕlózkod.ás-sząvaząl!ą|)
(Tematilraj bl.okkban,tortént ą sgauązás.) ..,

A Vľosgazdálkodasi .éś Pénzügyi Bizoftság javasolja a. Képvisełő-tęstĺilotnot az.előleťesztés
: .- -.' r ...meg!źĺgya|tlsát,

Felelős: polgármester .

Hatĺĺĺiđő : a Képviselő-testĹilet f0I7 . szoptem. ber 7-i.ülése

Nap'ire.nd.1.10l,pontja;lJavaslaJią'ÍeJep'!ÍI.ésképpę!$a;p,csolą'tgq 'di'n(é,sęk,,'neg.h.ozatĐ'lár,u:,',.,,
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgĺźrmester ;:i.l. ii-; !;rł.'''''..: ii'1.:;

.....'.-]..'||''',''''i,:..'..'i'',..i..':.'-.]''l'..'.'.':'].'.''''..i.i.:]''.':'
7I0t20|7. (Ix.04.) sz. Városgazd'át|kodátsi ĺés Pénzůi'gy.i Bizoťtság határozata

(1ĺigęn,.'0.4ęaq,l'tąrÍózko..dás,pząyazatt'ąl).. i' ..

(Iema4i"l1ąj;6"]qĺÍkbgnłort.'é,ł4Ęęq,q'yq,'.'.ľs..)..ll .. j
.''

A Vaľosgazdalkodási és PénzügyijBizottság javasolja a Képviselő.testiiletnek az el.őteľjesztés

męgÍáĺgyal{gát' :t .: ' .. . . .' .'''.
. .: ,r: ., . .r', i ,a' .

Felelős: polgáľĺresteľ
Hatĺárido: a Képviselő-testiilet 2017 . szeptembeľ 7-i iilése : .' ; ' ' ..' '.'.. i ;: '.

Napĺľend 1.11. pontja: Javaslat a Jo'KEsZ .módosításával kapcsolatos d.łintések

męgh.ozat'ďáľa '.i : : j....

Előterjesżtői dr, Kocsis.Móté -polgármester j.:.'.' ,.!.íl.-.]i .-. . :,. . : :l": . .

"7l.l,Dafi.0x,04.) sz. Városgazdálkodási és.Pénzĺigyi Bizottsághatírozzta
(.1x,i'gonn0,n.ęm,tr'..{a''r*!ĺńzlĺp,{.ĺ[.s.5ząyałatl'łĐ''.. .], ,.'.i'':-;; : ..:i

(ľenqti:lraí.bla,$kbanty)'ľ,l9,,!tÍ,.'ąszéua'Zós:').'.',
...,, 

,

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi tsizottsąg javasolja aKépvise'lő-testiiletnek az előteľjesztés

megfaĺgyalásźń. ' :

Felelős: polgáľmestet
Haĺĺľidő: a Képviselő-testiilet 20|7. szeptember 7-i ülésę
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Napirend |.I2. pontja: Javaslat a tľianoni emlékművel kapcsolatos diintések
meghozata|ára
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Sántha Péterné - 
,alpolgármester

7|2|20|7. (Ix.04.) sz. Váľosgazdálkodási és.Pénziigyi Bizottsághatározata
(11 igen' 0 nem, I tartőzkodás szävazattal)
(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

A Vrĺľosgazdálkodasi éš PénzÍigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az elí3teqesnés
megÍfugya|asát,

Felelős : polgĺĺľmester
Hataľidő: a Képviselő-testiilet 2017 . szeptembeľ 7-i ülése

Napiľend 1.13. pontja: Javas'lat szobor elhelyezéséľe
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

71312017.(IX.04.)*.Iľíä:ľt1*il1.l;#ľJfl ,ľ^:;##ł,atározata

Qemati:lrai" blokkbąn tortént a szavazás. )

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|otetjesztés
meglźrgya|ását,

Fęlęlős: polgáľmester
Határidő: a Képviselő.testĹilet 2017. szeptembeľ 7-i ülése

Napiľend 1.15. pontja:.Javaslat egészségůigryel kapcsolatos diintések rneghozatalára
Előterjesztő: dr' Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila ; alpolgórme ster

7 14 /2017 . (Ix.04.) sz. Városgazdáłkodásĺ és Pénzĺiryi Bizotts ág hxtározata
(11 igen, 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban történt a szavazás.)

A Varosgazdálkodlĺsi és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őteqesnés
meg!źngya|ását.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: a Képviselő-testület 201-7. szeptember 7.i tilése
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Napirend 1.17. pontja: Javasla,t ki!ľzeti megbízotti iroda.kialakításáľa, műkiidtetésére
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgórmester

dr. Sóra Botond Attila - alpolgármester'

715ĺ2017. (Ix.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénz.ĺigyi Bizottsághatározzta
(11 igerr,.0 nem, 1 t?rtőzkodás szavazattal)
(Teĺnatilrni.blokkban,tör.téntaszovazós.)

*.Hfftr*ťľodási 
és PénzngyiBizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e!ótefiesńés

Felelős: polgáľmester
Határidő: a Képviselő-testiilet 2017, szeptembeľ 7-i ülése

Napiľend 1.18. pontja: Polgáľmesteľi tájékoztatő a lejáľt hatáľidejű testůiletĺ
hatärozatok végľehajtásáról, az e|őző ĺilés őta tett fontosabb intézkedésekľől' il
jelentősebb eseményekľől és az önkoľmányzati pénzeszkiizök átmenętÍIeg
szabadľendelkezésíĺ ľészének pénzpĺacĺ jellegíĺ lekiitéséľől .

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

7 16 t 2017 .(Ix.04.) sz. Váľo s gazdáIkodásĺ és Pén züryĺ Bĺzotts ńg határ ozata
(11 igen' 0 nem,.1 taľtĺózkodás szavazatta|)
(Tematikai blokkbąn tort,ént a szavazás.)

A Varosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őteqesztés
meg!ćrgyalásźú.

Felelős: polgáľmester,
Hatáľidő: a Képviselő.testiilet 2017. szeptember 7-i ülése

Napiľend 1. 19. pontj az T ájékoztatő a 2017 ; évĺ kiĺlts égve{és teljesítés éről
Előterjesztő: dr, Kocsis Máté - polgármester

7 t7 l 2017 . (Ix. 04.) sz. Váro s gazdálkodásĺ és Pénziigyĺ Bĺzotts íg határ ozata
(11 igen' 0 nem, 1 tartőzkodás szavazattal)
(ľematilrai blokkbąn tört'én! a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testii1etnek atźĄékoztatas
meglargya|ását.

Felęlős: polgáľmester
Hataľidő: a Képviselő-testület 2017, szeptember 7.i ülése
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Napiľend 1.1. pontja: Javaslat a 2017. évi kiiltségvetésľőI sző|ő 36ĺ2016. (xII.21.)
iinkoľmányzati ľenđelet mĺódos ításár a
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgdrmester

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

Jakabs Tamás
Egy-két kéľdést szeretne feltenni, aztltźn majd nyilvan folýatjfü a Képviselő..testĹilęt
cstĺt<iľtökí ülésén. Első kérdé se az) hogy a Dobozi utca felujít.asával mi les z, inett, most veszik
el erről a fedezętęt' Masodik kérdése a 2t, potrtta vonatkozik' nem nagyon tudta dekódoĺfui,
hogy ott 98 ezq vagy 98 millió foľintról van szó. Reméli, feltétęlezi, hogy 98 ezeĺ A 26-
osnál szerepel egy peľen kí\Ąlli megĺĺĺlapodas, mely.egésż...biztosĺrn a VPB-heż kötőa.ik.
Targya|ta ugyanis a Bizottság.a'Szigony utcai kiköltöztetés tigyét,.mel-ynek kapcsán 4 millió
foľintot kellett kiÍizetnie az onkoľmanyzatnak, peren kívÍili megállapodĺásľa. Tudomása

, szeľint a rnegállapodas .nem j'áľt a Bizoffság előtt. Jelzil('..hogy.mégis, akkor elről
elfeledkezett' Utolsó kéľdése a 35. pontot érinti;;Ez.pedig a,jáÉszőtét, ami szeľętrének
kialakítani az Auľóra, Fecske, Déry Miksa utcfü keľeszteződésében. Ebben a pontban a
ktĺvetkęzőt olvasta: a Fecske utca 21-nek az elhatfuolása másfel miltió foľintéľt; Szeretné
megkérdezni, hogy ez pontosan micsoda. Mlt keľtit'benne máśfel mittió forintba? Továbbá itt
jelezné, hogy a Fecske utca21, szán a Fecske utca tuloldalánta|áIbatő, azaz nem is haüíľos
ęzzel a jźŃszőt&rel. Remélhetőleg elíľás, kýltlnben nem.juđja mire vélni

Soĺós Gytiľgy 'l

Válaszadasra megadja a szőt elsőként dľ. Mészĺáľ Eľika al.jegyzőnek.

Dr. Mészár Eľika
A 2I. pont esetében 98 ezet fonntľól van szó, pontosítani fogiák , ott avessző egy, kicsit
megzavathatja az o|vasőt. A 26. pont vonatkozásában elmonđja, hogy jríľt a Bizottsĺĺ$ éIőtt.ďi
egyezségi javaslat, itt máľ cs'ak átvezetésre keriÍlt,. hiszen] ahhoz is, hogy a VPB döntstin,
Polglíľmesteľ úmaklelőszöľ saját haĺískörben kellett az:átcsopoľtosítast megteńiúe,.ezt.sźtntén
tarta\mazta máľ a VPB előteľjesztés. A mii3z.aĺd kéľďésekkel kapcsolatban - ame'nnyiben a
Bizottság elnöke lehętővé teszi - a JGK fud válaszolni.

Soĺós Gyöľgy
Válaszad.ríśra megadja 'a szőt a Józsefüiáľosi Gazdá{kodĺási KözpontZrt. vagyo||gazdálkodási
igazgatőjanak.

Bozsik István Péter
A jźŃszótét a Fecske utca 22. sziĺmot éľinti, tehát elíľás töľtént. Ami a lehaüárol.ast,illęti" az
valójában egy műszaki megoldás, mivel az ottani magánfulajdonnak nem jó az á|lapoĄ és
baleset-mege|őzési céllal egy oSB fal fog éptilni, annak költségéľől van szó. Tehát az
elhatárolja a balesetveszélyes részt az építendő játsz6Íért(5l. A Dobozi utcával kaposolatban:
volt még kérdés. ott a tervezésben vesznek résú., magźft a kivitelezést pedig a BKK fogja
vállalni'

Soós Gyöľgy
Megkérđezi Jakabff Tamás képviselőt, vźlaszt kapott-e minden kérdésére. Nytlg!źaza a
visszajelzést, majd egyéb kéľdések, hozzźlszóIások hiĺínyában a vitźú |ezźĄa. Szavazásra
bocsátj a az a|ábbi hatźtt ozati j avaslatot :
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. A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a !(ępviselő'łtęstii1etnek az..előte'rjesztés

. me glttrgya|ásźú.' a rendelet -tervezęt és ahatźrozati javaslat elfogadasát. . ,:-:.

l Felelős: polgáľmesteľ

i 'ataridő: 
a Képviselő.testület z0I7. szepte.,mber 7'i iilése

, a .': I ,.

i SoósGyii,r'ry ] :

i vĺegaĺapítja,hogy 10 igen, 0 nern,f.tar:tőzkodtls szau'az'att'zt| a Bi'zottság az a\ábbihptáĺozatoi
elfogadta:

7t8t2017.(Ix.04Jsz.VárosgazdálkodásiésPćnziiryiBizottságha!ározata
(ĺ.0 igen, 0 nem; 2 taľtózkođás, szavazattal)

A Vaľosgazdálkodrĺsi.és.PénzĹigyiBizottság ja''y'asotrja a K'ęv"iselő.testiileürok az előlerjesztĺís
męgÍŕrgy'a|ásźń,arendelet-tervezetésahatarazatijav.''as|ate1fogądásźú.]..

Felelős:polgár'ĺnester .

Ftrat.áridő:aKépviselő.testÍi1ętfaI7.sz9pternber7.i:tĺlése

Napirend 1.7. pontja: Javaslat ideiglenes jellegĺĺ okos paľkolóľendszer kiépítésére
Előterjesztő: dr, Kocsis Máté - polgármester

Soĺós György
A vitát megnyitja, megadja aszőtJakabfy Tamás képviselőnek.

.t : . I . r

Jakabff Tamás .'. ..

Az 9łés előĺ peszélt Vĺirös Taĺnáq képviselővol, és abban,.á1lapod.tąk rneg;,hogy,.a'Sm'ąľ.t City
Bizptrság 14 óľ'akor kezdődő iilesén. fogiák tlíľgyalniijelen .előter'jesztést,. így nost nem teszi
fel a..kéľdéseit. F-gy.uttal. szeretęttel.meghjvja jelenlév,ő képviselő.t.áĺsait is.a ĺ.'4'órakor kęzđodłő
Ĺilésre.

Soós Gyiirgy i.

Mi.vel *iĺ',ęs- 
'ĺ9bĘ 

kérdés., hozzásző!!ą,.ayi,tĄ.|ezĄy1a,.SzavazĄ5ra bocsátja az.alábbi.}ĺoÍ;źnoratl'

''' .: ,'t ' '.javaslatot:

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiileürek az.'előteri.eszfés

megüírgyďását.

..
Felęlős:,polgiĺľmester
Hataľidő: ą Képviselő-testĹilet 2017. szeptembęr 7'i iilése

Soós Gyłirgy
Megátlapítja, hogy lf igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbihatározatot
elfogadta:
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71912017. (Ix.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigy'i Bizottsághatározata ': :'] .': ': : . :,ł'

,(ĺZigen,0 ne.m, 0-tartőizkodás'szavazattá.I)'' . . .j 
..

AYźrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletlrek az előterjesztés
meg!árgya|ását.

''
Felelős : polgrĺľmester
HaĹĺľido:aKépviselő-testület20|7.szeptember7-ititése

Napiľend 1.14. pontja: Javaslat a Napľafoľgĺi Egyesített ovodával kapcsoilatos.diĺntések
meg;hozatalára
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgórmester

Soós Gytirry
A vitát rneg.rýtja, rnegadja a szót J,akabfy Taľĺłasł<épvrcelőnek l: 

'

Jakabs Tamás
Anľ.lyit szerciett volna jelezrri, hogy igen, nyilván egy nem tul jó áttapotú és .'beosztĺĺsú

óvodaľól van szó, viszont a közeli Corvin sétĺĺny további építése a1apj.5i1.''"o' feltétl.eńtil tilľtja
azt jőnak, hogy ýppen egy ottani óvodát sziintetnek ĺneg. Peľsze lehet, hogy van va|ami
olyasmi tęwe az onkor'manyzatlak, hogy pár éven belül pótolja azt akotnyékon:Renréiii,íg1'''
lesz;'és;a Corvin"sétáhy leendő új lakóí iŚ jófŚěfufuosiĺívodábď'fb'gj.ák jáÍ.ätni a$yeřkőoöl<et.

'. 1 ,..'-.Soós Gyiiľgy
Yźiaszaďźlsľa megadj a a szőt dr. Mészaľ Eľika aljegyzőnek. 

' , . ; ' . l . :.

Dr:iiýf,észáyfľĺka .; : ;;-,. ' i

A gyereklétszźĺnot vizsgá|va a szőban forgó óvodlának a fenntaľtasa sajnos nem inđokolt.
Val.óban, miként Jakabfo Tamás képviselő is elrnondta, ez azóvoda nem éppen a jelenlegi koľ
kövétel.rrĺényeinek:nlegfelelően ialakult ki.. A Cgľvin..sétfiy terůĺletéí'e i:bětcoltcĺzőtet

folyamatosan vizsgáljĺĺk, vďamint azt is, hogy szfüség van-e új óvođa építéséie;.Bi.áosan
emlékszik Jakabff Tamrís képviselő is, a telekcseľe soľán felmerĹilt, hogy éppeĺ .ezért.

cseręlnek egy olyan telket, melyľo a Corvin sétĺnyon tudnak majd e,gy tíj {ý5{{ť.ěpíteni:.
Azonban a szárnok tĺikrében, a 3-6 éves korosztáíyt illetőeJr eĺre.lą.1ęffi!f1g.,.€s.6[äpłý'et.ő6nja

kęľĺiłetĺe vonatkozóan is kimondható, hggy neÍn egy.növekvő tęndencia:;IőLtł|atő. Tehát a
Corvin sétanyra sem azok a fiata| hĺĺzaspĺĺľok költöznek be, akik az ővodai ellátźsra igényt
tartanának. De teľmészetesen, ha olyan statisztikai adat á|| rendelkezésľe, alĺkor :a.sząkńa
bi'ztosanľnegtesz,ilajavaslatotafenntaľtófeIéaziĄ.ővodaépítéŚéľe.::

Soós Györry
A vitĺt |ezźĄa. Szavazásra,bocsáńja az alábbi.hataľozatí javaslatot:. '..

'

Ä Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képvise1ő-testiÍletnek az előterjesztés
meglźrgyalásź.l-.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: a Képviselő-testtilet 20|7, szeptembeľ 7-i ülése
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Soós Gytiľgy . 1{': 'i' ',:; .|' '' ' : i . '...: - ':].'l.łĺ' .; ," .:;': '' :]'. i.,
Megátlapítja, hogy 11 igen,.0.ĺ1em; .1 aľń'zkodźis'szavazattal a B'iąo,tt5źry az alźhbíhatźrozatot
elfogadta:

:., ...: '

720I20Í7.(Ix.04.)sz.Vá-ľosgazdáIkodásiésPé'nzĺigyiBizottsághatátozata
(11 igen,0 nem, 1 ta.rtózkodás szavazattal)

' .. :

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi BizottsĘ javasolja a Képviselő-test'iiletnek az ęIőtęięsúśs
megtargyďását.

Fejplős:polgá1rrresteĺ. . ..' ': .''

Hatáľidő:aKépvise1ő-testü1et20I7.szeptember7-iü1ése
' .1',

Napirend 1.16. pontja: Beszámoló a Képviselő.testĺilet blzottsálgai 2016. novemb.er.ĺl - .

201,7. ápľĺlis 30. kłizłitt átrubńzq:tthłtásktĺr'ben....lozot't döntésęinekvégľehajtásá'ľĺóI
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 

].'.'' , ] ; .

Soĺĺs GyÍirry
Avitatnre.gr'lyi{ja,mogadjaaszótJakąbfuTamásképvisďőnek.|.

Jakabffta,más . .. :; i]: . 1' : 1 ;'. '::'. ,' ',. ,'

TJ gy .Láfi.a,,,a Sm.ąfi ei.ł. Ideiglenes. Bizotłság döľttései. csak részben .kerultęk be .a beszámolóba,
ęzért szęľetné kérni ennek áttekintését és, ha szfüséges, akkor kiegészítését a Képviselő-

testĺiletcstĺtöľtökiüléséig. ';':].'.:,' -,

'

Soĺós Gytĺľgy
A Hivatal meg fogja ezt vizsgálni. További kérdés, hozzásző|ás nincs, a vĺtźŃ: IezéĄq..
Szauaz#raboasátja.,ą1alábbihatrírozati.:iąvaslatot. ', .' . 'l

' .. :

A Viíľ 'o.sgąädĺáĺkodási és PénzĹigyi'BizottgĘ javasolja a Ké.pviselő1Íesttilotnek az előterjesztés

megtáľgyalástít.. '.. '|.. ''. '. j'.'').'

Felefősĺp.o'Igĺírnąesteľ . ,::
Ha'tándő: a Képv''ise1ő-testiilet z0I7 . szepternbeĺ 7-i tilése :. '. . .

' ..' :

Soĺós G'yłirgy. . ..: '

Megállapítja, hogy 72 igen,0 nein, 0 taľtózkodás.szp.vazattal'a.Bizo.ttság az alábbthatfuazatot

elfogadta:

72|'ĺ2017.(Ix.04.).".IfiĘ:1Tt"|tľ:TiÍ';;iĺffiäfl'lľ;1;";ľäu;ii'*"'' j.

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az elő.t'e'1jesztés

megtaľgyďasát.

Felelős:polgármester '

Határidő: a Képviselő.testĹilet 2017. szeptembeľ 7-i tilése
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2. G,azdáikodási Ügyosztály . .: |' '' ::'

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - ĺ;głosztótryezető
(írásbelielőterjesztés)

Soós Gyłiľgy
Kiilĺjn tźrgyalźsra tesz javaslatot a 2.1. napiľendi pont tekintetében. Egyéb ktilön tĺárgy,ďásĺa
javaslatokat kér. :

Jakabfu.Tamás
A napirend f.2. és 2.3. pontjait kéri külĺin taľgyďni. :

SoósGytiľgy : ... .'] : l

Ez esetben ktilön tźrgya|ja aBizottság a 2. blolĺJ< vďamennyi napirendi pontját.

Napĺľenđ 2.1. pontja: Javaslat ktizteľ'tĺIet.használati kéľelmek elbíľá|ásáľa

Soós Gyiirgy : ',

A vitát megnyitja, és megadja a szőt az e\őteqesztést készítő Gazdátkodasi Ügyosztály
vezető-helyettesének. '. . ' 

.

Dľ. Balĺsani Ciľo
A hatáľozati javaslat IV. pontját szeretné visszavonni, mely a kaegészitésben módosítva

. 'l ' ' :rszeľęel. 
..':) ,,

Soĺós Gyłirgy
Megadja a szót Jakabff Tamás képviselőnek. .'
Jakabfy Tamás
Két ponthoz lenne kérdése. Egyik az l-es, mglyn'eĘ tngya egy piife vendéglátó tetasza, a
Nagy Fuv'aros utcában. oIvashatták, hogy'lakosságilpaTtasz is.volt ĺnľľa a.;helryre:,Eż'ĺlýĺviín
így is volt. p szokott néha aľra jáľni , egész konlaétan a kertileti ľendőľségtől.is]ełé$ sokiĺń ott
étkeznek. oszintén szőWa, n€m nagyoĺIátja annak értetmét,,hogy oda migľt ne tudnĺnak
kiteleptilni egy asztallal. Emlékszik arra, hogy-ezt egyšzer mĺár elutaśította.aBizottsag akkoĺ
nem. szólalt fel, viszoňt.at<koĺ iš;úgýanígylgondo'ľta. Szeľ.etĺłé rnegkéĺdezni, .ezen lcívii,lvaÍIie
oka, hogy érkez,ett egy lakoss ďýi panasz; 'meľt az ĺyi\ván brĺľmikor]éĺkězhet; ez igaz.:.Másik
kérdése a VI. pontra vonatkoziĹ, ä Nép'"ífihaz.uteában egy ĺĺľubemumtó puttttfug},ában; j\z
utcai árusítast neim nagyon szerették a NépsŹíiĺhláżłutcában, ďe aztazért)szeretmé megkéŕđezni,
nem látszik az előtedesztésből, 'hogy milyen..teľmélaől van sző. Ha egy zöldséges, az
természetesen mehet, de mégis milyen jelleg{ĺ, meľ't ez tulajdonképpen mar egy utcai ĺárusítas.

Soós Gytiľgy
Yál,aszäđasä megadj a a szőta Gazdálkodási Ügyos ztźt|y vezetó-helyétteŚéńé'k. . . .

Dľ. Balisani Cĺro
A VI. pontban egy zĺildségesről van szó, aki az ilzlet elé szereÍle egy kisebb pultot kihe|yezni.
Az I. ponthoz még annyit tuđhoz-zálťvzĺli, hogy f015-ben a ľendőrség kĺjzlekedéśbiztonsági
szempontból javasolta, hogy ne jríruljon hozzáaBizottsĘ, ehhez jön méga lakossági paÍIasz.
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Soós Gytiľgy
Megadja aszőtJakabfyTamásképviselőnek.

Jakabt Tąmás
Az I. pont tekintetében ktilön szavazástkér.

SqósGJ.örgy .' ',.- . :.;:],. '' ] ..: ... ]- |''- .:' ,'....' i. ... 
.,.

A vitát 1",'{4,u. Szavazásrabocsátja ahatfuozati javaslat alábbi _ I. _ pontját:

A Varosgazdĺílkodási és PénzĹigyí Bizottság úgy dönt, hogy nem ad közteriilet-ltąsznáIati
hozzájaru|ástazalábbíakszerint: .:: '' '

KtizteľĹilet-hasznáI'ő,k&e\mező: SAMIR.KÁMEL Kft. ,.'''. .

KözterĹilet .hasznźůatideje: 
.'' ., 

9śiľť::,Łľťľtiľ_.'b,i?Tji""HĺTaiľ',
Kciaerulet.használat célja: vendéglátó tetasz
KözteľĹilet-hasznźlathelye: .B1łdapest.Vlll.:kerü|et, Nagy'Fuv-'.'aľos v:f6, : -' ;

szám előtti közteľiileten
KözterĹiłet-hasznźiatnagysága: 5fił : .; .]

Felelős: polgármester
Hataľidő: 201'7. szeptember 4.

. , .,.:,,

ffJJ'fiľJä,T hogy 9 igen' 1 nem,Z tartőzkodtls szavazattal a Bizotts źą az a|ábbíhatarozatőt
elfogadta: : : i

722t20t7.(Ix.04.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi.í"un,u* aľl,teľoiata 
. ..

(9 ĺgen, 1 nem, 2 tartőzkodás sztvazattal)

A.Vaĺosgazdálkodás'i és Pénztigyi.Bizottság 'úgy.dĺint, hogy neĺ\,gd. köuterii1e]t-has'zpĺálati

hozzźtjaruflástaza|źthi|biak szeĺint: :: il' ,: ''

''
Közteľiilet-használó, ké.1.e|rnezĺő: ' SAMIB.'KAI\,IEL.trśfí .

' - ..], '' ,:.'' . .':,.]' .. - '.,. ' ]'';.], (p?élđiě]y.i .1$'$p.Ęu{appst.B.ałoqs.u.,I:'22:.ł{25.) ,.

Kö'zteľü1et-.hasznźiatidejei.2al7,'s'v.9Bte:nbei04,_20.|7.Ęov'Ín-bęr01.
KözterĹilet-h'ąsználat célia: . : vendég.!ątó ter'asz . :- '' .. ' .. ' : ,' -,. ]-:. l' ..

'Kti'łuotit"t-',haszniÄathelye: :, Budapep:t VI.-II" keĺil.let,Nagy.Fuvaľos l.l26. -. . i- ]

szńłn.el$tti kt'zterületen .

Kiizterület-hasznáiatnagysága: 5tn" , ;

Fęlelős: polgáľmester
Hatánđő: f017. szepterĺrber 4.

Soós Gyłiľg7 :

Szay,azásra:bocsátjaahatźnozalijavaslatalábbi-feĺľrmarudt_pontjait:
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. közterĺilęt-hasznźiatihazzájźnilást ad _ előre egy tisszego.en történő teljes díj.fizetéssel _ az
alábbiak szerint:

Kĺizteľü1et-haszná|ő,kérelmező: HC ÉpÍtő Kft.
(székhely: 1094 Budapest, Bokĺéta u..l9.)

KözterĹilet-hasznttlat ideje: z0I7. szeptember 04. _201,7. szeptemboľ 15.

KözterĹilet-haszná|at célja: építési munkateľĹilet (felvonulási teľĹilet)

KözteľĹilet-hasznźůathelye: Budapest VIII. keľĹilet, Nap u. 16.

KĺizterĹilet-haszniĺ]at nagysága: 1 db paľkolóhely (parkolóhelyenként 10 m,)

Fęlelős: polgármester
Hatáľidő: 2017. szeptember 4.

2, aHC Építő Kft' építési munkatęľület céljából igénybe vętt közteľĹilet-használat đijat 20|7.
szeptember 0I, _20|7. szeptember 03. napjĺáľa vonatkozóan fizesse meg.

Felelős: polgáľmester
Határidő: z0I7 . szeptember 4.

A Vaĺosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közteľület-haszĺá|atihozzájarulást ad _ előľe egy összegben történő teljes đíjÍizetéssel _ az
alábbiak szerint:

KözterĹi1et-hasznźiő,kérelmező: Gus.toAľt Kft.
(székhely: 1088 Budapest, Kľudy u' 6.)

KĺĺzterĹilet-haszná|at ideje: 2aI7. szeptembeľ 04. _20|7. szeptember 30.
Kĺizteľiilet-haszrá.lat célja: vendeglátó tensz és napernyő
K<izteľĹilet-hasnlźiat helye: Budapest VIII. kerĹilet' Kľuđy u. 6. szĺm előtti

ktĺztęrtĺleten
KözteľĹilet.hasnńIatnagysága: 51 + 35 m2

Felelős : polgiĺľmester
Határidő: f017 . szeptembeľ 4.

2. a GustoAĺt Kft. vendéglátó teraszés napeľnyő elhe|yezése céljából igénybe vett kdzterĹilet.
haszná|at díjat 20|7.- augusztus 28. _ 2017. szeptember 03. napjara vonatkozóan ťrzesse

meg.

Felelős: polgríľmesteľ
Hatáľidő: 2017. szeptember 4.
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A Yőĺosgazđálkodasi és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy köztertilet-használati
hozzźĺjaniást ad _ teljes díjmentesség biztosításával _ az alábbiak szęrint:

Ktizteriilet -hasznźůő'kéľelrnező: BRFK WII. kerületi Rendőľkapitányság

A kdzteľĹilet-használat ideje: !äTľ:*;-:ľĺľät*est, 
Vig u..36.)

Közteľiilet-hasznáIatcéLja: ,,Biztonság hete'' baleset-megelozési p"rogľąm

Közteľület-hasznźiathelye: Budapest VIII. kertilet, FIDO téľ Magdolna u.

55. ,j. Dobozi u. 15. köztĺtti szakasztn
elhelyezkedő parkolóhelyek

Közteľtilet.hasznáIatnagysága: 140 n" (28 db paĺkolóhely)

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľiđő: 2017 . szeptembeľ 4'

A Vĺíľosgazdálkodási ps Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elsőfolcu hatásköľében eljarva
hozott 6OOl2frI7. (vII.19.) szźlmíhatfuozatát a jogorvoslati eljárás soriĺn az alźtbbiak szeńnt
módosítja:

A Vrárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. kt'żterül ęt.hasznéůatihozzájárulást ad _ előre egy összegben tĺjľténő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint:

KözterĹĺlet -haszná|ő,kérelmező: Fresh & Healthy Kft.
Qav 6 Budapest, Gaĺay uica 29 -3l. 3 l 5.)

KözterĹilet-hasnńiatideje: 2017. szeptember 04,_20I8.jú1ius 19.

Közteľtilet-hasaŕl.|atpé|ja: aľ,ubemutató pult
KözterĹilet-hasznźůathelye: Budapest VIII. kerĹilet, Népszí.nhaz vteaŻ7. szźĺn

€lőtti jĺíľdán
Közteriilęt.hasnźiatnagysága: ĺm.

Felelős: polgármester
Hat:ľ,íđő: 201.7, szeptembeľ 4.

2. a Fresh & Healthy.K-ft. ĺíľubemutató pult elhelyezése céljából igénybe vett közteriĺlet-
lnasznźiat díjat 20|7 .jrilius 19 , _ 20|7 . szepternber 03 . ĺapjaru vonatkozóan fizesse meg'

Fęlelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 20|7 , szeptembeľ 4.
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A Vríĺosgazdálkodási :és Pénztigyi .Bizottság úgy dönt, hogy .k<jzteľtĺlet:.használati

hozzajáruIástad-előľeegyösszegbentöľténőte1jesdíjťrzetéssel_az'a|źhbiák:szeľínt:...
)

Közteľü1et-haszná|ő,k&e|mező: 'Budapest VIII. keriĺlet, Somogyi Béla utca 16.
számaNattiTáľsasház. i: '! '' : '

(székhely: ĺ085 Budapest, Somogyi Bélautca 16.)
Kdzteľiilęt-hasznźiatideje:20:l'7.szeptembeľ13._2017.nover'nbeľ12;''
Közteľtilet-hasznáIat céýa: építési munkaterĹilet (állvany)
KözteľĹĺlet-haszná|at helye: Budapest VIII. keľĹilet, Somogyi Béla utea.16.
Közteľiilet-hasznźiat.ĺagysága: 35.ma jźrda : i

K{izteľiilet:haszná|at díja: 42O,'Ft/tŕ/nap + ÁFA .. : ...-.'

'':
Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017, szepteńber4. i '

A Vaľosgazdĺálkodási és Pénziigyi Bizottság rigy dĺint, hogy
.-

1. kcĺaeľĹĺlet-haszná|aÍihozzájźnůást ad = előre egy'összegben töľ',ténő telięs díiiÍizet'psqe| - az
ďábbiak szeľint:

Kĺĺzterĺĺlet.haszná|ő,kére|męzo: R'okonstffiĺo Epítőipaľi és Szolgáltat; Kf,.

A kérelemben foglalt kdzteľĹilet- 
(1Ĺ33 P'..lldąľ|9t' Hesedú'.u*"'u*ą$s.)'.

hąpa,łĄati.deje: 20'tr7. szgpÍęľ-nbeľ 04. _2017. ok.tó'Ęeĺ3.0
Kcĺzteľĺilet-hasznźiat céIja: építé'si' felv-onu-lási terület
KözteľĹilet-hasznźiathelye: Budapest VIIĘ keľület.,;.Bľó-dY',SáÍ\doľ utoa,25. 

.

szĺĺm előtti közteľület
Kĺiz'teľĹilet-haszná|atnagysága: 1 db paľkolóhely (10 m2)

Felelős: poIgármester
Hataľidő: 2017, szeptem.ber 4.

2. a Reko4:stryl.<ció Építőipari és Szplgáltató Kft' építési nunka.terĹĺlęt cé!iłíbp.|:!g'é.1.ly'.!,ę yett
ktizteľůi.let-hasrulá|at d{jat 2017. s7eptgmp9ľ ol. : 20!7. sz..o.p-tem.beľ' 03.'.4-apja..krjz'ötti
idősza]<ra vonatkozóan Íizesse meg.

| 1..': I . , ..r

Felelős: pol gĺíľmester
Hatráridő: 2017. szeptember 4.

A Vaľosg'azdálkodási és'Pénzĺigyi Bízottság úgy dönt, hogy 'l

1. közteľület-használatihozzźĄárulást ad - előre egy összegben tĺjľténő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szeľint:

K<jzteľĹilęt -hasznźůő,kéyelmező: rBudapest VIII. keľiilet, FĺuĘęi út 14. szám
alattĺ Táľsasház
(székhely: 1081 Budapest, Fiumei út 14.)
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KözteľĹĺ1et-használatideje;2ał,i|,,,szePtember04,:-20I7:.szoptember'tr'7.
KözterĹilet-haszłä|at'eéIja: építési'ľnunkatertilet (}ĺorĺĺlokzat felújítás)]. . -

Kö*erulet-hasznźiathe}ye: Budapest VIII. kerĹilet, Fiurnei tń 14. _ Festeties
.,: . -|,'i' ;.i.,' utpafelóli.'homlokzat ].'.. . .

Közteľtilet-hasznélatĺagysźrya:
".i

Felelős: polgármesteĺ :' . ' .

Hataľidő: zoll. szeptember 4. '

r..

2. a Budapest VIII. keľĹilet, Fiumei tft 14. szźłĺ ahatti.Tfusashźz építési'łĺrunkaterÍilet oéljából
igénybe vett közteľĹilet.haszľłálat díjat 2017.i augrrsztus |7. - z0|7.: Sueptembeľ'03. 'napja
kĺizötti időszakra vonatkozóan fizesse meg.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2017. szeptember 4.

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy közteľiilethasználati
hoĺzzttjtru|źiŚtad - előľe egy összegben tĺirténő.teljeś díjÍizetésśel]_ az.dlábbiak sz.'i"ti

KözterĹi1ęt.hasznáIo,kéľelmező: CzeneMelindp egyén.i válla',lkozĺí
' : ...,'.i .'.:. .,' . ' ' (szé1thél)':1Ós5 Buáapest, József ktirut T|.v3...Fsz. |4lA.)

KĺiztertilętĄasznáIatídeje: . :',... ia.ti.,śžepteinber 08' _z0I7. szeptem.ber 30'
Közteľůilet-haszmźiatcélja: világító cégét.

Ŕołeľutet..haszná1at]he1"ýe: .tsudáp,ęst :V.Iil. keľĹilet, Pál utca 7. szánl előtti
kĺiztertileten

Közteľtilet.haszrrĺĺlaťnagysága:. tÍł..,.''..'..

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2frl7. szeptember 4.

'i

A'' Váĺosgazdátkoďási és Pénztigyi Bizottság .úgy döĺt, hogy .kĺjzterĹĺlet-hts;zľŕlati

hozzáj.árlúást:ad _ előľe egy'osszegben toľténó teljes díjfizetésse| _ az.ďźhbiak széľiną : '

. t'

KÓzteľĹilet- hasznźiő,kérelmező: Budapest VIII. keľÍi'let, Bľódy Sándoľ utca 19.

szá.n alattĺTáľsashĺĺz ''i.. '] l

(1088 Budapest, Bĺódy Sandor utca 19.)

KözterĹilet.hasznáiatideje: 2017. szeptember 13. _ 2018. május 31.

Köztertilet-hasznźiat cé|ja: építési felvonulasi teľĹilet (anyagmozgatólift,
mobil WC)

Ktjzterület -haszntůathelye: .Budá]2est. VITI.'.kéľiĺlét' Bróđy].Sándoi'utca 19.

szĺám előtti közterĹilet
K<jzteľíiletĄaszĺiźiatĺagysźiga: 8 m2

Kozteľiilet-haszná|at cé|ja: építési konténeľ
KözteľĹilet'haszntÍIatheiye: B.tĺđápeŚt VtrII. kerület; Bľódy Sandoľ'iutca |9.

szárĺ előtti közteriilet



Köĺerulet.hasznźÄatnagysága: ' l6m2

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2017 . szeptember 4. :

A Vĺáĺosgazdálkodásiés Pénziigyi Bĺzottsag úgy ddnt, hogy ' :

1. közteľtil et.haszntłIati hozzájźtulást ad - előre legy ĺĺsszegben töľténő teljes díjfizetéssel . az
alábbiak szeľint: 

.

Közteľiilet -haszntiő,kére|mező: Eiitviis Liľánd Tudomáńy.Egyetem ]

(1053. Budapest, Egyetem tér 1.3.)
Közteriilet-haszmáIat ideje: 20|7. szeptember a4. _f0t7. szeptembeľ 30.
Közteľtilet.hasznáIat céIja: építési rnunkatęľĹilet (homlokzati állvĺány)
Kĺizteľiilet-hasznźiathelye: BudäpestVII'I. keľil[ęt,Rigó.rĺtcd..1ó;.szam előtti

Ktjzteľü1et'hasznźůatna,gysźĺga: 
,ľ-# 

i

Felelős: polgáľmester
Hatariđo: f}lv. szeptember 4.

2. aBudapest VIII.,ke-ľułgt, Eotvos Lóľ-anď.Tüdomĺáňy'Egyetem építéŚi. ateťtilęt cétjából
igénybe vett',kĺĺztériilet.hasziiáĺät1đíjat f0i1.. Šzeptember 01. - 2017. szeptember 03. napja
köziĺtti idószakľa vonatkozóan Íizesse meg:

', l: i , , , .: . :.1,: ,.i. .,.:l j,

Feletrős: polgaľmesteľ : .

Hataľidő: 2017 . szeptembef 4.

i A Váiosgazdálkod.asi és Pérĺziigyi, .Biżottsag .úgy đönt, hogy közt€rĹilet.haszľrĺĺlati
. hozzájźrulást ad _ teljes díjmentesség biztosítlásávtĺ.1:- az alábbiak szeńnt:

Közterĺilet-hasżntiő,kérelrnező: TuľaýldáśzínhĺĺzKiizhasznlĺNonpľ'oÍttKft.
' '. ,(székhely: .1.089 Budapest, Kálváľia t& 6.)

A közteľĹilet-haszná|atideje: 2017. szgptembeľ 09.
Ki'zterülęt.hĺisznźilat céĺja: ,Jtinđéľ.tá1álkozó'' kultuľális rendezvény
KözterĹilęt-haszná|athelye: Buttapeśt iVIII. keľĹilet, Kilvária tér előtti

közterĹileten
Ki'zteľti1et.hasznźiatnagysága: 900 m2

pelęlős: polgármester
Hatáľidő: 2017 . szeptember 4.
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A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsag úgy dönt, hogy .kĺi.zteriilet.hagznélatí

hozzájarulást ad _ teljes đíjmentesség biztosításával_ az alábbiak szerint:

Tisztvĺselőtelepĺ onkormá.ny'7atĺ'Egyesütet .!

(székJrely: 1089 Budapest, Bláthy ottó u. 15.)

2017. szeptembeľ 09.
Tiszľviselőtelepi Bo grács-Fes ťLw áL

BudapoqÍ. ..Vĺtĺ'l keľĘlet'. . B.ĺáthy- .otto.. utgp

Be.nyovlzky - Réguly Antal u. k<izotti szakasza
ru4aftť

A Vaľosgazdálkodási.és PénzĹigyi Bizottság,úgy.dQnt, hogy

1 . ktizteľiil et-hasznáIati hozzájaralást ad _ telj e5 díjmentess égge| o a,z alźhb, 'ial< 5aąript; -

Kĺizteľĺilet -haszĺźiő, kérelmező : 
ä:,"'ffiY.:ľľffiľ'ľľiľľ.ffi*ľff

A közterĹil et hasznáIat idej e :

K<izüeľiilet .hasznáLat céLja:

Közterület -hasznáIat helye :

Köz.teriilet .haszĺźtllő, kérelmező :

Közteľiil et -hasznáIat idej e :

Közteľ'.tilet :hasznźiat c€ |j a:

Közteľiilet-használat helye :

Közteľü.let-haszntilat.'nagysága:

Felelős : poIgĺĺrmesteľ
Hatáľidő: 2017 . $zeptember.4.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľiđő: 20|7 . szeptember 4.

2. a PEDRANO CO]{STRUCTION
veff közteľiilet-hasznáIatát 20|7 .

időszakĺa tudoľnásul veszi.

HLINGARY Kft. építési munkateľtilet céljából igénybe
szeptembeľ 0|. - 2017. szeptember 03. napja köziitti

f0:17 . szeptember 04. - f0l7 . december 3 1.

"épít,éqi .mu4kąt.P.r'ĺi.le!,(ép.{ęsi . fęlyonuląsi ;'tgnĹilę! .' ;és

építésjkonténerelhę|yępéqę'p,aľ.ko1óhelyęn)'

Budapest VIII. keľĹilet,.Leonaľdo da Vinci u. előtti 17l

^2 
ůttesten és 59 ,,ŕ jźEdź!n,.'ľ{lam{nt, 5 dt

paľkolóhelyen (paľkolóhelyenkÉĺłt ĺo ń?) 
. 

:

Budapest VIII. kerĹilet, Práteľ u. előtti 2O4 fił úfiesten,

92 fił jáľdán, 7 db pmkolóhelyen (paľkolóhelyenként
10 .ď), valanint ;.a 'igépészeti fułbaz^ ďőtti 30: db

paľkolóhe[yeĺr fuaľkolóhelyenként 13 m,) j . '.'

1 ' .. '' B'u{gppqt. YIH. keriilet, Bókéy János.u. e|őÍt.i 1!'0.m2

' :' 'rĺttesteqÉst2Om,jáľdĺĺn
' '; ;

Bg-dąp".st VIII. keľiilet, Corvin sé.tan,y''n98..nem ĺípített
t*ĺĺuteuot 368 m2 közteľĹileteÍI :

Közteĺtilet -hasznáIatnagysága: lls4 fił *]tz au parkolóhely (paĺkolóhely.enként l0
m2) +,30 db paľkolóhely (paľkotóhelyenként 13 ď)
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Felelős: polgármester
Határidő: 20117, szeptember 4.

3. a kieső paľkolási díj ÁFA lľrrtalmźú a Budapest VIil. kerület, Leonardo da Vinci u. és
Pľáter u. előtti szakaszon található 42 đb parkolóhely vonatkozasában (82 munkanap)
| 940 301,- Ft-ot köteles megÍizetni a közteľület-hasnÉiatról szóló hatźrozatban nlegietrölt
bankszám]aszámra.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|7. szeptember 4.

Soós Gyöľgy
Megállapítja, hogy 12 igen, 0 nem, 0 taľtózkođás szavazatta| a Bizottság az a|abbi
hatfu ozatokatelfogadta:

7 23 ĺ 2017 . (Ix.04.) sz. Vá ľos gazdálko dásĺ és Pénzĺi gyi Bizotts ág határ ozata
(!2 igen,O nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Viíľosgazdálkodási és PénzĹĺgyi Bizottság úgy ddnt, hogy

1. kóz'tertilet-hasnlá|atihozzájźm1ást ad - előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint:

Köztenilet-hasznáIő,kérelmező: Hc Építĺ xľt.
(szé.khely: 1094 Budapest, Bokréta u. 19')

Kcizteriilet -hasnń|at ideje: 201r7 . szeptember 04. _ 2o1l!7 . szeptember 15.
Köztertilet-hasnlźiat céIja: építési munkaterület (fe1vonu1ási.teľĹi1et)
KöztertilętĄasznćúathelye: Budapest VIII. keľĺilet, Nap u. 16.
Kdzterület-hasznáIatnagysága: 1 dbpaĺkolóhely(paľkolóhelyenként t0m2)

Felelős: polgáľmester
HatÁĺidłĺ: 20|7. szeptembeľ 4.

2. aHC Építő Kft. ęítési munkaterĹilet céljából igénybe vett közteriilet-használat díjat}O|7,
szeptember 01' _ 20|7. szeptember 03. napjaruvonatkozóan fizesse meg'

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľiđő: 20t7. szeptember 4.

7 24t 20 t7 . (Ix.04.) sz. Város gazdálkodásĺ és Pénzti ryĺ Bĺzotts ág határ ozata
(l2 ígen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Váĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közteľĹilet-hasznźiatthozzájarulast ad _ előre egy összegben ttjrténő teljes díjfizetéssel_ az
alábbiak szerint:
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Kozteľĺilet-hasznáIő.kérelmező: GustoAľt Kft.
(székhely: 1088 Budapest, Knidy u. 6.)

Kozterület-hasznáIatideje: f01r7.szeptembeľ04.-z0I7.szeptember30.
KözterĹilet-haszná|atcéI1a: vendéglátó tetasz és napemyő
Közteľiilet-hasznźĺLathelye: Budapest VIII. kerület, Krudy u. 6. szám előtti

kozteľĹileten
Kö,ZteľĹi1et-hasznźĺ|atnagysága: 51 + 35 m2

Felełős: polgáľmesteľ
Határidő: z0I7 . szeptember 4.

2. a GustoAľt Kft. vendéglátó teraszés napeľnyő elhelyezése céljából igénybe vett közterĺĺlet-
haszná|at đíjat f0I7. augusztus 28, _ 2017. szeptember 03. napjara vonatkozóan fizesse
meg.

Felelős: polgiírmester .

Hataľidő: 2017 . szeptember 4.

7 25 t 2017 . (Ix. 04.) sz. Váľos gazdálko d ási és Pénzüryĺ B izotts ág határ ozata
(12 igen,0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Vĺĺľosgazdálkodási és Pérzngyi Bizottság úgy đönt, hogy kĺjzteľĹilet-hasznćtlati
hozzäjarulást ad _ teljes díjmentességbíńosításával _ az a\ábbiak szeľint:

KözterĹilet-haszĺá|ő'kéľe1mező: BRľ.KWII.kerĺiletiRendőrkapĺtányság

A köztertilet.használat ideje: ľŕi*jäŁľĺ#Í:o."'Víg 
u. 36.) 

:

KözterĹi|et -haszná|at célja: ,;,Biztonság hetel' ba1eset-megelőzési.progré$l
Közteľĺ.ilet.használat helye: Budapest VIII. kerület, FIDO tér Magdolna u.

55. _ Dobozi u. 15. közötti szakaszźn
elhelyezkedő paľkolóhelyek

Közteľiilet-hasznźĺ|atnagysága: !40 mz (28 db parkolóhety)

Felelős : polgríľmesteľ
Hatźľ:ldő 20 1 7. szeptember 4.

7 26 /2017 .ox.04.) sz. Város gazd álko dási és Pénzüryi Bizotts ág határ ozata
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy elsőfokú hataskörében eljĺáľva

hozott 60012017. (VII.1.9.) szźrníhatźrozatźń a jogorvo.s|ati eLjárá,s soľán az alźlbbiak szerint

móđosítja:

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dcint, hogy

1. közterület-haszná|atihozzájárulást ad _ előre egy összegben tĺjrténő teljes díjfizetéssęl _ az

alábbiak szerint:
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Közterĺilet-hasziĺá|ó, kérelmező.:

Közteľĺilet -hasznźl|at i dej e :

Kö zterulet -haszná|at cé|j a:

KözterĹilet-használat helye :

Közteľület -hasznźiat nagysága :

'..:

Felelős: polgármesteľ
řtratáľidő: 2017 . szeptember 4.

:.: ; .

Közteľĺilet.használat. ldej e :

Koz.torĹilet'haszntÄat cé|Ja:
Kö zteľĹilet -hasznźlat helye :

Köz.teľül et -hasznźůat nagys ága :

KözterĹilet .hasnĺźůat đij a:

Felelős : polgiĺľmesteľ
Hatáľid.ő: 20|7 . szeptembeľ 4.

Fresh&HealthyKft. '':: ',t'' :i'

Ga7,6 Budapest, Garay ĺtca 29 -3 1. 3 l 5.)
fO,1'7. szeptember 04.'* 201B.. július t9.:' ' :

arubemutató pult
Budapest VIII. keriilet, Népszính.az,tltca 2,1' .: szźiĺil
előttíjaľdrĺn .l'. .

|fiť

2. a Fresh & Healthy Kft. aľubemutató pult elhelyezése céljából igénýbe.\řett:kóztéľtÍ.let-
haszná|atđíjat20t7.jú1íus19._2017.szeptembeľ03.napjrĺľavonatkożótm-fiżessemeg.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő : 20|7 . szeptom,b.eľ 4.

727 ĺ2017 . (Ix.04.) sz. VáľosgazdáIkoi|ásĺ'és'PénzĺigyŤ]Bizotúsáry'htÍtáir'ozata
(Í2 igen,0 nem, 0 tartőzkodáls szavazattal)

' ..; :.,,,:..:,. '': .1,:.t:',.. I ' '1. .;...' ,,...: ''

A Ytrosgazdálkođási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület.-hasżméiati
hozzájar:v|ást ad _ előre egy ĺisszegben történő teljes díjfizetéssel _ aza|ábbtak szeľint:

' :., - :. :r

KözteľĹilet-haszniĺló, kérelmező:' . , '. .Brtda1iestl.\Ąfi. keľĺilet, Somogyĺ Béla utca 16.
szäin. ällät.ti Táľsasház
(śzékhéIy :..1 0 8 5 Budapest, Sorno gyi ltséla'utca 16.)
2al7.|.sfoptem'ber t3._f}|7:'ĺioverłrbei 1.f, ,. . '

építéŚi:rnuňkateľület(ál1vany):' ': ;' ',.. 
.' .''

Budapest'VIII. kerti,let, Somogyi Béla utca 16.,t.
35majatďa
420,.Ft/m'lnap + AFA

' " : l : t' 
. .";;'

7f8ĺz0l7. (IX.04.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzĺi,gyi''tsÍzottság határoztta . . : i:, I j

(12 ĺgen, 0 nem, 0 tar'tózkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodĺási és FénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy . :, i: ' , l i'

1. kĺĺzterület-hasnúlatíhozzźljźr.llást ad - előľe egy összeg'ben történő teljes díjfi.zetésge| ' -
atábbiak szerint: . ': '' . ' . .' ":, "..'

'' :

KözterĹilet-|i,asz-nźúő,kérelmező: ł:I91tľylĺci1i Epítőipaľĺ és Szolgáltató Kft.
. 

( 1' ľ33 tsudapeśĘ,ľIegedíís Gyulä.utca 88!)., ] . .'

A kérelemben foglalt kdztęľĹilet-
hasznáIat ideje: 2017. szeptember 04. _2017. október 30.

KözteľĹilet-hasnźiat cé|ja: építési felvonulási teľtilet
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Kö zterület -hasznáLat helye :

Közterület -hasznźiat na' g'ysága : i

Fę.lelős: polgánnester :.

Flataridő: 2017. szeptember 4.

'ďábbiak szęľint: ' .',.

Köztertil et -haszná|ő, kéľelmező :

':.

Kt'zteľjilst-,'ha.s,ailílaĺidej.o.] - ..l

Közteriĺlet-használp,t céfja:. . ', .

K<izteľiilet -hasznáLat helye :. .

Közteriilęt -hasznźiat nagy sága:

'., 
,,:ll:' :.-

', ,,.].;.: ,,; ' ,.1 .t,.: ..:.r. -.,,,:.: j , i. .

B:uda.pest 'VIII. keľůi|et, Fiumeĺ út ĺ4. szĺĺm
a|aÚŕĺ.Tá.rsasbíz' ''.
(s'łć'l<łlo..ly;',1 08 1 B udapest, F iumei tLt | 4 .)

2!ĺ7 :,.szęB.tember 04. - f017, szeptember 1 7.
pp;ítj si1ľnppkateľület (homło'kza!:,fę'-l''.'j.í'' ].taĐ. :' : : j'. ;''.

.Ę]rda''pest' V[I. keľület, Fiunręj'ýt Ĺ4.',- .' ,ęptętĺps'

.Budapest VIII. keriĺlet''.Bródy
szćłm .ę|őtti közteľĹileÍ
,1 dt'paľkolóhely (10 m2) ...; ..

',

S;áľ'ldoľ.'utea 25.

t 1.i'_ - ::r1. , .:

2. a Rekonstrukció Építőipari és Szolgĺáltató Kft. építési munkateľĹilet céljából
k<ĺzteľtilet-hasnńůat díjat 20t7. szeptembeľ 01. - 20ĺ7. szeptembeľ,.03..' '

időszakľa vonatkozóan fizesse meg. . i. ,. 
.

Felp1.ós:.p'o].Eárr.rrester .. ,' ,j: . ''l
Hatlĺľidő: 2017, szeptemteľ 4. ' ''

igsnybé vett
nąpją;kpzött'i

729120ĺ7. (Ix.04.) sz. Várośgazdálkodási és Pénżĺigyi Bwottságl'hffirozata . . ,' .'] l

(12 igen,0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

AVaľosgazdálkodási.és'Pénztigyi.Ęizottspgúgyldĺint,'ľłiogy' .l: i .'].i . :

t.

1. ktizterĹilęt-haszná|atihozzźljźtu|ást ad - előľe egy összegbęn tciľténő te.ljes díjfizetéssel - az

...'
':i

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2017, szeptember 4. '

2. a B.udapest VIII. keľület, Fiumei út 14. szźłn a|attíTaľsashfu építési munkateľĺitet céljából
igénybe vett közteľĹilet-használat đíjat 2017. auguszťus 17. - 2017. szepternber 03. napja

ktizötti időszakr.avonafkozó.an.ťrz,psse.na'ęg:. ' ... :. . ,' 
"

.'.
Fęlelős: polgáľmester
Hatráľidő: 2017. szeptember 4. . ;

B0tzai,i7.('Ix.04.)sz.VáľosgazđĺĺI'koaásiéś.Pé.nz:iig:yi'bĺżot.tsáÉhatárdzata
(12 igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

1.,; 
.

A Vaľosgazdálkodási és Pép7.ĺigyí . Blzottság . úgy dĺint, hogy közteľiilet-haszntůati
hozzáljźru|ást ad _ előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssęl _ aza!Ąbbíak szeľint:



-Köaeľü1et-hasznźt|o,k&e|mező:CzeneMelinđaegyénivállalkozó]:.,
(székhely: 1 0 85 Budapest, József kĺj rűt 7 | -7 3 . F sz. 14 l A.)

Közteľtilet-hasznáIatideje:20|7.szeptember08._20I7.szeptenĺbér30,:,
KĺizteľĹilet-haszná|at céIja: vi7ágítő cégér :

KdzterĹilet-hasznáiathelye: Budapest VIII. kerĹilet, Pá| utca 7. szttm előtti
':.1 ., i'' ' , kdzteľiileten i . -- ' :.' 

..

Közteľület-hasznáIat'nagysága: l m2 ''' .' ]

Fe}elős: polgiírmester
' Hataridő:20|7 . szeptember 4.

7 3I Dan . Gx.04.) sz. Város gazdálkodási és Pénzĺi gyĺ Bizotts ág'határ ozata
.(J2 Ęęnz 0.nem,o,'ta,rtózłĺodáq szalvaziltta|)i''. .,.'' .

.' ., '

A Vaľosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy ktiz,teľiilet.hasznáiati
hozzźłjáruĺálst.ad -ĺe.l'őľe egy,ĺissze.gben töľ,tenő.to'łjęs'd:íjfizetĺéssęl.'- az aléhblgk;sze1i1tti.. .:

Közteľiilęt -hasznáiő,kéľe1mező:., 
''' , ] 

ľ.,á'pgst vlĺĺ. terĺiiet,.Bľódý sĺnao..'t."]19..

KözteľĹilet-haszná|a1ideje: . . .,, .f0liĺllszeptember|3',_'2}78.:rĺ.lá'jusi3í.. l.
Közteľiilet.haszná.latcélja: építési felvonulási terĹílet.. (any.a,głBpzgffőtrift., '.

,,r : r ,mo-bilWC) , ,r, .,i. ,..,l
KdzterĹilet-hasznźiathelye: : B'udapest VIII. keľĹilet, Bľódy Srínđoľ utca 19.

szám.előttiköztertilet ::'' '. 'i .

KözteľĹllet-hasznáLatnagysága: 8 m2
\

:::
KözteľĹilet-hasznźlat célja: építési konténer ] ' 

!. ] . 
.: 

'Közteľület-hasmźiathelye: Budapest VIII. keľĹilet, Bľóđy Sĺánđor utca 19.
szám e|őtti közteriilet

Közterület-hasznáůat11agysága: ' . 1: ,1.6.|ĺŕ ' ,:-- :i'. ,. ..' ,, ': 
.] 

1 :1 ]lł..' ,

Felelős: polgármesteľ
Hat.ł.gĺdóĺ.20l7.szeptember4' :- i. : ] '.'' .]

732l20L:]. (trX.04;) sz. Vĺĺroqgazdá.;Iko'dĺĺsi'.ós..Pé.uzůĺgyi Bizottság,.ha,tá.r.ozĺlta.
(t 2 igen; .0 lr€ln l : 0 :tł'ľ'tózĘo đá s szav azatta|)
!

A Vĺáľosgazdálkodasi és Féaaü-g1ĺi.,Bizottság úgy dtin| hogy '' : ]

1. k-ö.zte'.ttiłęj'.haszr.lálati ,ho7záj;,9ľýlast ad i;.ę.lop.egy összegben töľténő leljes díjfizetessel - az
aláb'biak szeľint:

Közterĺilet-hasznáIő,kérelmező: Etitvłis Lóľánd Tudomány Egýete.m
(1 053 Budapest, Egyetem tér. 1-3.)

Közteľiilet-haszná|at ideje: 20|7. szeptember 04. _2017. szeptember 30.
KĺjzteľĹilet-hasznźiatcélja: építési munkateľĹilet (homlokzati állvany)
KözterĹilet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerĹilet, Rigó utca 16. szĺám etőtti
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Közteriilet-haszná|at nagys ága: 44 rnz

Felelős: polgármester '

Hatáľidő: 2071. szeptember 4. : .' ] ;... l i '...,,, ' ' ,

, t,l : - ' :,r,,

2. aBudapest VIII. keľület, Eötvös Lóľánd Tudoľ.riíny Egyetem építési munkateľiilet céljából
igénybe vett köztertilet-hasz'ĺĺálat dL1at20|7. szeptemner 01. - 2o1r:]. szepomlpeľ. Q3' :napja

közötti időszakľa vonatkozóan fizesse meg.

Felelős: polgármesteľ '': .ł , .,';

Hatźndó:2017 . szeptember 4.

733tf017. (Ix.04.) sz. VárosgazdálkoďásÍ ésPénżtíryĺBizottsághátárrozata
(12 igen,0 nem, 0 tartőzl<odás sztvazattal)

'!i.

A Vĺíľosgazdálkodasi és Pénzĺigyi Eizottság .''úgy '''döĺrt,] 'hogy .köztęľĺilet.hasznáJati

hozzájáruIást äd - teljes díjmentesség biztosítasávď _ az alábbíąk szęrint:

KözteľĹilet -hasznźůő, kéľelmező :
.,t.

A közterĹil et-haszmá|at idej e :

Köztęľtiletihäsz'ľlálat: c élj a :

Közteľ'Ĺilet -haszná|at helye :

''ri::

Kö ztęrĹil et -haszná|at nagys ága :

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2017, szeptember 4.

Közterület-hasznáIó,kéralrĺező: :'

Közteĺtilet -hasznźiat idej e :

Kołeľĺilet .hasznźiat céIj a: 
.

Közteľi'ilet -hasznźt|at helye :

KözteľĹil et -haszná|at nagys ága :

Felelős: polgríľmester
Hatáľidő: 2017 . szeptember 4.

Tuŕäy]Ida Színház Kiizhasznú No'npľofit Kft.
(székhel)': tr 0'8 9] Budapest, Kálvĺáľi a tér 6')
2ol7.iśzeptemo.er 09. .. ', i,,' 

.,,\.'.:: :''. ': ': 
.!'

,,Ttińdéľ talrěikozó,, kulturálisl ľenđe'zvény
Budäpešt VIII. kerĹilet, Kálváľia téľ előtti

lköztertitreten

'900'm2

7 34t20!7 . (IX.04.) sz. Váľos gazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság,łťütőr.ozata :. :'

(12 ĺgen, 0 nem, 0 ta.ľtózkodás szavaza.t'tal)

A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy d<int, hogy'..]köz.tęrĹilet.hašzná1at.i

hozzőjar:Úťtast ad _ teljes díjmentesség biztosítĺásával _ az alá"bbiak szeľint:

. Tisztviśe{őúdl.op Í Olľkirmáńyżatĺ. Egýesĺilet.'' .

. (sżélrheły:,'ĺl€89; BüdĐpesti Btráthy ottó u. 1 5.)

2017. szeptember 09.
. -Tisztvise]őtélępi lB o gráos :Fesztivál
Budapest VIII. :.keľĺilet, BJáthy otto utca

P:ll*dv : ksq'b{ AÍItal u. kĺizötti szlkasza
1440 m'
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735lz0t7. (IX.04.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi B,izottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. közteľülęt-haszná"|atihozzajtĺrulást ad _ teljes díjmentességgel_ aza|äbbiak szeľint:

KözteľĹilet-használó. kérelmező :

A ktjzteľiilet használat ideje:
Kö zteriilet -hasznźĺ|at cé|j a:

Kö zterĹilet -haszná|at he lve :

PEDRANO CONSTRUCTION TIT]NGARY Kft.
(székhely: 1082 Budapest, Práter u.29la, fsń..2l.)
2017. szeptember 04. -2017. december 31.
építési munkateľiilet (építési felvonulási teľtilet és
építési konténeľ elhelyezése parkolóhelyen)

Budapest VIII. kerĹilet, I-eonardo da Vinci u' előtti 171
m, úttesten és 59 m" járđán, valamint 5 db
parkolóhelyen (paľkolóhelyenként 1 0 rnz)

Buđapest VIII. keľiilet, Práter u. előtti 204 m2 úttesten,
92 m,^jźtrdán, 7 đb parkolóhelyen (parkolóhelyenként
10 m,), valamint a gépészetí áfiIház előtti 30 db
parkolóhelyen (paľkolóhelyenként 1 3 m2)

Budapest VIII. keľtilet, Bókay János u. előtti 150 m2
úttesten és l20 m" jfuđźn

Budapest VIII. kerĺilet, Corvin sétríny meg nem épített
terĹiletéből 368 m" közteľületen

|164 m2 + |2 db paľkolóhely (parkolóhelyenként 10

m,) + 30 db paľkolóhely (paľkolóhelyenként 13 m,)
Kö zteľiil et -haszná|at nagy s ága :

Felelős: polgáľmesteľ
Hatlíridő: 2017. szeptember 4.

2. a PEDRANO CONSTRUCTION HUNGARY Kft. építési munkaterület céljából igénybe
vett kö'zterület.használatát 2077. szeptembeľ 0|. - 2a|7. szeptembeľ 03. napja közĺjtti
idősza]<ľa ttldomásul veszi.

Felelős: polgĺĺrmester
Hataridő: 20t7 . szeptember 4.

3. a kieső parkolasi díj ÁFA taľtalmát a Budapest VIII. keľi.ilet, Leonaľdo da Vinci u. és
Pľáter u. előtti szakaszon található 42 db paľkolóhely vonatkozasában (82 munkanap)
| 940 301,- Ft-ot kĺiteles megťĺzetru a közterĹilet-haszná|atról szóló hatźlrozatbanmegjelölt
bankszámlaszámra,

Felelős : polgĺĺrmester
Hatándó: 20t7, szeptember 4.
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Napiľend f.2, pontja: Tulajdon osí hoz'z,ájálrulás a Budapest VIII. kerület, ľÉn-xoz
p áůy á.zathoz ka p cs o ló d ó ktizutak átépítés éhez

i Soós Gytirgy
ł A vitát megnyitja, megadj a a szőt Jakabfu Tamás képviselőnek'

; Jakabfy Tamás
i Néhany kéľdést szeľetne feltenni a tervekkel kapcsolatban, megprőbá|ta áttekinteni, mar

l amennyire sikerült, a fénymásolaton. Első kéľdése az, hogy keľékpáľos infrastrukľura

' szempontjából gondoltfü-e végig ezeketazutcźkat, főleg a Szentkirályi utcaľa céLoz. Ugyanis

i nem lát forgalomtechnikailag ilyesrnit a tervekben. Másik dolog, ugye a táblakat is
, megtervezték, a forgalomtęchnikát is részben. Az a kérđése, hogy ez viszont nem BKK
. hatĺískör lesz-e a végé11, amikor elkészĹit. Harmadsorban pedig a jardźk szélességére téľne ki.

. Finoman foga\manła nem záĺkőzna el attőL, ha néhany helyen a Palotanegyedben
mogkdzelítenék vďamelyest az országos szabá|yozásokban előírt minimum masfél métert,

. mert sok helyĹitt ez sincs meg.

: $oós Gyłiľgy
. VáIaszađástamegadja aszőtaGazdźůkodási Ügyosztá|y vezető-helyettesének.

. 'Dľ. Balisani Ciľo
Kerékparos foľgalomtechnikával nem teľveztek, azaz a tewezo nem szĺĺmolt vele. Ami a
második kérdést illeti, a Budapest Közilt hatásköľébe taľtozik az eĺgedé|yezés, de a terven

: mźr atervęzó szeľepeltetni szokta a javaslatát. A haľľnadik felvetésre aztiłdjamondani, hogy

' ez ahe|y adottsága, tehát adott a szélesség, ezzeL mĺĺľ nem tudnak mit kezdeni,továbbá a
legttibb helyen paľkolósáv is található az egylk oldalon, ez is befolyásolja.

Soós Gyiiľgy

. 
*egađjaaszótJakabff Tamás képviselőnek.

' Jakabfy Tamás
; e Szentkiľályi utcában azért |eme fontos a kerékpaľos infrastruktúra kiďakítrása, mert

' amilyen fontó s az, hogy az autósok ne hasznĺíljak móndjuk az vllaĺ útról a váľos, vagy a
Rźkőczí tÍrol az Üľ0ĺ ĺt felé afféle levágó útnak, annyira fontos lenne, hogy a keľékpaľosok
viszont tudják azt hasznźl|n. Ezá|tal növekedhetne a keľékpaľos forgaIom, és ez magtwa|

v1nza6rą hogy kevesebb autó lenne a viáľosban. Szerinte ez mindenkinek jó lenne. Es'nagyon
szomonian hallja, hogy megteweztet az onkormźnyzat,egy fél Palotanegyedet úgy, hogy a

tervezo nem foglalkozott a keľékpáros szempontokkal. Ugy vé|i, ęz akár mégjogszabályba is
ütközhet, meg fogja nézni.

:

; Soós Gyiiľgy.. 
Yáiaszadćsramegadja a szőt dľ. Mészaľ Erika aljegyzőnek.

:

l Dľ. Mészáľ Erĺka
l Bgyrésztnem ütközik jogszabályba, hogy kerékpanit tervezésével nem foglalkoztak. Pontosan

: nem éľti, hogy JakabĘ Tamás képviselő mire gondolt, kerékpánitravagy o|yan jáľdára, mely
i kerékpár hasznźiatára alkalmas.

36



Soós Gytiľry ]

Szerinte Jakabff Taľiás képv'iselő aľra gondo.lti.ami ajVII. keriĺletben is van, sőt, a II. Jáĺos
PáI páp;a térnél.is; 'felfestették a j.aľdasz,akaszta;.hogy mi.Iyen irar1yb-än kĺizlekedhetľiek a
kerékpáľosok. Megadja a szót Jakabff Tamás kepvise'lőnek.

Jakabfu Tamás
Szĺándékosan kerékpaľos infrastnrkturąnak títutáIta. Előszĺiľ is jarđan kerękpáĺľal közlekedni
tilos, kivéve, ha gyalog- és kerékpánitként került kijelölésľe. Reméli' ez pI. az I-7;5 méteres'
palotłmegyedijď'dákĺa nem lesz śoha jeľlémző;\Iágyis'a.kerékpáľosoknak.az útpályán keIlene
kĺiztekedĺii. Azonban a Szeĺtkiľályi'utcat egymássál.szeĺÍĺben egyirányrlšítbiták, nágyotr
helyesen, hogy ai áÍmenő aütriforgälom.keľtil.ie eL,isy, Ýłszont továb'bi ińťézkedés.nélkiil];äz
átmenő kerékpáľos foľgalom szäbályosan nerľ'l.tuđná igénybe venni;. Tehát itt:tłÍia'siéŕethé
felhívni a figyelmet, hogy próbáljak az źtrnenő kerékpaľos forgalmat mindkét iľĺínyba, ha

'' '''..\ llehet, bizosítani.

SoósGyłiľry ,. '] ']. ' '] :

Legyen kitźh|ázva,hogy szembe is jönnek.

Jakabff Tamás
Egytészt legyen szabad egyiranyú rltcával szemben is kerékpaĺozni, meľt ktilönben az a
foľgalom nem tud átmenni, csak a Nagykĺiruton vagy a Kisköľrlton, arni véleméĺiýe :sze'rint

neľrl^lenne jó, meľt..alĺĺ<oľ kevesé.bben váłasztĺihák a kerékpĺát9. zá,st; tobben;tĺlnéffi;autób1.

Soós György
Nem tudja;. ő nem forgalomtechnikus,'de nem ťíĺľiik]szźimźlra butaságnak; aľnit Jakabff Tamás
képviselő rnond. YizsgáIjźk meg. Yźiaszadásr.a rnegadja a.szőt.a GazdźłIkodĺási Ügyosztály
vezető-helyettesének.

Dr. Balĺsanĺ Cĺľo
Továbbítj ĺĺk a tew ező fe|é.

Soós Gytirgy
Megadja aszőtVĺjrös Tamĺás képviselőnek. 

:i

Vöľiĺs Tamás
Véleménye szeńnt egyrészrő| ęz egy szakmai kérdés, és a BKK Közrĺt az o.nkonnłínyzat.tól
fiĘgetlentil is dönthet úgy, hogy engedélyezi .egy egyiľány'ú úton a szernbeforgalmat.
Egyébként elterjedt az a tévhit a bicikĺisek körében, hogy az egyiranyu utcába ők'"báľmikoľ
bohajthatnak. Ez nern így van,,llanern csak.akkor,:.ha.lciegészíti3..p|ziés;keľiilt.ikihélyezésre.
Nem véletlenül a BKK KözlJt, szakernbeľei nem nłindpnhova szeretrhek fel'ily.enekot. ó nincs
ar.ról meggy'őződve;, .hogy a Szentkiĺályi'. utca tďjes hosszában . alkal-rnas ] szembe-
bicikliforgalom bonyoIításźLra' tekintettel aľľa' hogy egyik vége a Baľoss ut.cábaní' másik a
Rakóczi útbanvégzod'-ik. A RakóczitltrőIlehet befe.lé ĺ'rretrni, és onnan monđjgt egy bioiklista
kifeté kanyaĺodik... O nem ľĺagyon xátott ilyen utaknál, anelyek fióritról 4yílnak,:'egyiranyu
bicikli'forgalrnat eĺgedélyezni, mert egész eg.yszeríĺen beláthatatlan és na'gyon veszélyes.
Tehát azt gondolja, efféle aj.ánliísokat nem feltétlenü.l'az onkpn.nanyzatnak kell megtennie,
hanem a foľgalomtechniktrsoknak. Nem .gonđolná egyébiľrínt, hogy. a .kerékpáros

közlekedésnek valamiféle esszenciális követel'ménye" lenne. M.ásľészről pedig, rneg4ondja
őszintén,lehet, hogy ezze| egyedül van, de az egyirányú utcfüban töľténő bicikliforgalom
szeľinte egy véleményes intézkedés volt a múltban is. Es bźtr van, ahol indokolt lehet, és
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kisebb forgalmú szakaszokon semmi akadáIyát nem látja, de a belvaľosi kömyezeb'en uért
látott.:'maľ iIyen helyzetben konfĺikt.ust. kiďakulni. Még.,egyszpľ.ĺ4oqdja, ezt ó ľabíz'ĺla..a.
szalęembęľekre, és nem hinné, 'hogy egy últfel'1łjí;tásnál .kÖte|ezoen figyel9mbc.kell.ęng. vęnni.'

ezeket a szempontokat ebben a formában. Ezar és 1egy megolđás.van a .bicikhsekn,ęk' hogy.

keresztÍilvágjanak a Palotanegyeden' nem gondolja, hogy pont eĺlné| az utcďohijítasnál kell
ezt 'ilyen foľmában elősegíteni , vagy'ez lenne az akadźilya, hogy ők ezt nregtegy{t. '; i :

:

Sq.ós.G'yt'ľgy
Szęri1rte azért vizsgáIják męg ezeket az opcjőkat' ,Abban egyetéĺt Jakabs.Tu!-o.á'
kĺí,p'vigęlővel, hogy m"el kevesebb legyen a,Iégszepĺyezés1.[di.né1 tQbben ĺĺlnek bringĺáľa,

*palloĺ.*tb a be_ivĺáĺosban.a légszeĺłnyezés. o itt.lakik, így gbb',ő.1 ą szernpontbótr.ĺĺ.is .óľĺilne'

hątöbben kęĺékpánoznźmak. Megądj.a a szót {akabfy Tan.ras képvis.9|őnek.
.:

Jakabs Tamás
Egy kicsit ismétli ĺinmagát' Itt pont az a lényeg, hogy ha maľad a forgalomt..hoiku, aÍkor
nem lesz kerékpárľal szabályosan átjźrhatő a Palotanegyed, aminek az ..,az,.',e8ľik.,

következménye lehet, hogy kikerĺilik, és nem tudją aNagyköruton,.a'Rfüóczj ú.tpn.męnnek a.biciktisęk. A masik kcivetkeznénye meg az lehet, hogy szabálytalanok lesznek a

kerékpaľosok, ami peđig nem jó nyilvĺán senkinek sem. ' j ] :

l

Soós G'yiiľgy
ré4et','rn.eg.ulol.o' a BKK-t; hogy,nézze meg ep4ek a lęheÍőségét. A,vitát,Iezźnja, Szavazásta
bocsátja aza\źhbíhatźkozatijavaslatot: 

::', ,;' ', )

A .V. ĺĺľosgazdálkodási és. Pénztigyi Bizolttság ;ti.gy döľlt, 'hogy. tr.úpj dggo si hozzájarulását aďja az

AJĄ-G-TERV Kft' (pégiogyzéksztm: 1'3.09 138,189;'.székhe'!y:.2143.Kistarcsa' Völgy úca44.
F. ép. fszt. 10.) áltat készített, Büdapest VIII. keľiĺlet, TÉR-KOZ páIyźzalhoz kapcsolódó.iit
kłĺzút egyesített (kiviteli) terv (munkaszźlm:, 10212016lT) szerinti átépítéséhez, u a|źhbi

feltételekkelés kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájźniás a beľuhtzőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez

szt.ikséges egyéb szakhatósági és hatósági engeđélyek beszeľzése a1ó1,

b. a tulajdonosi hozzájrárul as az a|ábbi út- és jĺáÍd aszakaszolĺra te4ód ki:
o SzentkiráIyĺ utca (Rakóczi út és Baľoss utca ktizĺjtti szakasz) (hľsz.: 36522;36593;

."3,673,r) ;

o Bľódy Sándoľ ,utca.(Pollack Mihály
..

és' Vas utca kĺjzötti'szal<asz) (hľsz.:

365s911.r)
o . TľefoľÍ.utca.(Puskin utoa és Szentkirályi utca köz<itti teljes szaĺ<asz) fusz.i 36538)

o Puskin utca ('Pollack Mihály téľ. és Rlákóczi út kĺizötti'teljes szakasz) (łrrsz.:.36553)

o RöIĺk Sziláľ'd utca.(Gutenbeľg tér és .ĺ<ĺdy utca kcizötti teljes 'szakasz) (hľsz.:

36681)

c' a beruhĺĺzónak (építtetőnek) a közutkezęlői és munkakezdési (burkolatbonttíśi)

hozzáj;.źru\rfut a vonatkozó rendelet (L9/l994. (V.31.)'.KITVM rende.ľ'eĐ szerint,i

'mel|ékletek csatolásával a Budapest F.őviĺros VIII. keľůilet Polgĺánnesteľi Hivatal
t{atósági Ügyosztály ÉpítésĹigyi Iľodájától előzetesen meg kell kéľni, és az abban

foglaltakat maľađéktalanul be kell tartani 
'

tér
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d' ;kötelezi a kivitelezőt a tervekben. foglalt 'pályäszerkezetek és 'félszÍni csäpadék

l vizeIv7zetések ]út- é"s jaľdabuľkola!9tnatc 
1egfelelő.kivitelezésére; 

melyľe..a,berl)ůLázó

és kivitelező kcjzösen 10 év saÍanciát válłäl... ' ] ' j .. 
'

i

] e. a kivitelezés a meglévő f,ák/ füvenĺrek épségénék megőľzésě'rneľłett végezhétő,

r f 'a kivitelező köteles a munkák (helyľeá11ítaś)..e1készĺi1téről.a.kłizte,růilet.ttilajdonosát
Il írásban éľtesíteni, vdlamint amÍĺszaki-átádas.i;.haszĺátatba vételi.etrj.arĺísokba bevońni,

. g.': jelen tulajdonosi hozzźĄź:ĺu|źs csak az eĺgedéIyező szeľvek, szakfuatósĘok
: ..'előírásainak maľadéktďan betafiásáÝal, ä diĺntésĺapjától szĺámított l évig éľvényes.

l

Felelős: polgáľmesteľ .

. HatÁidő:z\t7. szeptember 4. '

SoósGy.iiľgy
Megállapítjä, hogy l 0 igen, 0 nem, 2 tartőzkođźis szavazattal a Bizotĺság az a\źhbi hatźttozatat '

elfogadta:

736t2017. (Ix.04.) sz. Váľosgazdálkodásĺ"és Pénzügyĺ.Bĺżottsághatározata
(10 ĺgen, 0 nem, f tartőzkod,ás szavazattal)

A Vái"osgazđálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdono sihozzáj,áru|źsát ďdja az
4;q6laBffi Kft; (cégiegz,éksztĺmi 13,09'ľ381819; székheÍy:2143|IŁstaľcsá;.Vdlgy itoa 44;

F.iép.ifszt. ]10.) '.aialuesžĺtétt,.'tsudapest VIII. ľěruleti,TÉR_KoZ.piá|yazathöz kapcso.lód.ó öt
köz\ĺt egyesített (kiviteli) terv (munkaszálm: |02lf0|6lT) szerinti atépítéséhez, az,aléfr}bi

feltételekkel és kiktitésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájźľru|ćts a beľuhazót (építtetőt) nern montesíti az épitéshez
szĹikséges egyéb'szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, l. ',.' 

:

,b. 
a tulajdonosi hozzájĺĺľułĺíś .az'ažäbbĺút. és jĺĺľdas zdkaszokĺaterjed ki: . 

,:

,' .. SzéntkiŕáIyi'u.tca (Rakóczi.út.és'E}aross utcá]ktizöt.ti sż&asĐ'ftiľsz.:..3652Ą3ó593;i

o Bľódy..Sándoľ utca (Pollack Mihály tér.és Vas utca közötti szakgsz) (hĺsz.:
36559111) : :

o Tľefoľt utca (Puskin utca és Szentkirályi utca közötti teljes szakasz) (bľsz.: 36538)
o Puskin utca (Pollack Mihály téľ és Rĺíkócziatközötti tgljes szakasz) (hĺsz.:36553)
o Rłikk Sziláľil utca (Gútenberg téľ és Kľudy utca.kö;zĺitti teljes szakasz) (ľsz.:

36681)

c. a berrrhĺzónak (építtetőnek) a 'közutkezg|ői és munkakezđési (buľko1atbo*.ĺ'i)
hozzájźlruIást a vonatkozó rendelet (I9ĺI994. (V.31.) KI{YM rendelet) szerinli
mellékletęk csatolásával a Budapest Fóvaľos VIII' keľĹilet Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építéstigyi Irodajátő| előzetesęn meg kell kéľni, és u abĘan

foglaltakat maradéktalanul be kell taľtani,
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'il;

d. kötelezi a kivitelezőt a teľvekben fgglalt..pźĺ1ya,pverkezetęk és..felszíni:.csapadék
vize|vezetęsek 'ut- és járdabuľkolatqknak.ĺnegfelelő. kivitelezéséľe, melyľe ą.beruhźző
éskivite1ezőkĺjzösen10évgaranciźtvtĄla'I,,'.''':...:..

e. a kivitęlozés a meglév ő W lfave1p.ek'ép ségénekĺlsga,tzésę mellętt végez.hetn,,.

f... a. kivitelező.k1iteles a m'u$tak (hely-reiállí't{$ ęlkészĹll.ĺéről 'a,.lktiztęriilet.tu{ąidonosát
írásban értesíteni, vďąmint a míĺszaki átĺdásl,hałznźt|atbavételi.ełaľásokba''.bev9nni''

..g. jelen tulajdonosi hozrajaflIlás, csak 'z engo'dé]rye7ő szervek, .szakhatósĘok
ęlőíľasainak maĺadékta]an.betaľüą!él.v:al,,a dĺjntés.napj,ź$őtr'száÍÍ\ított 1 évig érvényes.

Felelős: polgiírmester : .

Hataridő: 20|7. szeptember 4.

Napiľend 2.3. pontja: Javaslat ,,Yáilal.ko.zási szelződés keľetében Józsefuáľos !ł.aľ'{csonyi
fe.ldíszítése és.díszkĺvĺlágításą,, táľryú.kiizbeszprzés.i' ęľáľás. m. egin.dĺŕására

Soĺís G.ytirgy
A vitát megnyitja"rnegadja a s7ólJakabfľ Taĺno1képyis. ek, :' .. ..

. .., ,,,. ..: i

Ja'kabfy Tamás
Módos'ltó javaslato! szetetne tenni' Az M1.,.q1íĺszaki ľefo,5enctábw.Z000'd-b-'qg.'díqzk.iľilágítást

uetęk,a4gondolja; egy' 100p đb.os i5elég lenno. SzáĺnÍtasaszeĺlqt'.ľnost',.ę8Y kbl-3000'.' b;ost

tey'vez az.tnkoľmźnyzat. A.zt gondotj:a, aki,1:000 db {ede!.fel;tuđ.eqayąrni a.f,alĺľą 'az.3000-.et

is fel,{U-d.

Soós Gyłirgy
F,lőÍeqę;sńő befogadta a ľnó dp'sítást.

Jakabfý Tamás
Másfelől most kb. 2000 fenyfiizérheą vęsznęk még 6Q0 db--ot. .Azt szeĺeÍné'ké.rdez.ru,'hogy
alapvetően hová keľĹllnek ezek. IJgyanis az utó.bbi jó sok év.Ęe'q,.kaĺács9nyi r..'"d'gs7ak}an a

Nagyköruton, Eľzsébetvárosból megéľkezve Józsefuaľosba látható volt a kęľĹilethatláľ

4tl.e-.leqę, tghít.sokkąl feĺryesetb volĺ.az zsébetv.aÍoęi';NagykQ+łt .Úgy'h''o€y.ľ'ę.péli, hogy

ebből a 600 db új fiizérbőljelentős szźĺĺĹl fog a József körutra jutni

'

Soóq G'ytiľgy
łil*ł;axĺämegadja a szőt aGazdálkodasi ÜgyosĺáJy vezetbłglyęttesénék,'

Dľ. Balisani Ciro
TavalJ qo"kkď több elemet bére'lt.ek, idén többg! fggnuk p,9'sz?t."1j, tehát 9pá1 tulajdonba

kertit:'Á ľoĺt.díszkiviĺágításĺán śemmiť nem vá.ľtoztartak,-ażaz a tävalyi 
.műsŻäkí"taľtalom

szerint kés zítik,876 db fenyfiizér keľĹil kihelyezésre. 
.

Soós Gytiľgy
Egyébként egyetéľt ebben is Jakabfu Tamás képviselővel, tényleg kiľakhatnanak a lőzsęf
körutľa többet. Vizsgáljak meg, menny.ibe keľülne a József köruton is tcjbbet elhelyezni.

Kérjék esetleg a Fővaĺosnak a nagylelkiĺ támogatásźt,hátha ebben paľtneľként, úgy gondolją



hogy részt venne. Ezt c'sak vizsgátjak meg. Íľjanak ęEy::,levblet Főpolgármesteľ rimáĘ biztosan
meg fogja értęni ezt, A,,łitát|ezárja. Szavazźisra'boosát.ia aża|ábbľ,hattnozati javaslatot:

"i A Varosgazdálkodási és Pénziigyi.Bizottság rĺgy]đĺint,'hogy . ,- . '1.'. .

, ' .tl . :

; l . a Bkaló Bizattságjavaslata a|apjźn a ,,Vállĺilkozáśi szeruódés keretében JózŚefuaľos
karácsonyi feldíszítése és 'đísżíŁivi|źigításď,'tiíiryban'a,Iđibeszerzésektő1tiśzĺ$lő.fO|S.
évi CXLIII. ttirvény Haľmadik Rész, uniós éľťékhataľ alatti éľtékíĺ nyílt (Kbt. 113. $
(l)bek.szeńntiel.jáľás)közbeszerzésieljaĺastfolytat1e.

Felelős : polgiĺľmester
Hatáľidő:fIt7'. szepteľnber4.

'

2. elfogadja az e|óterjesztés 2. szám,Ú mellékletét.képezó közbeszerzćśi elj.łárást:indító
ajánlattételi felhívráśt és kĺizbeszeľzési,'dokuľnentuniokat a tsír'áló Bizottšá$;:.iavas1ata
alapjan. ;

Felelős: polgáľmester :' .. ,

Hataridő: 20|7. szeptember 4.

3. elfogadja az a|ábbí kiválasztott hat gazdasźryi szeľeplőt:

1; KATAZOL Kft.''','.'Číilľ..l''-.--.74O0I(aposVáť;Haŕsfatr.'8i,/Efsz,3..']
cégegyzékszélm: 14-09.3|4754
ađőszám: 11465795.2-|4
képviseli: .'Csalló'Zsottti[yvezeto 

igazgatő

2. Best=VĺIl.2000 Kft.
székhely: |Z}ZBĺdapest;Fonó u.2-6.
cégsegyzékszáma: 0l 09 867239
adőszáma... l1936Jz3-2-43.
képviseli: Galló István ]

3. IflJx\1'LUX;KfÚ.
székhely: 1097 Budapest, Vaskapu u 43-45.
cégsegyzékszźtma: 01 09 07|353
adószźlma: t0438200-2.43
képviseli: Klęnovics Gyula

4. BDK Budapesti DÍsz" és Ktizvĺ|á'gítás Kf.t.
székheły: 1203 Budapest, Csepeli átj"arő |.3.
ęégsegyzékszárn: 01 09 699429
adőszźlm: 12705616.2.43
képviseli: Pap Zo|tźnigyvezető

5. MK Itrunearia Kft.
.-ékhďy. 9 423 Agfalva, Baľacsi tlt 77.
cégtregyzékszźtm: 08 09 014803
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6. Blachere ll|umĺnatĺon ľtruneáľy [śft.
székhely: 3214Na'gyié{e,paľ'tókBé.lau; 11.
cégsegyzékszźml: l0 09 026349
aüőszáłn: t3433490-2ĺLa.. .., .. .... .,,i ''.képviseli: , ,P. intye,Tíĺp.ea.iiełv ezető igazgatő

Felelős: polgłĺrmesteľ . . ..] .' ' 
'. ' '. . ' '' ']

Hatáľidő: 20|7 , szeptember 4.

4. az etjaĺnihataľidőit tekintve úgy dönt, hogy az összęfB gl^1,ś,4áú;eko,tu16,'61u'* ,
munkanap legyen az e|jźrásra va|ő érdeklőđésľe ľendelkezésľe- źi'ťlć, iiőtaÍtaĺr.. Az
összefoglďo !ájýk9ztatás.|ejąr.tatkĺĺv,-e'tőe.n.1,4.unkarlaBon.belill'kertĺI,jön'.ryręg.ktildésľe
.'Ę,e|1615', ľnegindító.f,elhívás a gazdasági szęreplőkne.k,.Az,ajaľĺlatt$191,i hat1{pidő: l0
nap. , ',: .,

Felelős:polgiĺrmesteľ '.. '. ]'.J ', .|

Hatĺľíđő:20|7. szeptember4.

SoĺĎsGytirgy ''.'.. :i:'.:.'
,Megĺá'l1apítja, hogy |2 igen,0 nem,.0 taľ.tQĄodág;sza-.yązafta|a Bizottsäg az alatibihataiozatot
elfogadta: , ,, :

737ĺ20|7.(Ix.04.) sz. VáľosgazdáIkodási és.Pénzügyi'Bizottsig határozata 
'

(12 ĺgen,0 nem, 0.tartőzkoi!ás szavazattat)

AVáľosgazdálkodásie,pe*u}Bizottsągúgy{tĺ4t,Ę.o'g1, '''...,; 
:.' ':,: 

.'.
1. aBírá|ő Bizottság javaslata alapjrín u ,,Vfllďŕa,a*i sęę,t,6dés keľetében.Józqęfuĺĺľos

karácsonyi feldíszítése és díszkivilígítása,, tĺĺľgy'ban ą kĺizbeszerzésekrő'i sz,ó,|6 20|5.
évi CXLIII. törvény Harmadik Rész, uniós érték'hatfu a|aÍti éÍtékíinyílt (Kbt. tl3. $
(1) bek. szeľinti eljĺáľás) kgzbeszerzési eljĺíľást foly-tat le. :: 1'2 .,..),.. ' ..' 

. ' ' . ':'!. , .,

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2017 . szeptember 4.

előteľjeszté s 2. szźlmu mellékletét képez(5 kozbeŚzerzési eljaníst indító
ťelhívást és közbeszeľzési dokumenhrnra.kat a Bíľátó B'izo.ttgpgjavcslata

Felelős: polgármesteľ
Hatáľid ő: 2aŰ . szeptember 4.

3. elfogadja az alábbikiválasztott hat gazďasági szereplőt:

adósz-árn:
képviseli:

2. elfogadja az
ajránlattételi
alapján..

13924659-2,08 , ,,

Gá|o s V...iktor.'ii:g,yvęzetó
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1. KATAZOT,'Kft.
cím: 74O}Kaposvaľ, Hiíľsfau. 8iE fsz,3. i

cégtregyzékszárrl: I4-0g-3i4754
ađőszźm: LI465795-2-|4
képviseli: Csalló Zsolt tigyv ezető igazgatő

2. Best-Vĺll.2000 Kft.
székhely: |Z2}Budapest, Fonó u.2-6.
cégsegyzékszáĺna: 01 09 867239
adőszáłna: It936323-2-43'kepviseli: Galló Istvan

3. HLINILUX Kft.
székhely: 1097 Btłdapest, Vaskapu u 43-45.
cégegyzékszźtma: 01 09 071353
adószźlma: 10438200-2-43
képviseli: Klenovics Gyula

4. ĘPK Budapesti Dísz. és KiizvĺláeÍtás Kft.
székhely: 1203 Budapest, Csepeffi aÍő I-3.
cégxe,gyzékszám: 01 09 699429
adőszźĺm: t27056t6-2.43
képviseli: Pap Zo|táĺlgyvezeto

5. MK Huneaľia Kft.
székhely: 9423 Agfa|va,Baľacsi ,őt77.
cégjegyzékszárrl: 08 09 014803
adőszźtm: 13924658.2-08
képviseli: Gálos Viktor ügyvezető

6. Blacheľe llluminatĺon Hungaľy Kft.
székhely: 3214 Nagyľéde, Baľtók Béla u. 11.
cégsegyzékszźlm: Io 09 0f6349
adósziím: 13433400-2-|0
képviseli: Pintye Tímea ugyvezetó igazgatő

Felelős : polgiĺľmester
Hataridő: 2aI7. szeptember 4.

4. az eljańsi hatĺĺľidőit tekintve úgy dönt, hogy az összefoglalő tajékoztatás alapjrín 5
munkanap legyen az eljźrźsra való éľdeklődésľe rendelkezésre álló időtartarÍ|, Az
összefoglalő tájékoztatás lejáľtát ktĺvetően 1 munkĺinapon beltil keľĹiljön megkĹiliĺésľe
az eljźnást megindító felhívás a gazdasági szereplőknek . Az ajan1attět"li huta'idtĺ: 10
nap.

Felelős: polgĺĺľmesteľ
Hatariđő: 20|7. szeptember 4.
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Napiľend 2.4. pontja: Javaslat a Józsefuáľosi Gazdálkodásĺ Kiizpon't Zrt.-ve|
kap cs olatos diintések meghozata|ár a

Soós György ;'

A vitát-meg1ryitja, majd kéľdések, hozzásző|źlsok hianyáb ar:' IezĄa. Szavazásra bocsátja az
ďább i határ o zati javaslatot :

A Városgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfog pdja ahatźtrozatmellékletét
képezo, az onkormáĺyzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonnal ką'ppsolatos

vagyoĺgazdátkodási-vagyonkezelési feladatok ellátasaľól szóló Eves Közszolgáltatási
Szerződés 4. mellékletét képezo, a ,,KozszolgáItatělsi feladatok ellátásanak gyakorlata a

Józsefulĺľosi Gazdálkodási KözpontZrt.-vel (JGK ZÍt.)kotöttkozszolgáLtatási keľetszeruőđés
végrehajtasa során'' elnevezésrĺ dokumentum módosítását f0I7. szeptember. 11. napi

hatálybalépéssel, és felkéľi a polgármestert a módosítás a|áltásáła:

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2017. szeptember 4.

Soĺis Gyiiľgy
Megáĺläpítjä hogy 10 igen, 1 nem, 0 taĺtőzkodas szavazatta| a Bizottság az a|ábbíhatźrozatot
elfogadta:

7 38 t 20 17 . (Ix.04.) sz. Váľos gazd álkodás i és Pénzĺi gyi B izotts ág hatáľ ozata
(10 igen, 1 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Vaľosgazdĺílkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy elfogadjaahatfuozatmellékletét
képező, az onkoľmányzai tulajdonában ' lévő. ingatltrnva$Yonnal kapcsolatos

\ragyorlgazdálkodási-vagyonkezelési feladatok ellátasáľóll szóló Eves Kĺĺzszolgáltatási
Szerződés 4. mellékletét képezó, a ,,Közszo|gźitatási feladatok ellát"ísanak gyakor|ata a

Józsefuaľosi Gazdálkođási KözpontZrt.-vel (JGKZrt') lĺötött közszolgáltatási keretszerzódés

végrehajtasa során'' elnevezésű dokumentum módqsít.ását 2017. szeptember 11' napi

hatálybalépéssel, és felkéľi a polgáľmesteľt a módosítás alźirásźra.

Felelős: polgáľmester 
'

Hatláľidő: f0I7 , szeptember 4.

^ 
738t20t7. (Ix.04.) sz. VPB határozat mellék|etét a jegzőkönyv l. sz. męlléklete

tartalmazza.

3. Jĺízsefuáľosi' Gazdálkodási Kti zpont Zrt.
(ír á's b e li el őt erj e szté s)

Soós Gyöľgy
KtÍlön tźrgyalásra tesz javaslatot a 3.4. napiĺendi pont tekintetében. Egyéb kiilön tfugya|źsra
javaslatokat kér.

Jakabff Tamás
Azt ő is kéĺte volna, továbbá a3.7. és 3.8' napirendi pontokkal egészíteĺéki.



Soĺós Gytirgy '.,.', ..

Egyéb kÍilön ttrgyalásra vonatkozó kéľés nincs, igy a blokkban maľadt napiĺendi pontok
egýiittes uitájźú megnyitja, |ezfuja. Szavazásrabocsáúja az alábbi hat*o zati jav.astratokat'' ,

N.apiľend 3.1. pontja: A Józsesyáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. beszátnolőja
évÍł<özszoigáltatásĺ feladatokteljesítéséľőt ;

Előter.jesziő: dr. Fe:sti lvett . igazgatoság elntjke ' '

A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgydönt, hogy

a 70ĺ,6,

1. elfogadja alőzsefvźrosi Gazdalkodási Központ,Zrt.,2016.ĺévrę vonatkozó'éves'jéléntését
a kozszo|gáitatási szerződés keretében ellátott feladatokĺól, a kompenzáció
fe]lhaszľráittsról. valamint annak elszámolasáÍót., ].: ,

Felelős: polgárnrester ., 
:

Határidő: 2017 . szeptember,4.

2. 'fel,kéľi a Józsefuáľosi Gazđálkodási Központ Zrt.-t. |az elszźtrno.lt ..és jókĺhagyotti
komp'enzźrciő.péilzligyi rendezéséľe. :'

:;:;
Felelős: Józsefüaľosi G'azdálkodási Közp ontZrt. igazgatil:séigelntike ' '
ÍIattnido:2,O,'|7.szeptember2a, . ' '..'

-.: ' r ,' : t..l:.

:

Napĺľend 3.2. pontja: Pedagógusok Szakszewezete Budapestĺ Šzelvezéte béľbesŹámítási
kéľelme a Budapest VIII. keľĺĺlet, Kenyérmező u. 6. szĺ{p alatti önkormányzati
t'ulajdonúo nen lákás.céljáľźť sżo|gáIó.hé|yiségvonatkożásábbh .
El:őterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodási igazgat,ó :

ľts.ígúgydciĺ1;hogy

|.)::boruá!áľu| a Pedagĺógusok,'.Szakszer..vezete iBĺdápestĺ,Szeľvezete (székhely: 108t
.Budapest; 'Kenyérmező u.l6., adószám:. |9aĺff6i,?:|.4f,..:képvíse1i.:. Sinkovicsně Fiľigyi..Katatin 

fióvrĺľosi elnök) által béľęlt,.Budapest.VI[I. .keľĺi|eti.-Kenrnénircző. u;.6;:szánr
alatti,3461910/N l1 hľsz..ú 332.m'aĺaptérĹiletíĺ, tinkoŕin.an'yzati'tu1ajđonrfi,.tlső emÔleti,
nem lakás cé|jaru szo|gáIő helyiség felújítasĺáho z azza|, hogy béľlő a 2A8l20t3. (VI.l 9.)
számű képviselől'testtileti.hatáľozat 3:4., pont]e) đpoĺtja szeľint kőzjegyżő.előtt egyoldďú
kötelezettségvállďó nyilatkozat elkészíttetését vállalja .

Felelős: Józse'fuaľosi Gazdálkodási Kĺĺ4poĺtZrĹvagyoĺgazdálkodási igazgatő1a
Hätĺáriđő: 2aI7. szeptember 4. ' i. ''

2.) hoz'zájárul továbbá a Pedagógüsok Szakśzervezéte-.B.üdapesŕi Szewezétéve|..az T:)

pont szeľinti helyiség tekintetében béľbeszá.rnítási'megä-14odx.megkötéséhez és].a:
bérbeadóra tartoző elektrornos beľendezések és vezetékek felujítasara vonatkozó munkák
kĺiltségének bérleti díjba töľténő bérbeszĺámításźůloz ĺ0.hóńap alatt bruttó |.784.9tg,- Ft
(nettó t.405.448,- Ft + 379,471,- Ft ÁE,ł.; összegben. Az elszámolás feltétele, hogy a
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béľlő a felújítási ńunkĺĺtat e|végezze, és azok a benyújtott szám|ćil< a|apjánleígazo|ásra
kerĹĺljenek.

- 't 'l:::''1";.

$lełősl Józsefuaľosi Gazdá.lkodĺĺsi Kĺĺzpontzrt-vagyo,,guza.ĺ1oa á,iíg*#;*j; ,. 
. .' ...','.''

Hataridő: 2017. szeptember 4. -D-YY

sgrend 3.3. pontja: Lengyel ĺuáĺt.egyeni.vá||aftázo.ľjiĺę".ĺĺälĺ*o 
".*"ľ"ĺffií'VIf,r. keľůilet, Somogy.ĺ Béla u. 20. szĺm äuttĺ.ĺioo, łĺn,k.oľmányzaĺi]t'i"ĺá""ĺ,.i".ń.ĹTil 

'cé-ljáľa sz'olgálĺó helyis ég bérbeadása vonatkozásában
Előterjesztő:BozsiklstvónPéter-vaglonggvdál.kodá;i.lgazgató . :.,:, .: -.''..'l .,

A Vrĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy :

1.) vĺsszavonj a az 536/2017. (vI,26) számúhatáĺ.g,zatáI, 
i

Fęlelős: Józsefutĺľosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.vagyoxgazdálkodási igazgqtója . 
':,Hatíľidő:20|7'szeptember4. ,', l,. .,

2.)'hgryá,iáľul a Budapest vI[. kerĺĺlet; Sonoryr.Bęlą u,'20.-5zŕlrg.alatli,36l4f'3lĐ/Nl
hľsz.-ú, 23 mf alapteľĺiletĺĺ, tlres, tĺ*ôľmĺnyz"řt.ĺu,iąoq,. ''otnuĺ',uęjoĺn,uaĺi.nilasziłąt-ĺ9..Í1€ÍIl
lakás cé|jára szolgáló helyiség bérbeadĺísrího, 

.Lcľrg.:,ęl 
ĺ'aii'=äđ,ĺńĺ ',vhiaĺ.m"ĺ

(székhely: 1136 Budapest,..Pąq9p'niau. 43.!l4.;nyil,vaatB$ási.pziíĺ.n;.5 oggĺgl.g':;,łdi'iá*,
6764|697-I.4I) ńsiérę hataĺozitlin iddľe,.äô. nupo. ľul*o"aĺ,í...i'4ő..:kiłĘĺitésíveli.
.éIel'niszeľ keľeskedelmi alapelláltás (kézmtlves stiteményok es éläirniszerer. äloalĺĺĺ'á
és forgalmazésa) tevékenység céIjara,,45.500'. F.t/hó-iíhA #"i;;ňł i kozĺizemi es

,'kĺi.kinszolgá]'tątási.díjakössz.ęgęn. . : '-l:';'. 'l'.',i'''::..,,. ".'.';'...:;;.1,ł.:.':

'' .:

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkqđlsi.K.1izpontZtt',ugyong*dálkodási ĺsąz&atć,jla 
. . 

'.'' 

.. 

.' 
'.

Hatĺáľidő: \nl7.szeptember4. ] ''];.l .1 '..

3.) felkéri aJőzsefvźrosi Gazdálkodá1i.5ö?p"ľ Zrt-,t ghatárazat2:)..ponlja s4orinti*béľIeti
szerzodés megkcĺtésére, amelynek feltétele, hogy az onkorm*y,uitrilajäonában álĺó nem

ĺinkorrnźnyzatiľendelet 14. $ (ż) beke.zďése 
'alap;ĺĺn.sihavĺurutto'berleti 

aĺ:n"ł łnili"í.lä
..'':9yądék.'é-ęgfü*éłé1,'vé.1ą4pi3tĺat7..g'.'(Đ'..,ęk'ęp4éqę.'q'{apj.ą'^łl.ĺizjęgy:'.p..-,é.l'"tt ěey;1n'iĺ

k<itelezeftsęgvríilla.tr{pi nyilalkozat .nĘatasá!uál.Ia|ii,aá.i.-"''d6 b.é'lő.; 
-.-*.'' - 

.: ' .,'

'':

Felplős: Józsefuiáľosi Gazdálkodási Közp omtZtt,vagyongazdátkoúĺsĺ i'.gazgätoi, 'i ',Hatĺĺľidő: 2017. októbeľ 31.

#IĽ'ľ:i s;ł;ľonti1ffidós2á1ma| 
ry.1delkező,més4,.{s'vgpjl.y.,nffbę.Y+Íplĺ..-::tl .ł-----

kéľe|ńe a Budapest vflI. kerĺilet, Tavaszmező u. Í9l-2,l. szám ah;ňi ĺĺ'eś;'6ĺľu'iláĺřätí
$$jdouĹ nem |akás céljára;szglgá'lś hęlyĺség.}éľbeadi{sa vona'tkozásá.bán :

El'őtęrjesztő: Bozsík Istwźn Péter - vqgłongazdálkaůźsi igazgató

:.
A napiľend 3.4. pontjit kĺilön táľgyalásľa'kikéľ'ték.

46



A Budapest.Vĺ,trI;.kerĺitĄ. IiltmgáTĺa ki'ŕ.'iff,áim,' 
.

ĺIyrujzi.számú. lakásľa megkülttłĺtt elddásĺ . ajánlat; határideÍ.ének,.

Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongaidólkod:áśi igazgató

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgý.'đĺint;; hogy a Buđapest YflI. keľüIet,
Itru-ngária kłjrút 

-szĺĺm 

aiatti,łIlÜľsz.-u, 33 m2 alapteľĹiletiĺ
lakĺásra vonatkozó eladási ajĺánlat ajánlati kĺitöttségét a hatźnozatról szóló éľtesítés
kéżhezvéte|éto|szźlmított30nappa1meghosszab1iitja.,

Felelős: Józsefuarosi GazdátkodásÍ Közpo nt Zr1, vagyongazdalkodási ig azgatőja
Hataridő: 20t7. szeptembeľ 4.

Napiľeilđ, 3;6. pontja: A Budapest vĺII. keľĺĺlet,..f.a.ýasziiező ułca 5. szá'm|al1ttl,
hatłärĺl'iidł|aĺ idóľe szóló .béŕtr€tĺ joggal 'teľhélt önkolilányźati tu|aiđonĺĺ. hé|ýiség
elĺđegenítése : ':

Eľőtčrjesztő:.Bozsik Isnán Péter - vagyoiga,dálkodási.igazgató

A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) ho,zzájaru| az ingat|an-nyilvantaľtásban 35245lOlN2 he|yrajzi száĺnon nyilvĺĺńtaľtott,.
tęľmészetben a Budapest VIII. keľület, Tavaszmező rrtca 5. 'szán a|atti,"qtcai bejaratÚ,19
# ..ą|;apteľtĺ1ettĺ tĺzllthel)'iségĺe vonatkozó eladási |ajźnlat: ls.ĺlĺo.iĹász1o.".'gěÚáprin
(széklrelye: l'1,45 Budapest; SŻ{igló utea'80. I. emélet 5.,.nyi'lván{áŕ.'tásisiáma:j50i47y6.33,
adőszźlma: 676061'f2-2.42\.egyéni vállalkozó bértő részére toĺténő megktĺlđeséhjez, a

vétełáľnak; az elkészĹÍłt forgábńi éľ1ék.becslés, va.lamińt az:onl(o.rmźnyzat tulajdönában
áLIő nem lakás céIjźra szolgźl|ő helyiségek 'élidégenítésénelł feltéteĺéiťől .sżóló

32l20I3. oru.15.) önkormanyzati rendelet alapjźn a foľgalmi éľték 100 pÁ-źtban, azaz
5.000.000Ftö'Sszegbentöľténőktizlésb'.mellett'..;

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.vagyongazdálkodĺĺsi igazęato1a
Hat,ĺáridő:2o|7.szeptember4.

2.) felkéľi a Iőzseflĺźtrosi Gażdálkodasi Központ Zrt."t ahatÍroz-at 1.) pontja.szerinti' eladási
aj.anÍatkikiitdéséreésazadasvételi.szęrződésmeskiĺ'-tfse'.. . 

. 
, ...,' .'

F elęlő s : Józsefu łáľosi Gazdálkodás i Kĺizp ont Zrt, v agy ongaz:dlátko dási igazgatőj a
Hatándo:z}|7. októbęr 20. :

Naplľend 3.7. pontja: Lakás elidegenítésével ka'pcsola.tos vételáľ és

ióvá..h;ryása eseÚĺ dtintps a|apján.. B.udäpeśt v,'II{. trĺeľü'letl,.ll.l,éś u;
Elő t ě?j e Ś zt ő : B o z s ik.Is ťv án P é ter - v agł| o n! aż dől Eo dá s i í gaż gaÍ ő

A napiľend3.1. pontját kültin tárryalásľa kilłéľték.
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Na,piľBnd 3,8..po'ptja:. L.a.k.ás..elidęgęnítéséyel .kapps.o!a!.,9s'l'vétełáľ és.lefadĺĺśi.
jóly"rt,h'ągy ils a - B ud ap ęs t VIII. : ke ľüI et, S tró b l.Alaj.a'q uÍ{a

Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongązdĺźlko.dási igazgató

.Ą napiľend 3.8. pontját'k.{llłin .Úáľ.gy.alásľa,kiŁér{élĺ

Napiľend 3.9. pontja: Javaslat ĺires lakás.ok és.nem .lakás.'céĘára szolgálĺi.Łelyłségek' .
telek áľveľés útján ttiľténő elidegenítéséľe
Előterjesztő: Bozsik'trstyán Féter - végyongqzdál.kod,ási.igazgató :.ĺ ..'':'' . i -';' . ' ' .

AVaľosgazdálkodásiésPénztigyiBizottságúgydönt,hogy':

|. ' a Budapest XXt. kcľii|ęt, Vąpas uJca 59:...fiiĺldszint 2. szćm alattí, z}gs63.0/N5
.. holyľajzi..szźĺnű, 34 rn2 alapte.rĺiJetiĺ,;k,gq1foľt néJ.bli.!'ąkást q bérbepđási ąl-1o,urÉn-y'bó1 ..

kivonja, a kikiáltási arat 5.100.000 Ft összegben elfogadja, egyűttal felkéri a Józsefváľosi
Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a hatályqs jogszaĘáIyok ľendelkezései szęrinti-.nyilvános
elektronikus árverés lebonyolításáľa.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Közp ontZrt.,u,,,n,g*đátkodási igazgatőja
Flataridő: 20t7. szepembeĺ4' .' 

']

. I .l

2' 
' 
ąB.gdapest VIII. keľůilet, Práter,utca 51' II...e.m.. ďet 3* lszá.lr alat'ti,!6227MNł1 hrsz.-

, 'v;.'66 m, alapte1iilg,t.lĺ, f szobás, konf.Qľtos:'1akás1 a b.érbęá'{'p'si. állonn1ípyból.kivonją, a
kikiá]üípí źnat 19'.0'00'000 Ft cisszegben ;elfogadją. ę'.gy1!ftď fetkéľi: a J'ózsefüarosi
Gazdďkpdási Közpań.Zrt..t a łratályos jogszabá|yok ręndelkezése;..szeĺint,i'ny!łv,ános

, elektronikusiáľverés|e!'onyo1ításÁr.a. . ,.'

,:i

Felelős: Józsefuláľosi Gazdálkodási KözpontZrt; va,g'łĺapgé?drálkodasi igaz's4!ója,
Határidő: 2017. szeptember 4.

''.t.
3. a Budapest VIII. keľület, Bacsĺí Béla utca 6. szźlm a|atti, pinces7inti, .34837'/'0lN'| 

.

helyajzi számú, 52 m2 alapteľületíí raktĺáľ helyiséget abérbead,źtsi állományból kivonją a
.lkikiáltásii arut 2.096.000 Ft ósszęgben .olfogadja, e.gJ4ittal. .fe.lkéĺi a.. Józsefuárosi
Gazdálkodási 

.Központ 
Zr.t.-t,.a hatÁ,L.yqs jogsąa."bjĺłyok,.p''pd.e.'!kszé.sgi.''szę{pli'-ony.ilv-łínos

elektronikus ĺĺľveľés lebonvolításara.

].''.
Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongązdźikodźsiigazga.tćl1a
Hatźndő: 20 1 7. szepember 4.

4,, ä B,ud.',ąppst VIil. 'keľiilet, Bacsĺó .Béla utga 9. -s.ząIF ďa'g!.' pi.ncos3...............in.1i, 34846/a/N1
hely4ąjzi..ĺ4Í+ryt2.4!1m, a]aple,g}lętiĺ nrEh.'o.|'y hs.lľ,łłÉ.ss! a bęp,'e.ę{ĺĺsi.ď.łq'''.apyńŐJ.ki;9ĺliĄ.'..
a kikiáltási arat 2.152.000 Ft összegben elfo.gadj.a egy'tlttal f€lkéri a.JózseĄlfuosí
Gazdflkodási Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvanos
elęktľonikusarveréslebonyolítasára. '.'''.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdłítkodrísi igazgatőja
Határidő: 2017. szepember 4.
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5. a Budapest VIII. keľiĺ.lÔt, Koszoľú utca f5-27. szźlm alatti, 355fa/0lil35.helyrajzi
szźĺmu,25 m2 a|apteľiiletíi egyéb helyiséget abétbeadtlsi állornányból.kivonja; alkikiáltási
arat 7.500.000 Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéľi a Józsefuaľosi'Gazdálkodásí
Központ Zrt.-t a hatályos jogszabźiyok rendelkezései szerinti nyilvános elektľonikus
ĺírverés lebonyolításara.

Felelős: Józsefuĺáľosi G.azdálkodási KözpontZrt.vagyofigazdálkodasi igazgatőja
Határidő: 20|7. szepternber 4.

6. a Budapest VIII. kerület, iľ utca 3. szárn alaltí, pinceszinti, 352;01l0lV| he|yrajzi
számu, 67 mf alapterĹllettĺ miihely helyiséget a. bérbeadási átrlományból kĺvonja, a
kikiáltási źrat 2.880.000 Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefuaľosi
Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos jogszabáIyok renđelkezései szerinti nýlvrínos
elektronikus ĺárverés lebonyolításiĺľa.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkođĺási Közpo ,ntZrt. vagyongaidál'kodlfui ig azgatőja: 
.

Hatáľidő:201'7. szeptember4. ' '' ; ''

7, a Mogyoľĺód, Árpád vezérút,s3. szźlm a|atti, t5g0l84hĺsz.-ú, 880 m' ďapteľülettĺ építési
telek kikiáltasi aÍát 9.410.000 Ft .+ Áľa' összegben elfogadją egyúttal .fęlkéľi a
Józsefraľosi Gazdálkodási.'Központ Ztt.'t a hatályos jogszabźlyok rendelkezései szeľinti
nyilvános elektľonikus iírverés lebor.lyołítasĺĺia'

Fel.elős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpofiZrt. vagyorL3azdĺí]kođási igazgatója
Hataridő: 2017 . szeptembeľ 4.

8. a'Mog5loľód; Á'rpád vezér út 3; szĺĺm alatti,I59aB6 hľsz.-ú, 732.,mz alapteľiilet.tĺiépítési
telek kikiáltáŚí aÍőt.8.28}.000 Ft + Áľe összegben elfogadja, egýttal felkéri a
Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt,.t a hatá'lyos jogszabalyok rendęlkezései.szerinti
nyilv{nos.elekt.ronikus aľverés lebonyolíüĺsaĺa. | ''...

Felelős: Józsefuiáľosi Gazdálkodĺísi Közp ont Zrt, vagonlazdálkodási.ig azgatőj;a

Hataľidő: 2017 , szepternber 4.

Soós Gyłiľry
Megállapítja, hogy 11 igen, O,.nem, 1 taľtózkodás szavazatĘa| a Bizottság az,alźhbi
hatáĺ ozatokat el fo gadta :

Näpĺľend 3.1. pontja: A Jĺózsefvá'rosi Gazdálkodásĺ Ktizpont Zrt. beszámolója a,20t6.
évĺ ktizszolgáltafuńsi feladatok teljesítéséľől
Előterjesztő: dr., Pesti lvett - igazgatosóg elnoke

7 39 ĺ20 17 . (Ix.O 4.) sz. Város gazdálkodási és Pénzĺi gyĺ Bĺzotts ág hatáľ ozata
(11 ĺgen,0 nem, 1 tarůőzkodáts szavazattł|)
(Iematikai blokkban tortént a szavazĺźs.) j

A Vĺíľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság rigy dönt, hogy
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1. elfogadja aJőzsefvźlrosi Gazdálkođási KözpoĺtZrt,2016. éyĺeivonatkozó.évesj"e1ęr.rtését
'. a közszolgáltatási szg; "z(dés keľetébęn ellátott feladatolaóli a kompenzáció

felhasználásról, valamint aÍmak elszámolásaľól'

Felelős: polgiĺrmester
Hatlíľidő: 20|7. szeptember 4.

2, felkéri a Józsefuárosi Gazđálkodási Központ Zrt'-t az e|szźtm,olt és jóváhagyott
kompenzáció pénztlgyi rendezésére.

Fęlelős: Józsefuaľosi Gazdáłkodási Kĺizpo nt Zrt. igazgatőságelnöke
Hatáľidő: 2aŰ, szepternber 20.

Napiľend 3.2. pontja: Pedagógusok Szaksz ewezeteBudapesti Szeľvezete bórbeszámításĺ'kćrelme a Budlapest Vlll..keľiilet,o Kenyéľnező u..6. szám ala,ttĺ:iin.kormányzati
tulajdonú' nem lakás céIjáľa szolgáló helyĺség vonatkozásában
Előterjesztő: Bozsik István Péteľ - vag)/on8azd.álkodási igazgató

.'l

74012017. (Ix.04.) sz. Váľosgazdálkodási ésľénzügyí.Bizoŕtsághatározata ;

(11 ige4 0''Pem" ĺ. taľJózkodásszuĺ.azĺttal).' ] t

(ľematikai blokkban tö,rtéąt a szauazás)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹĺgyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy" 
:. .

1.) hoz'zájáral a Pedagógusok Szakszeľvezete Budapesti Szeruezete (székhely: l08l
Budapest, KenYénnező u. 6., ađószĺĺm: |90.I2f67-7-42,. képviseli; Si.nkov.'ięsné..P,..irigyi
Katalin fővĺíľosi elnök) által bérďt Budapest VIH. keľület,. 'Kenyérnező.a, 6. szźlm
alatti, 346l9la/Nl1 hĺsz..ú, 332 n. ďapterülettĹ önkoľmányza1i fulajdonú; e!ső.emeleti,
nem lakás céljara szolgálrő hetyigég felújítasaho7 az7Ą|, hogy bértő a.248l2a.11...(YI..19.)
számú képviselő-testĹileti batálrozat 34. pont e) alpontja szerint közjegyző előtt egyotdďú
kcjtelezettségváLla|,őnyilatkozatelkészíttetésétvállalja..

Felelős:JózsefuáľosiGazdálkodásiK<izpontZrt.vagyangazdálkodásiigazgatőja
Hataľidő: 2017 . szepteĺnbeľ 4.

2.) .Ęoz.z.árjárul továbbá a 'Pedagógusok.Szakszeľvezete Budąpesŕi Szeryezetévet az t.)
pont szeľinti helyiség tekintetében bérbeszámítási megrĺllapodas ĺnegkötés€|hez és a
bérbeadóra tartoző elekfuomos berendezések és vezetékek felújítiísiáĺa vonatkozó munkĺák

.ktilt'qégének.béľleti díjba tĺiľténő béľbeszĺfu4ítźsźůloz,tr.O hónaB'ďatt bruttó.|.784.9t9,. Ft
(nettó |.405.448,. Ft + 379,47I,. Ft Áľ,ł) összegben. Az elszáľno.l'ís f€ltétele" hogy a
bérlłĺ a felújítási munkákat e|végezze, és azok a benyújtott számLák a|apjźnleigazolá;1a
keräljenek

Felelős: Józsefuaľosi Gazdrílkodási KözpofiZrt. vagyongazdálkodasi ígazgatőja
Határidő: 20|7 . szeptember 4.
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Nĺfpĺrehd 3.ś..pontja:.Lengyel.'Judĺt egyénĺ váI|a..lkozĺí béľbevéfełÍ:kéľe|meijdiBudapest 1

T-IJ. keľÍilet, Somogyĺ BéIa u. 20. szám älätŁŤ.ĺiyes; łinkoľmiĺnyzutit"',i.aĺ.a.nú;.1ndń.i'iŕ'. .

c.élj áľa szolgáló helyĺség béľb eadása vonatkozásában
Előterjesztő: Bożstk trśnán Pěteŕ.- vagyoimgazdáIkijdiźsi igazgató '- i

7.4tt2017. (Ix.04.) sz. Városgazdálkodásí és Pénzĺiryĺ Bĺzott sáęhattĺĺrozalta 
. 

.

(l1 igen' 0 nem, 1.Íartĺízkodás szavazatta|)
.' ji ,(ľematik,aiíblokkbąn 

tör|téit.a szavazós)
'J

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺin1, hogy . 
.''. '..

1.) vĺsszavonjaaz536lZ0l7 (vI26.)pzamúhatáĺozatźt.', 
.'. :, | .' . .

Felelős: Józsefuiárosi Gazdálkođĺási KözpontZrt. vagyon1azdálkođási tgazgatőja
Hataridő: 20|7. szeptembeľ 4.

2.) hozzáť/;á,ľul a,Budapest VIII. 'kerüIet,]Somogyĺ'BéIá u:,20; szttrl.atrattt,.36ą2sł'alyl
hĺsz'-ú, 23 m, alapteriiletíĺ, tĺľes, önkormĺínyzati-tulajdonú, utcai b"jáJtú; ibn'"ĺ'''i, 'ä" l*í':. "2€Ijfua ;1ó1qalo heýiség. bérbeadasáh"; .Ĺ;il"i'ĺođř'lläg3łénili,Ýäi|á.Ikozĺó'

.(székhelý: 1136Buđapest'P.anĺr'*óniau)'43:|'l4.;.nyi1Ýrfultftási;sżĺáĺ,lr:,]5aš'sw,ołłđőiiő^,. .67'6+169ĺ17,'I-4I) .részére tatfuozat|an időľe,'].3o näilos;] ',:fe1'no ,ĺst..',ĺao...iilĺk.ilJťé';i.éleĺ.n,iszeľ.ke-ľegkedellĺÍĺia|apellätás (kézrniíve' .ili;ää)'jř.év'öľá't'í.ä.křiääiiiää. 
'-.".ľ."{9'g''''yy:"ą'.t":..9|ĺenyseg cé|jaľa,.4550o'. rlruá Tĺĺij. #.[đ.ff;ä6ię'il;
.kĹiltinszo|gáltatási 

díjak összesé1 '''

Fele1ős:.JózsefiĺaľosiGudatkodásiKö4pontZrt.vagyongazdálkodétsiig:az!atója,
Hatĺĺľidő:z}L7.szeptember4.

3.) fetlĺéľi a Jĺízsefuiíľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a'hatfuozat f.):pontj.b sżéľiľlti bérłeti
szerzóđés megkötésére, amelynek feltétele, hogy wonkormĺíny,aítul"jdeneaaĺĺ'.alá;ě*i
lakás cé!jáľa_ szolgáló helyiségek béľbeadlísňlak feltételeiľől szóló zsizsll.7ü;ó].i;.]ö'nkoľĺnányzati:ľendelet:l.4: 

$ (2) bękezdése atapjźn3 haví..bľu1tó uetlutiáĺ-'nuloil;f;Ĺlä
óvadék megfizetését, valam,ińt a..7v', $.14) békézđése äapjáľrlköżjegyző Ülott esy}íđJú
kötelezettségvallalasi nľilatk3at ahlLíÍasatvráltalja a ĺeenao ter.|ő. 

. " 
. 

' .''. .'

.Felelős: Iózsefv'źrosi Gazdálkodiísi KĺizpontZrt. vagyongazdá.tkodási.i gazgatep. :'. ''.- '.|:., :

Hatánđő: 2017 . októbęr 3 1.

Napĺľend 3.5. A Budapest WII. kerület,,Iľüngáŕiłi ktiľút
számú 

. lalĺásľa megkĺildött elädási ä;ĺnw ľä.tĺtiEeJl ľ
El.,.ő,,,'tęrjesztő: Bozsitc:IŚtván P.étęr 'vagyongaz.&ź:lkodási igazgató 

'

7 42ĺ2017 . (Ix.04.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺiryĺ Bĺzottsá g határozata
(11 ĺgen, 0 nem, 1 tartózkod,áts szavazatta|)
(Tematikai blokkban itirtént a szavazás) n .: 'i

A Váľosgazdálkodási é'Ľé!ryryl-Bizottság úgy dĺint, hogy

- 

-

a..Budapeśt
sz.-ú, 3jJ..

.vĺ.f..f.. 'keľĺĺlet,
mł álaptértiletĹĺ

m.eghosszabbíÚása
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lakápľa vonątkozó 'e,,ladási Ąźn|at,.ajw!ątĺ köJött9égét,,a,,'Ilatározatq5ll qzóló .értesítéq.'

kézbezuéÍelétőlszárnított30n,appąlmeghosszab}ítją. '.. lł''' ,.'..;':',''.-:,.:,.l.::.' :'.i;
. i; ,,. ,..: : .

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KozpoÍúZrt.vągyongazdálkodási igazgató1a .

Hatĺĺľidő: 2017. szeptember 4.
ta

Napĺrend 3.6. pontja: A Bud.apest \ĄIL 'kerĺiło,t' Tavaszpre,żfi.' qtca 5. szám alatti,
határozat|an ĺdőre szóIó béľletĺ joggal terhelt łinkoľmá.nyzati tulajdoňú helyiség
elÍđegenítése ] .' .-.':' ] . l '...''.'

Előterjesztő: Bozsik István Péter - vaglongazdólkoůźsi igazgató
'' :. .:, ' .

143/20|7. (Ix.04.) sz. Városgazdálkođási és Pénziigyĺ Bĺzottsághatározata
(11'igęn-'0,B9mł''ĺ'tą,rtór"kpd4słza'vązattal),
(Iematikai blokkban tortént a szavazás.)

A'Váľosg.azdálkodrásiés.Pénz.ůĺgyiBizo.ttságúgydönt,.hogy

!,,)l...hozéiĄźyu|. az ingatlan-nyilvanĺaĺastan 3.524,5lOilN2 Ąď!y1'aj4i ''szfunop' 
ny,i|vąptar.Íott,

tęĺnészeÍben a tsudapest VJII. keriileJ, Tavasme,ztĺ qtca:5. szĺím a-latti,.utcai bęiąr''afrÍ,.I9
. m4 ďap1eriiletiĺ..iizlethe[yiségrę vónatk.oz'ó. elądĺĺs!.'.aj{nlat .S-á:lłó 'Lészlól'.B-'e.qjánlin' (szék.helye: .1ł45łB-rdąpest' S4lgló utqą EQ. .ł .eľnelotl5..,.$yi-1ý$ľJ-ta{'4pi1s.z'funp;í5'0{'78f'33'

ad'oszaaa: 67'ś06'122i2-4f) .ęgy,éÍłL' vál-lalkoeg béľJő ľés7ére*. töIt'érrő .łłlę8kĺĺldé.s,é.hę.z. a
vételámak, az elkészült foľgalmi éľtékbecslés, valalqint .az.0łŁ<o'ľ.1...léł'y*at.ttłląj'doná}an

á|Ió nem lakás céIjfua szo|gálő helyiségek elidegenítésénék feltételeiĺől szóló
3212013. (V.II.15.)' önkqľJilanyzati. ren{olet. ąląpjąn..a forgalry.li..iéľÍél< 'Ĺaa o'/'o=il,b4trl,.,4ą

5.000.000Ftösszegbentciľténőközlésemellett. : . ]]. '. ' ''.: '. '.] -'.ĺ-..,,'.

FęlďŐs: JQzseftaľ.osi. Gązdálkodásĺ K<jzpo nt Zrt. vag1longązdálko đási igazgatőj,a , ; ' 
,. 

',. 
,' ]

Hatáľidő:.2at7.szept,ęmber4. '' '

''.,1.-.r,].

2.): Íblkéĺĺ a lőzsęfvźrosi Gazdĺálkodási Kö7p ont Zrt,-t ahatározat.1:),po4tja'szę.riqti.elpđási
ajáłllatkikiildésére és azédásvéte|íszer1ódés megk.ötésére. j ' '

Fęlelős: Józsęfuráľosi Gazdálkodási Kĺizpo ntZrt,,ugyong*dálk"dá,i i'g*g*tiJu
Hatánđő:20l7..október20. . :: ' '. ' j'.'' ..'. . '.'..'.

Napirend 3.9. pontja: Javaslat ĺiľes lakások és nem lakás céljáľa szol.giĺIó heýĺséget
tetekilvoľés:ú,łjánttirúénőelĺdegenítgsćre' . .' ,, ''i. jl:: '. 1 1. ' i.,'.1;'.'
El.{ąrjesz1,őł Bg.zsik István Péter - vaglo.ngazdálko.'dósí isązspt? , ].. . : : . ;

'r .ti

744l2fr17. (IX.04.) sz 
iľi:ů-ůit|||ľTł;11ľ;ĺffiä*'oľ.ľ;xľiffiĺn.#\qv?b 

, . '.]:. '. '.l.:.....ĺl

('Iem,atilcai.blokkban tc)rtént a szűvąz|ąs.) :! ,.:' .. .. ,

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

I. a Budapest XXtr.. keľü|et, Vasas utpa 59. fii'ld.szĺnt 2. szćlm alatti' .20' 9'8'63.rclN5

. ..he|yyajzí számu, 34 m2 alapteľülętrĺ, 'komfoľt 
nélkĺili' lakést ą,bé,ĺbeadĺási á.||pľnany- l;



kivonja, a kikiáltásl. aľat 5.l00.000.Ft összegben et'fogadj a, egytltta|felkérÍ a JózsefuarosiGazdálkodási Köąpont Ztt'-t a hatályos jčgszabá|yót ."na-éil."ueu"ĺ.*z"Jniĺ";;';ä;
elektronikus ĺáľveľes lebonyolításĺĺra.

Fe.lelős: Józsefuáľosi Gazdálkođási Kcizp ont Zrt. vagyoÍIgazdálkođási igazgatőja
Hatáľiđő: 2017. sżdptembeľ 4'

2. a Budapes,t W[..kerĺilet, Práter utca 5l.. II. eme|et s. .',ĺ* a|aĹta,36227lOlN11 hľsz.-íI' 66 m2 alapteľüleťú, f szobás, komfoľtos lakást a.bérbéadási alornaĺýuái''ki;;j";kikiáltási źrat 19.000.000 Ft összegben elfogadja, egyuttal felkéľi a JózsefuárosíGazđálkodrísi Kĺizpont Zrt.-t a hatályos ;ogsuaĚalý"Ĺ ;;&lk.'e.|i-J.ĺnti nýIvános. elektĺonikus áľveľés.lebonyolításaľa. '

Felelős: Józsefuáľosi Gazdátkodási Kĺizp ont Zrt. vagyongiadłíĺkodási i gazgatőja
HaLíľidő: 2017. szeptember 4. ' ę.' ,_o 

'.' |' '.

3. a BudapesÚ vIü. keľůi|et, Bacsó Béla uÚcai'6: ,szám alatti,.pinceszinti; ''3483!7/OĺN1. helytajzi számű', 52 m2 alapteľĹiletti rat<tar helyiséget a béľbeadáśĺ.ĺll".,ĺoýtáŕĹi'áí:ą äkikiáltási árat 2.096.000 Ft cisszegben ul.ľog.uŹ;u, egyuttal fęlkéľi a Józsefuiárosi

. j^*,*}ľ:j.is] rtĺznont Zrt.-t a hatálýos iogszaaaiyot renĺelkezései szerinti nýtvános
. elektronikus ĺáľverés lebonyolításĺĺra.

'I : t, 
,

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt,vagyongazdálkodasi igazgatőja
Határidő: 20117 . szeptember 4.

4. a Budapest WII. kerĺilet, Bacsó Béla utca 9. szám a|atti, pinceszinti,348:46l0/NI, helytajzi szárÍt,47 
ľ:^",1^1pľť.'"nű miítíely he'liséset a bérbeadäsi'állornanybóTkivcĺnją.la.kił<iáltási lĺíat 2.152.0:010 Ft.cisszegben el'fogadjĺu, 

"gľarul.T.n.ďu .IózséFvaľośi:Gazdálkodási l(cizpont Zit..-t a hatályos jogszabelyäk rJndelke"Js"i s".ĺftt;ytl;ä.;ęlektronikuslĺírveľéslebonyolításáľa' ' : ,

Felęlős:JózsefuiírosiGazđílkodásiKözpontZrt.vagyongazdálkodasi igazgatőja. . ' .; .. '

Hatíľidő: 20L7. szepternber 4. :

5. .a,.Budapes't vJ.[I. .kerüIet,^Koszoľú.utca 25-27. szÁm a|atti, 35520/0/N35 helyľajżi.
'...ŚzéłrĹú'25 mz.altĺpteratetíí egyébĺholyiségeta béro.eaarĺsí,ffiornahy..boi rei""o:ąa.kilci,áłtliśŕ'.

árat 7.500.000 Ft <isszegben elfogadj i eeyűtta| fetkéľi u ĺoź..fu*óśľäááĺk"dáśi
Központ ZrtÁ 'a hatalyos jogszabályok renaeĺ<ezései szerintĺ 'ĺl',ĺ""' "l.kt,.uňffi'.''. . .t a 1
árvęľés lebonyolításĺíra.

zdálko drĺsi' iigazgatő1 a
Hatráridő: 2O|7. szeptember 4.

6. a Budapest WItr. keľüIet, Őľ u.tcä |; szám alatti, pinceszinti, 352O|/0lN| helytajzi. 
yzámú, 67 .m2 alapteriiletű műhely helyiséget a Ĺäbeadĺsi állomránýból kivonja, a' kikiáltási fuat 2.880.000 Ft tisszegben elfogadją ěgyuttal felkéľi a .Iózsefuiárosi
Gazdálkodási KözpoÍ7t Zrt.-t a hatĺályos iogsziaá|yok ľendelkezćsei szerinti nyilvríńos
elektronikus iáľverés lebonyolításiĺra.
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Fe;leł.s.s: Józsefuaľosi Gazdálkođási KözpgntZ;rt. yagyongazđálkodási ígazgata1.'ą, ' ' .' ' : , ,

Í|a1áiiđi;20|7, szeptembeľ 4. ] '. '

7. a Mogyoľĺĺd, Áľpád vezérút 53. szźtm a|aIti,75g)l8,4hľsz.-ú, 880'r'n3 alapterĺilettĺ építési
telek kikiáltási aľát 9.410;000 Ft + .AFA ĺisszegben. ę!'fggadja, p.gylłĺtal.., felkéľi" a
Józsefuarosi Gazdálkodási KĺizpoĺtZrt.-t a hatályos jogszabáLy.ok ręqdglkezósei szęľinti
nyilvános elektronikus ĺĺľverés lebonyolításaľa.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdá.lkodási KözpaĺúZrt.vagyongazdálkodási igązgatija
HaÍĺáľidő: 20|7 . szeptember 4.

.i
8. a Moryoľ'ĺid, Árpád vezér út 3. szám alatti,1590/36 fus4;.x,7.3?:m?.ałąpteĺiileníépÍ.!ési

telek kikiá|tási tltéLt 8.280.000 Ft + AFA összegben elfogadją egyuttat felkéľi a
Józsefuarosi Gézdálkodási. Ko1poft Zrt-t a,hatźiyos jogszabál'yok'ľendolkełćsęi;szeľinJĹ
nyilvános elektľonikus áľveľés lebonyolításáľa. 1 

'. 

l''

Fe1elős:Józsefuarosi.Gazdá1kodásiKĺizpoftZrt.vggyoftgM'dá1kodási-igazgatőja.',.
Hatáľiđő: 2017 , szeptember 4.

N.apĺľend3.4.pontja:-dószámmalľepfleJk'ezőn.ągárnszęryély'.bśľbevóÚelĺ
kéľelme a Budapest VIII. keľület, Tavaszmező u.19-21'. szám a|atti üres, önkoľmányzati
tulajdonú,nemIakáscélft{ra.szqlgál.{'heIyiségb.prbeadás,a"-y9nad.tq1ásáb.ąp..'..
Előterjesztő: Bozsik István Péter - ýągyongazdĺźlkodási igazgató : , 

'

SorósGyłiľ..gy :. l:,':','''': ,.':-:' . i.i. l..
A..vitát ľnegnyitja, ismeľteti álláspontját .u igeyęl .képcsolat.bag' A4éľt..'4egr'.,p4ergüré
tą4ogatni, tneľt nern Íaľ.tja'jó ötlętne! az adott ĄĄen egy stúdiót ľntĺköd'tetni..,I(érdés,iho,gy

męnnyirę hangszigotęlné a kéľelnrező, a,lakpka! vélhętően zavąplá..Ez3'uýIeryfnye'';és nem
kívanjaazelőterjesztéstttĺnogahi.MegadjaaszstJakabfu'Tamasképvisolőnek.:,'1.:]

Ja.kabfyTamás ::] l .l :] ....-.'
o is hasonlóan gondo|ja,tehźt nem kockĺíztatĺámegail,|ęhetőu'é te.nĺu, hogy eg1, zenekąľ,

pĺóbáljon egy |akőhaz fölđszintjén. Azt szercľné kéľni, próbátjanak meg olyan helyiséget
keręsni.ą sfudió szár\ána, ąmi esďeg Ęari övezetĘęn hely.edędik'9l' vagy pl...a;Kppzoľu
utgá.ban:háthą ak,ąd olyan hę'.lyjsége.; .ąz .o.nko-.tľ-ľ.rany,.,ąaüąąt"' ą4i. .n.ę4',,ktizĺet1egiil,-egy
|akflhazbąłltaláIhatő: Ha rnaľ 20 méteľľe'véŁ az issegíthetvďaĺnennyit. : :':' ':

Soós Gytiľgy
Ez ręndben van' a v ítźľ- |ezźrj a. S zav azásr a b o csátj a az a|źhbi hatźr o zati j avaslatot :

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hozzáj@l u Budapest VIII. keľiilet, Tavaszmezou. L9-21. szátrna7atti,3.52vvl0lM9 hĺsz.-
íl,13 mf alapterülehí, tires, ĺĺ,nkoĺnĺínyzati tulajdonú'.ulcai be.jĺĺľatu,.fiĺldszinti, nenrlakás
céĘaĺa szolgáló' helyiség bérbguda'úo" adó szlŁnĺ-nď :rendelkęző
magrínszemély (ađőszźtm: részére hatálrgzat.Iąĺl' ' időľe, '30 nąpos
fetmondási idő kikĺitésével zenei studió, pľóbateľem.tevékenység cé|jar?,1:7"50.0'-.Ft1hó
+Ár.,t b érl eti díj + kil zazęmi és ktilĺinszo l g źitatási díj ak o s sze gen.
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Fele'ős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺizp gntZrt. vagyongazdálkodási igazgatőjaHatĺáľidő: 20|7 . szeptember 4' 
v *bJ vrrět

2.) felkéľi a Józsefuaľosi GazdáIkoda|'Ilti-zľ ont Zrt.-t ahatźrozatl.) pontja szeľinti béľletiszeruődés megkötésére, amelynek f€]tétele, hogy azonkorrn.ĺnyz;í.i'bjä;"ában álló nemlakás céljĺĺra szolgiĺló helyiségek béľbeadásíńak felteteleiróĺ szólá "íšDolg, 
(VI.20.)önkoľmilnyzati ľendelet 14. $ (') bekezdése atapjlánínavĺ bruttó bérleti ágnul. megfelelőóvadék ľnegfizetését, valamini a 17. $ 1ł1 bekezaese alapjĺín közjegyzi5 előtt egyoldalúkötelezettségvállalásinyi|atkozata|áírasitvá||ahj;;í;endőbérlő.

Felelős: Józsefu.rĺľosi Gazdálkodási Közp ontZrt. vagyongazdrílkodási igazgatőjaHatáľidő: 20|7. október 3l.

Soĺós Gyiiľgy
Megállapítja, hogy 0 igen, 11 nem, 1 taľtózkod ás szavazatla| a Bizottság a határozatij avaslatot elutasította

745/2017. (Ix.04.) sz. Váľosgazdálkodásĺ.és Pénzĺigyi Bizottság hat,őrozata
(0 ĺgen' 11 nem, 1tartőzkodá,s szavazatth;

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đtint,
nem fogadja el:

I,) 
ľ,*,,?%, :,!:fu,:',t-VIIj kerüĘt, Tavąszmező u' ]9-21. szám ąlatti, 35277/0/A/9 hrsz.-? . . Łr. ĐLql,

?' ,,,' m.,,alaptertiletű. üres, c)nkormĺźnyzati tulajdonú, utcai qtú, foldszinti, nemlakas céljára szolgáló hetyiség bérbeadásáioz adószámmąlrendelkező magánszeméty (adósiĺźm:. részére hatdrozatlan időre, 30napos felmondási idő kikötéSével zenei i próbaterem tevékenység céljára, ] 7. 500,-Ft/hó +Áp,ą bérleti díj + kazt:ł,emi és klłlĺ;nszolgóltatós., díj;k,;#;ľ;;;.

hogy az a|ábbi határozati javaslatot

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodást KcizBont Zrt.-t a hątározat I.) pontja szeľinti bérletiszerződés.meskaft1é19, a1netynekfel1ércle, hog,, az onkormónyzat,"íqa",,tan ĺźIló nemlaĺras céljára szolgáIó hetyt56,;o !er!1aaiű,,il,-7,ua,aeűal szóli 35/2013. (TI.20.)önkormónyzati rendelet ]4. s O belrezdése alapján"3 kavi bruttó bérleti díjnak meýIetőóvadék meg|izetését, valamint a 17, f (Ą beíržzdése alapján tôzjegző előtt e.gloldallźkj t e l e z ett s é gv ĺźl l aI ós i nyi l atko z at al áí; á s; át v áll alj i a I, 
",;ő 

i ;; i;
Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KöąpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőjaHatĺíridő: 2017. szeptember 4. J _--p-_-Ę.. LbwéqLvJ

Napĺrend 3.7. ponÍja:- L]kás elidegenítésével kapcsolatos vételáľ és eladási ajánlatjőváhagyásaesetid!ntésatapján-BňdapestvIil.,keľĺilet,luo..,.ffi...--
Előterjesztő: Bozsik István Péier - vagyon{azdtźIkodási Ęizgató

Soós Gyiiľgy
A vitát megnyitja, megĄa aszőtJakabfu Tamás képviselőnek.
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Jakabfy Tamás
Csak jelezni szeretné' hogy itt a JGK-nak sikerült źĺtvágnia a goľdiuszi csomót, és immár
monogram sincs az előterjesztésben. Eddig az vo|t a pľoblémája, hogy monogľam van, hát
most mar az aptob|émźlja, hogy monogram sincs, csak annyi, hogy a bérlő megveszi a lakást.
A többit nem mondaná' mert aztmźtt elmondta azutőbbi néhany iilésen.

Soós Gytirgy
Lenne egy olyan javaslata, hogy minden hónap utolsó bizottsági tiléséľe teľjesszék aBizottsźry
eIé zźtrt Ĺilés keĺetében tárgyalandő tájékoztatő foľmájában, hogy milyen eladások tĺjrténtek és

kiknek. Ezźita| a Bizottság tagjai éľtestilnek arról, kik vettek ingatlant Józsefuĺĺľosbarl az
onkormanyzattó|. Szeflnte ez áfuágĺá ezt a gordiuszi csomót. Megkéľdezí lakabfy Tamas
képviselőt, egyetéľt-e a javaslattal. Nyugtazza a visszajeIzést, majd további kérdések,
}nozzźszőlrźtsok hianyában a vitát |ezźrja. Szavazćsra bocsátja az alábbihatźrozatí javaslatot:

Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.)hozzájaru|aBudapestvIil.keľ'iilet,lllésu.{-számďattit
hĺsz.-ú, 20 m, alapteľĹiletiĺ, LlT szobás, félkomfortos komfortfokozatu, a közcĺs
tulajdonbó|hozzźúartozó 108/10.000 tulajdoni hanyaddal ľendelkező lakásra vonatkozóan
bérlők tészére történő eladási ajénlat megküldéséhez, a Budapest Józsefuarosi
onkoľmányzat tĺúajdonában áLlő lakások elidegenítéséľől szóló 3512016. (XII'08.)
önkoľrnanyzati rendeLęt 16. $ (1) bekezdés bb) pontjában neghatźttozottak szerint - az
elkésziilt foľgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi éÍték 45 %;o-źxa| megegyező
ĺisszegű _2'745,000 Ft vételaľ közlése mellett.

Felelős: Józsefuĺíľosi Gazdĺálkodási KclzpoĺtZrt,vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľid.ő: 2017 . szeptember 4.

2.) felkéľi a Józsefü'arosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatáĺozat 1.) pontja szeľinti eladási
ajánlatkikÚldésére,valamintazađásvéteLiszerződésrnegkötésére.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpoftZrt. vagyongazdálkodasi ígazgatőja
Hatríridő: 2017. o|ďőbet 22,

Soós Gytiľgy
Megĺĺllapítja, hogy 10 igen, 0 nem, 2 tartőzkođźs szavazatt&l a Bizottság az altlbbihatározatot
elfogadta:

7 46/ 2017 . (Ix.04.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzĺiryi Bĺzotts ág határozata
(10 igen,0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.)hozzájźruIaBudapestvI[kerĺilet,ltlésu.-.szźtmďuttffi
hľsz.-ú, f0 m, alapteľĹiletti, |l2 szobás, felkomfortos komfortfokozatu, a kĺjzĺjs
tulajdonbó|hozzátartozó 108/10'000 tulajdoni hányaddal rendelkező lakásľa vonatkozóan
bérlők részére töľténő eladási ajánlat megktildéséhez, a Budapest Józsefrĺĺrosi
onkormĺínyzat tl,ilajdonában álló lakások eliđegenítéséről szőLő 35ĺ2016, CXil.08.)
önkoľmányzati rendelet 16. $ (1) bekezdés bb) pontjában megýatźnozottak szeľint - az



elkészült forgalmi étékbecslésbtin ĺiregátlapított;'fbrgĺĺł.rąąi éĺék' 45 "'o/Ą:tiva|ŕmege$ěżő,
összegtĺ _2.745.000 Ft vétbhár kozléserrlelłett.. ;', :. . .. ....' li .

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkođási Ktizpont'Zrt:, vagyon,gaŻ&ílkodási igazgat,ĺja .

Hatĺáľidő: 2017. szeptéihbeľ 4.

2.) felkéri a Iőzsefvźnosi G.azdálkcĺdási Közpo t|t'.ZÍł.:-t a hatźrozat.1.) pontja:szerinti,. elädási
. ajlĺnlat kiküldéséľe ,Ýa|amint.azadásvételi szeľződés..rľlegkÓtéséľe; ' | : -,,

Feĺďős: Józsefu*osi Gazdálkodási KözpontZrt; vagyongażdálkođási.igazgatoja ' , '. :'

'F.IĺtĹáridő : 2o|7 . .oktőber 22.

Nä.pĺľend 
.3;8.,pontja: Lakás eliđegenítésével kapesol'a.tos' véttvétbláľ és..e|ádášii ajánlat

IezáĄa. Szavtttšia boosĺĺtja az'. :.

jóváharyása - Budapest VIII. kerĺileĘ Stľĺó;bl'Ałájos ütca

-

Elő.ĺerjesztő: Bozslk.Isnán.Péter,.vagyongażd.ál.kodiźsi.tgazgaťó ,,,' '. : ',.1 . ''l:

Soós Gyiirgy
A vitát' rne gnyi'tj a, maj d kérdés ek,i.h ozzászóIáiso k. .hi.anyáb an
ďábbi hatźr ozati javas latot :

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt;.hbgy

1.) hozzájaĺul azingat|arl-nyilvántartásban a Budapest V[II. kerĺilet, StľóbI Alajos utcű
szźrn alatti, l{|ffiu sz.-tl, 5| {

alapterĹilehĺ, 2 szobźs, komfortos komfoľtfokozatu, a kcizös halizataitażő,
57/|0.000 tulajdoni hanyaddal rendelkező lat<ásra vonatkozóan B. Á. Í:,,ľéśzéľę,.tbrté.ĺĺő
eladási ajánlat megkiildéséhez, a vételĺĺmak az elkésztilt forgalmi érté-kbecslésben
megállapított foľgalmi éľték 55 Yo 'álban, azaz9.350.000 Ft összegben történő közlésével
é.p azzal a tájékoztatással kiegészítve, mEly szeľint La végte.ges"véte'laľ.Ü,Śszęgeilaz
onkoľmanyzat tulajdonában áIIő lakások elidegenítéséről sz,őIő .35/{zJ016.l'(xi.ľ08i):

onkoľmrínyzati ľendelet |6. $ (2).(3)' illetve a I9. $ (1) bekezdéseiben biztosított
kedvezmények alkalĺnazĺĺsával'kerülimegäl.1apítasĺa. .'

Feloĺős: Józsefuáĺosi Gazdálkođási KözpontZrt, vagyoĺĘtlzd:álkodasi igaagatĺja
Hatĺáridő: 20.17.szoptembeľ4. '' ]. -. . ]. ' .'

'' 
.1 ' 

',' 
'':

2.) fęlkéri a Jőzsefuá,rosi Gazdálkotĺáśi Kiĺ4poÍlt Ztt,-t ahatźtozat 1.) pontja szeńnti eladasi
ajanlatkiküldésére,valamintazadźsvételiszeruőđésmegktitésére.

Felelő s : Józs efu ĺĺľo si Gaz dálko drĺs i Közp o nt Zrt. ł agy oĺgaidálko dáśi ]ig azgatőj a
k.trratáľľ,dő: 20.1 7. október 3 0.

Soĺís.Gytirgy ; ] ] :':..

kíegátłapítja, hogy '10 igen, 0..neĺn,2 tartőzkodźs' szavazatÍa| aBizbttság.az.a|'álbbi'haiźltozatot
elfogadta:
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1.) hozzájaru| azingat|an-nyilvántartásban a Budapest VIII. kerĺĺlet, Stróbl A|ajos ut."ĺĽŁ. *ią,^'ul.utt'ffiż,-ĺl,51ť
alapterĹiletiÍ, 2 szob!ą5:kpmfoĺtos'..komfortfo,kozatí-.,v köaps' Íłiląjd.qĺłbśi|:|lgzzá,;t4ýpzo

74.1l20t7.'Gx.04i) sz. VáľosgałdáůL<qdásĺ:'és ľé'uz':.tĺgyiĺBĺzo-t'tság ba,t'áro"aatą
(10 igen, 0 nem, 2 tar.tőzkodĺĺq szavąaątt'."aĐ '

A Vaľosgazdálkodási.és Pénz'ügyi Bizottság úgy dĺint, hogy' . '' :

,l ..,,i . r ;1: ;. -': ,i..' i.:i,ii

57110.000 tulajdoni hányaddal rendelkező lakłíśra vonatkozóan B. Á. I. részére tiiľténő
eladási ajánlat' męgktiĺdésé,he4,,.a 

'véJęliímak ' 'ąz ' elkésztłIt; forgal'rni' .é'ľ-ték]hecs1éĘ.b. eq '

megállapitott foľgalmi éľték 55 yo -ábaÍL, azaz9.350.000 Ft ĺisszęgben'tpĺ..tél-ló#zléo.éyęJi.
és azzal a tájékoztatassď kiegészítve, nrely szerint a végleges vétęĺaľ ĺisszege az
Önkormrĺnyzat tulajdonában á1ló lakasok elidegenítéséről szóló 35/201.6, CXIIIO8.)

. .ö4to1manyzati ľendelet'1'6,: $ ,(2)'(3)''..illetve ô,l!;1.$ '($ .beke4déseibenlbiz.{osított'.

.; kedvezrnéĺl'yeka|ka|r.łązásávalkeľĹilmęgállppít.ísľ'?, ..'. . '. ]' : ]:';. . : .' ,.. ,-. '.i:',

Felelős: Józsefuaľosi G.azdálkodási Közpo ĺú Zrt. va5yo4Eaz{álkodási.ig azgatoja ' ' ' -. 
.

ľtratáľidő: f017. szeptember 4.

,: .:+ii . :i .,

2.),' fblkéri' a Józsęfraľosí Gaądálkqdási Kazpo nt Zrt.:t ahatáĺaz'atĺ')1.p.o'.ątją szeriłrti eladási
Ąán1atkiktildésére,va1amintazaďźsvéte|iszęrzodésmegkötésé!e...

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözBo ĺlt;Zrt.Vagyongazdá'1kodási igazgat,91a,..'' .. . .-|.;i:. ''l .

Hataľidő: 2017. október 30.

So"ĺĎs:Gyö,r'gy
Zŕłrtiiléstĺęndel el.

i: ' il:

4.,:7ál|tiiléskeľetébentá1gyalandóelőteľjesztések
(írás.beli..előterje:sztés) :,'

i:l

Napiľend 4.1. pontja: Javaslat fellebbęzésekelbírálásárą tgtepĺi,léskép!${.a{$9\,b.an'
Előterjesztő: dr. Kocsis Móté - polgórmester Z^RT ÜlÉs

A napírend tdrgyallźsa zdrt iilés keretében tiirtént azMijn. 46.$ Q)nekeadése értęImébę,.n,'.A:
napiľend tdľglalúsa sordn elhangzottakat és a meghozott 748/20tr7, (IX04.) su WB

':' 

j hatdrozatotĺa,zórt iilésrtíl kéĺziilt1ęgl7oftiin.yv taitalmaua.. ^.. ,. :1 .

.l

Napĺľend .4.2. pontją; Javaslat ktizteľĺiltt-hasz.ná.l'atĺ 'hołzáúá,ľ,ll'IélłľlóI'.s..z..Pl9..d.iint.ęq ď.lopĺ
fďtrébbezése!'bíľálásáľa
Etőterjesztő: Soós Györgł - Városgazdálkodósi és Pénzüg,łi Bizotts,ág elnalvi..

A napírend túrgyalósa zdľt ĺilés keľetében tiirtént az Mtjn. 46.s (2) bekezdése értel,néĺe'n.,Ą
nspirend túrgĺalúsg sovdn.elhangzottqkat és a tregl,tpąott :7}4.9/20]7.; (IXł04.).sĺ. WB . 

'

hatdrozatot a zlÍrt iilěsľtÍl kěsziilt jegłzőkönyv tartalmaua. '

i
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Napiľend 4.3. p ontj a : Javaslat e|őv ásár|ással kapcso|atos dłintósek me ghoz ata|ár a
Előterjesztő: dr' Kocsis Máté - potýrm"',":, .. .' ;]. i '' ,'.. 

zÁnľ iI.ú' Eš .

A napirend tdrglaldsa zdrt iłIés keretében tiirtént az Mijtv. 46:s (2) bekezdése értelmépen. A
napirend tórglałdsa sorún elhangzottakat és a meghozott 750/2017. (IX.04.)i:sz;l.WB. '

hatdrozatot ti zúrt,iilésrtĺl késziilt j eglzőköi hyv tartalnęazzĺi"|. 
.

. 
, :.

Napiľend.,zĺ.4.ponúja:Javaslata,Bu,dapest\Ąil.kerĺilet;-RákłiczřúW"őĺinltatti
ingatlanľa vonatkozó elővásáľlási jogľót valĺí lemondásľa ZÁRT''tfl,.ES l
El4rcrjesztő: dr' Hencz Adrtenn - Gaziólko&źsi Ügyos7tály vezetője 

.' ll: - .l.,,

A napírend túrgyaldsa.zúrt iiléś keretćben tiirtént az,p[:litv. 46.s.Q) bekezdése óľtélmébenjA
napirend tdrgłalđsa sordn elhang,zottakaÍ és a meghozofr 751/2017. (IX04.) sz' WB

hatłÍrozatot a zúrt íilćsrdl készíilt jegzőktinyv tartalmazza.

Soĺís Gyłiľgy . 
'

Az tilés újľa nyilvanos, és avégéhez érvén lehetőség van kérdéseĘ |gt,!$et'ęrP.

, ', ,. ' 
.,

xnľvlsnloÍ ľnr,vruÁcosÍľÁs xpnnsnr ,' ,' .'

(szó szerinti leírásban) . t

9gjssJaľg
\laii aBókay:utcában egy ominózus forgalom-ĺľtegĺáIl.Ítĺí oszlop, äĺĺú.mĺíŕ'kbl.a nýáŕ etej.é óta
ki van tĺirve. ott senki neni.ttĺd emiätt köżleliędni;'úgyhogynagyon szépen kérné.m.ä t,IiÝaťĺil{;
hogy ezt a pľgblý1ryt.oľvosolja mihamaľabb, meľt aľľa mentők és egyéb megk.iilönböztető
jelzéssel jrárp:'-ąut'ókTš-köżł.e-kednek. Hogyha ez neÍÍ:l megoldható, akkor szedjĹĺk ki onnan azt a
nyamvadt : Jó"! Qsak;ej1rnar tényleg bosszántó,.hogy egyfolytában ez... ezt nem lehet
megoldaĺf;s'gmwę* v'.ągýJ'ľhkja.'al.ieiô.ryą11.pollért, u'"ft 

"ěin 
lehet egy autóva"lkiđĺinteni.

Egyéb i hogy nekitolatnak és]eľtĺjrik. Tehát milyen polleľ ez, aminek
csak úgy '

orunanazt
Most vagy egy noľmális pollert ľakjanak le, vag1r vegyék ki

Jć.'|!, uk ľneg eztahelyzetet!
\. iié.--.----.-'p-"

Hélĺsz GyiiľeY
K'éĹÍé.dés€* 

'"""e. 
Az első: a közęlmultban, aJőzsefuĺáľosban egy nagyon]szép cíkk.jęlent

meg a Mikszáth Ká|man térr(5|. Valóban, amit ott \eírt, az'za| egyet lehęt éľteni, viszontnekém
az volna a prôblémám, az a szegény Mikszáth szobora \égszernyeződés.tőI Tlyan]-si,iirke; ntÍha
mfu egész fekete foltokban jelenik meg, ami nem mél.tó ehhez a térhez és Mikszáth
Kálmĺánhoz.Tehźúkérdésem, hogy van-e arra lehetőség, hogy'megtisztítsuk ezt a szobrot.

Sorís Györry
Megvizsgáljuk a lehetőségét.

, , , l r ., ,,: , ,

.

Hélisz Gvtirw
A rnásik kéľdést viszont több éľintett lakó nevében kéŕdezem.'Mikoľra vaľható a Szeszgyźtt
utca meghosszabbítása a Kőris utcźna?



Soós Gyöľgy :.
tt 1 t,1 í, . 1.} !, .. 1 ,Ną ez egy jó kérdés. Tényleg, eľrőlvolt is döntésiink, így van.

Héliśz'Gviĺľ'ev ::'.

Ez évek óta pľoblénła..Ma..maľ.'ott,'ąpit,.ą boątásnál'fethałłpo4ah.két.hłĺľ.om'méteľ rnagas
buckákat, ott már növények kinőttek, fák' bokľok. Ez az egyik baj. A masik pedig, hogľ ott
rragyon problémás az źttkozlekeđés. Tehát, ha valaki.a:Kőris utcába le akaľ menni, a Visi Ilĺĺe
,Jt.ę?ba^,ąfu[<gľ meg ketrl,.kerĹiĺn|e,pv,egész.Qsob.ár.rę'utca.,ĺ,łésrt.-l!e,hźý 4z,vg'!ga ą,kéľdésom,.
hogy mi.leo n ax źnhatő ez. : : ,,:,,1,',...i' ;: ,. '' ;'.j:.;irt.,i.r:rll,.l., ..: .:'.;":.,

..,,''-,''.'.'.''..i',1;\'

K. m. f.

Az ]M'ótv.ben foglalt rendelkęzéseknek. męgfelel,' és a Városgazdálkpdásii éś Pénnlwi
Btzottsźlg2O17. szepternber4-ei.iilésé.ne-lhąrrgzottakatbitelesentéĺłúSítj4.' ',l. '. '' : l'

A j egy7őkeinyvet készítette :

Mu%10-
Szę'rĺręzési.és;.KépviselőiIrodaügyntézíĺ1e

A ieeYzőkłinw melléklete:

-.1; sz. mellék|et / a 7 j;8/20]7. (IX.04.) sz. VPB határozat melléklete

.2. sz. ns-lléklet l név szerinti szavazási lista i' ,
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1. sz. mellék|et
a 738/2017. (1X.04.) sz.

VP B hat ár o zat me llé kl et e

4. számil melléklet

Rőrszo|gáltatĺsi feladatok ellátásának ryakorlata a Józ.sefvátľosĺ Gazdálkodási Központ
Zrt-v e| ki'tł' tt közszo lgá lta tási ker etszerződ és : végrehaj tás a s o rá n

Budapest Fővaľos VIII. keľĺ'ilet Józsefuáľos onkormĺányzata (székhely: |111Budapes! Baľoss u.
63-67., törzskönyví szźtma: 7357|5 nyilvántaľtó hatóság:- Magyaľ Áilamkincstár,-adószám:
15735715-2-42, képviseli: dľ. Kocsis Máté polgármester), *ĺot *"guíz.ő (a továbbiakban:
Önkoľmányzat), mĺísreszľől a Józsefuaľosi GazdáŔodási Közpo ĺt Ztt.(cégiegyzéks zÁĺl: 0t-t0-
048457; adószím: 2529f499.2.42,) képviseli: dr. Pestí Ivett ĺe*őtg'ág elnoke, ľnint
közsm|gáůtato/megbízstt (a továbbiakban: Közszolgráltató) - ontormínpat és Ŕtĺzszol gáItutd 

^továbbiakbani Felek . között z}ts,jrinius t7-énvigyongaĄálkodásí köďetađatok biđ;;;;',
hatékony és jó minőségben töľténő e|látasararozszolgđtatesi Keretszerzídés (a továbbiakü'an:
Keretszeľződés) keľĺiĺt megkötésľe, melyhez kapcsolódva a felek ĺÍiegállapítottĺík a
Keľetszerződés 1. számú mellékletét a2016. évľe vonatkozÁ kilzsmlgáltatÁsi fehđatolaól. A
szerz.ődés 3 alkalommal kerĺilt módosításrą az elsőtlen klegészítésre l."'tui u
vagyoĺgazÁálkodási-vagyonkezelési fęladatok tételes leírásával, a másodikban módosítiásra
keriilt a 20|6. évi kompenzíció összege, a haľmadikban pedig ólľoguaĺ''u keľii1t a 2077. évi
kompenzáció összege.

AKerctszazśdés és 1. számri mellékletének @ves Közszolgĺłltatási Szeruödés az ötkotmányzat
tulajdoĺľában lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos ,ugyongu,Áźilkodási=vagyonkezelési 'feladatok
ęltátásáľól) módosít.rísa uélktil Felek me gláltapodnuk, ňágy amkérte|mezÉse os végľehajtasa soľiín
az alábbi gyakoľIatot követik.

A fentíek éľtelnében a Közszolg a|tato:

a) az Önkormáĺryzat, milt az ingatlan vagyon tulajdonosa megb1zÁsából és dČintései szeľint
nemzeti vagyonnal kapcsolatos feladatokat Iát e|,

b) .ttĺľvényben megihatáľozott módoą ĺinállóan és felelősen gazđálkodik a törvényesség, a
célszeľĺiség és az eređnényesség követelményei szeľint,

.:-

c) működésének aĘbímttu..agyoĺgazÄá7kod;ísi köľben biztosítania kell, hogy wÖnkomenyzat
az áLlaĺĺ'háżtaĺ:tás önko'ľmáq')uati alľendszeľe szamĺ{ra e|őlĺtkötelezettsejeit ňi;esíÚeni tudja.

Jelen felądatlpírás aKözszntgáůtatÁsiY*retsznęÍldés vďanint'8zailträk alapj,án zols,decembeľ
18..án me.gkötött .Eves Közszolgáltatási Sze'rződés az önkormányzai tulajdonában lévő
ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkođási-vagyonkezelesi feiadatok 

"llĺtĺ,.ĺ,ot 
,"olo

szetzśdés 4. számtmellékletét képen.

T. Társasházi tu|ajdonosi képviselet, kiizłis kĺi|bég átuta|ások
(Keretszerződěs I. szómú mclléklete,2.7.I pontfrancÍłfelsirotđs 1. bekezdés)

1. A Közszolgáltatő atźrsasháľ;i közgyűIéseken az onkoľmen5zat képvisetetében ľészt vesz.
Szavazatával a lehetőségek szeľint* a. magántulajdonosi tiibĹség eidętęĺt támogat1a, d;
amennýben a határozati javaslat az Öllkomńĺyzat vagy a Közsmĺgeltató gazaaseei-eraókeiĹ
jogszabálý elöíľásokat, illetve a tÁtseľ;ház míĺktidéiét séľti, kđteles tuĺozmaoĺ, itlefu;
e|lensravazattalétnl.
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2. AKozsz.o|gźl|tltő azonkormźnyzatérdekeinek érvényesítése soľán kiemelt figyelemĺnel jár
el a közos költség emelési javaslatok esetén. A Kĺĺzszol gáLtato a jogszabályok keretein beiul
teljes ĺinállósággal jogosult eljámi. A társasházi közg5riĺIéseken tudomására jutott, az
önkormányzati tulajdont érintő jelentős problémákľól, műszaki és egyéb állapot változásokľóI
tájékoztatjaaz onkormáĺyzatot. A Közszolgáltató ellátja atfusashá,z.ial kapcsólatos ügyintézési
feladatokat.

3. A Közszoigá|tatő a .üírsashŁ közis képviselője á|tA| készített elszámolfuokat,
költségvetéseket, mérlegeket áttekinti, felülvizsgálja, a Ĺírsasházak utólagos követeléseit
egyedileg feliilvŁsgĺílja' indokolt esetben đöntési javaslatot' készít az onkormrányzatnak, és
aznkat a hatáskörrel rendelkező bizottság elé terjeszti.

4. A Közszolgál tatő e|jaraz önkoľmĺán1zati fulajdont érintő _ osztatlankiiziis ttllajdonban tevő
- vagyonľészek (pince, előtér, közös wC, mosókonyha' világítóudvar, stb.) elidęenítése,
csatolása, hasanosítása ügyében. A Közszolgźůtatő csak az ontormenyzat. képviselő-Íestiilete,
vagy a hatástönel ľenĺĺęIkęző bizottság eJőzeÍes ke'ľetjettre.grl vagy egyeđi jóváhagyása (ĺĺiintése)
birtokában' annak végľehajtása érđekében rendelkezlret azÖĺlkotmányzatképviseletében.

5. A Közszolgáltató 'kiilön meghatalmazÁs alapján a társashazi ďapító okiľat módosíĺísát, a
szervezeti-működési szabźiyzatot, vagy aĺurak módosítását, vďamint azebhezkapcsolódó összes
dokumentációt az onkormáĺtyzatnevében a|áína, amennyíben aza jogszabĺílyoknak megfelel, és
nem séľtĺ az Önkoľm äĺyzatérdekeit.

6. A KözszolgáItató a tfusuhází közös tul{don éľtékesítése vagy a társasházban fennáltó
tulajđoni hányadok egyéb váltrlzäľ;a esetén a táľsasházi alapítő okiľat módosíüást
részLetfrr-etéssel történt éľtékesítés esetén - az onkotmźnyza| mint jelzálogiogosult nevébén
ktiltĺn megbatalmazÁs alapjáĺ a|áírJa. Az alapítő okirat módosítása során alapvetően a hatĺílyos
jogszabályoktan foglaltak hatékony érvényestĺlését támogatjasravazatźlva|,

?. A Közszolgá|tató apályázafrúton töľténő fejlesztési, fetújítási hĺúet felyétđéhez szfüséges
jeLzÄLogsogbejegyzéséhez önáltóan hozäjánt/', ha az onkomuányzataeső költségrész legfeljđbb
t0.000.- Ftlm*. AKbzsmligéltatő minden egyéb hitelfelvételhez önátlóan akkoľjárul hoz'Ąbaa
tÁrcasbáz törlesztö ľészlete a havi 500.000.- Ft.ot nem haladja meg és a hitęIező a közgy'íÍlésí
hatÁrozatot kötelezettségváĺlalásnak _ kiĺlön tulajdonosonként kezességvállalásí szszśdés
aLźĺfu ása nélkül - elfo gadj a;

8. A Ktizszolgáltatő a köfis ktiltség hátďékok eĘéig jelzátogiog táľsasház javáľa tiiľténó
bejegy'zéséhea az önkorrlánpati jelzáloggal teľhelt magánfuIajdonú atbetételae második helyen
hoz,zÁ1ánihat.

g. A Közszol Eéltntó ľendkívĺili ĺigyekben, a szavazÁst mege|őzőeĺkérheti az onkotmáĺyzat
illetékes biznttsága álláspontját illetve döntését.

10. A KözszolgáttĄtó az Önkormáĺyzat á|talkezdeméĺyeznttrenđldviili iĺgyekben intézkedik a
kiĺzgy űlés összelúvása éľdękében.

11. Az tnkormáĺyzatkezÁeményezśse atapján aKözszo|gáltatő a társasházak ĺáttal benyujtott
fel'ijítási päIyázatokatelbíľálás előttvéIeméĺyezze, sztikség esetén egyeztessen apźtyázafrbíľálaĺ
elókészí'tőjével.

t2. A Kiĺzszo|gźitatő a társashĺŁ közĺis képviselőjének visszahívását a
társasházi közgyűlés előtt, ha:
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a) olyan szaknai hiányossĘok mutathatók 'ki; amelyek egyértelmĺien. bizonyítjĺk a közö's
képviselő ďkalmatlan ságźú,
b) dokumenfumolĺkal kimutatható a közös képviselő Önkormányzattal szembeni rossďtiszeľiíĺ
magataľtás a. e|j źr źsa,
c) .bizonyÍtható, hogy a kiizös képviselő a trĺrsasházkĺizösségnek, valamint tagiainak _ íg;y u
Onkonnán1zafuiak is _ j elentős kĺáľt okozott,
d) az onkorľnĺányzaą vagy aKözszolgáltató éľdekeivel ellentétes magataŕ.tást tirnrisíL illetve nerńegyiitfrnűköđő. '' i''|.

.13. 
. A Közszol ga|tatő kezdeményezłn,a társasház közös képviselőjének visszaĺĺv,ĺssát abbaĺl az

esetben is, ha atźnsasház az őnkomrányzatl rehabititríciós k<ĺtelezettségek végrehajtása éľdekében
bontásra van kijetölvą a bontás váľható időpontja eý éven bettil tetořeĺeezru ''és az
t'nkoiĺnánpat tulajđoni báĺyadamegbaladja az'Sa%o-ot. továbbá,]ha a közös képviseletet ilyen
esetben nem a saját sznr:łeznti egysége látja e|. A Közsmlrgaltiłtő.ez ebetben köťětés szav'ázatÁvat
a saját taĺsashĺázkezeĺő irodr{ia ktizös képviselővé történö megvalasztase! tĺmog,3qi.

t4 Ilaaz onkor.mfu.lyz*ltdöntött.az adott épÍĺlet,bonüísĺa töľténő.kijelöléséről,;a Köz.smlgáItató
a bontandó .épiilet.engeđélyezési eljárásának ĺneginđítáśĺáboz ,szti!śeges.hóżzájĺiulast u t'ĺ'šu.ne'
kĺizgyűlésén minđen esetben adja meg, fiiggetlentil.aimagáĺtrrläjdonosok álláspontjáüo1...és a
üáľsashĺázbanlévőönkonĺláĺryzatitulajdonihányadméľ'tékéÍői.

15. A Közszo|gźltató az llnkomrányzat nevében a következő feladatokat tátja el a tfusasház
megsziintetése esetén :

a) közös képviselői munka értékelése, fęlnentés megadása, visszahívása,
b) .t"ársasház pénzĺigyi ęlszáľnolĺása (végelszánro[ás), ;

c) ťvstśsi.kötelezettségek ľendezésének .fokozott figyelemmel .kísérése, a közös képvisető
munkájának szoľos ellenőrzése,
d) banlszáÍ'ta megsztintetése csak a végelszĺmolás ut.ín történhet, a fenĺmaradő pénzsszköz
Önko.tmĺn1zatsámlá3fua.iiirténő.vissiavtillásáva|,,. .

e) tátsĄsházzalkapcsolatos ĺlgyintézési, jelentési kötelezettségek ellátása

t6. ' A Közsznlgáitató,a do'loľĺrcntum kezefés köľ.ében avége|szźlmoló, közös képviselő,;illetvę
épüIpJboĺtás esetén a Rév8 Zrt. teljességi folelősség.r611u16'i nýlaÍkozatápak,.kiađiása.utún ä
Közsr.olgáltató átaÄás-átvételi jegzőktinyv atapjáĺr vegye át a megszĺint-táľsashźz'iĺatalryagai[és
azt lÍattárában elhelyezil A teliességi fetelősségi nyitatkozat.tal ka,pcsolatbaĺ..igénye[ie, ňogy a
köművek és hatóságot egyéb paľfuelet vállalkozók felé nincs .feĺnálló .tatszÁsa a
táIsasháaaŁ
Áz ónkorĺrányzat közös köItség ós eryéb pénzüryi.kötelezettségeĺnek glĺÚualÍzá|ása a
tárcasházak tekińÚetében

t7, A Közszolgáltató 'a közös képviselők által kíadott előinánrzatokatlés elszárnolásglkat a
közgyülési jegpökönyvek atapjáĺr ellenőrzi, egyezłeti, a szĺikséges korľekciĺĺkat végľehajfia.

18. A közgyiĺlési jegy.zőkön1vben rögzí.tett határozatok alapján . a Kĺi''gszolgát.tató
tłársasháunként kiszámídą egyeztea a fizetési kötelezettségeket, és az utalásgk tąiésitese
éľdekében az e|őírt hatáľidőig - minden hónap 8-ĺíie - továbbítja elekhonilcus formában' továbbá
1 péIdányt hitelesen alátt nyomtatásbdn' az onkgľĺrányząt Polgárytesteľi .Hivątala illetékes
szs,nĺez-eti egysége felé. A kiizös költség feladás az azsĺ=osít6L<at, a.szĺmĺaszámgt és az.uúalandó
összegeket kötelezően tata|mazła. Az egyéni célbefizetések feladásĺának időpontja
alkalmaz,kodikatÁrsasházközgyűlésihatfu ozatábanrögzítettek,hez
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19', Az aktuális köztĺs költség kötelezettségeket tarta|mazo listaimellett k{ĺlön kerĺil.'átadásľa a
felqiftasi kötelezettségeket rész|etęző lista' amely táľsashazanként tarta|mazza azadottbónapban
áfitalźstakeľtilőfelújítasi jeL|egű|t.Jfi7-etéseket.

2a. Á,z onkormanyz.at atěrsashévak felé tĺirtłínt.átutąlĺásokľól - arnelyekľe.Ięgkésőbb minden
hőnap l5.éig kerĺil sor -.a teljesítést követően azonnď, dę legkésőbb targyhó 20;áig ełlpnőĺiňlľltő
fornébąn bąIüi kívonatot kiilđ a Közszolgáltató részerę..Az Önkorvnĺryr.at P.o.Igłĺnnęsteľi
Hivatala illetekes sznwęz.ętí egysege által havi rendszeľesseggel átadott banki utalásokat ,a

Közszolgáttató egy ezteti és nyilvĺántaľtj a.

2!. A Közszolgätató kötęles kezdeményeani és jggosult me'gtö,üri;az Qpkorĺnáuyząt.nęvébeĺ,
aznkat''a męĺíllapodĺásokat, a tĺánashĺázak közös .képv.ise1őive1, ameJyek a" veszelyÍelenítési
kötelezvények és a páiyáz,ati.kölcsĺinök miatti belső kGinyvelesse.l ľ,elndezésľe keriilő tételek
rendezséhez'ésegyébesetekbenszĺilĺs.égesek

Az egyeztetesek során tapasztalt iĺnko lmźnyzatltutfizetések esetén aKözszn|g.á|tztőjogosult a
taĺq€Đbáźél&ď męgállapodást iki'fui a til6aptesek'.ręnde.zé'lFé-r€' -. köv'eÍkező h.ąvi ki'a's
költsé.gękbe töľténő beszámítással, vagy készpénz"be4 .'töľ.ténó nęgĘzętéssel.. _ 3 .millió .Ft.
összęhaÍáľig, arrennyibęn a.ĺrilfizetés 24 hó,na'pon-"b9ĺti1 ľęndézés-ľę,keĺiil. ,Ąz.ezt ĺnęhaladó
összegÍĺ és időtartamú túlfizetések ľęndezéséľe ' töqŕénő megĺíll.apodások negkĺi.!éséhez az
Ônkorĺrárrpat hatáskönel rcndelkez(i, illetékes bizottsága előzetes jóvähagyásasziiksfues.

'. : :

önkományzatĺ tulajdonri épüIetekben és a táľsasházakban levő .łĺn.kornányzaŕĺ
ingatlanokbanuízőrákfelszeľelése.cseľéje . ',.
23. Közszntgĺíltatónak az önkormányzati tulajdonri ép-tiletekben,..a 

'társas.házakbani 
lęv,'ő

önkoľman'pati ingatlano.kban az ďábbi eseÍekben kell elvógeaie..a vízśtái<.fęlszęrelését ..és

cseréjéĺ

a) azokban a üársashrází lakásokban, ahol az inko rĺráĺyzat átrtĺlt fizetettvíz-. csatoľnadíj
összegénél egyéľtelműen kimutatbató ,,előzeÍes mc"gtéľiĺIésí te'rv alapjáľls a felszerelésből
srÁlmazógazÄAságlhaszon,
b) . užbt,t*tu t&sasházi lakásokban, ahol a táľsashaz magfurftilajdonosai közgyiilésen
kezdenrényezik'és aztjogszeľri hátfuozaxd,.elfogadják -:atźrsasbáz mínden ałbeté1jének
vízótáva|.tffiénőfelsreľeléséĹ
c) P€ES, vagy egyéb viüás Íĺgyek esetébeq ahol,az ingatĺanban töľténő.vízomf,elszeľelés a
pľoblémát véglegesen ľenđezi :,

d) azokban a tiszta iinkormĺányzati tulajdonú épületekben" amelyekben az éves..vía-és.
csaÚornadíj nem vízórás ďbetétolae fi.zetendó''összege ki-ügľóag..mąg65,'.éý'v.a8y a melléhnéľ'ő
felszeľelésévelminden albetét vízőtássáváĹfrvtęháúazelszámolás véglegesen rendoződilg.' l

e) azokban az önkoľmrłnyzati tulajdonĄ béľleményként hasnosított lakásokban, ahol a
bérlő/has'ználó :szocíális köľtilnényeí indokolttá tesżiĺk a l{zĺĺa. tulajdonos áltd, töľténő -
beszeĺeléséĹ
f) azokban az önkonrrányzai tulddonri" béľleményként hasznosított lakĄok ban' ahol- az
önkoimánpatí rendeletvĺíltozások niatt a bértő ältal- frzeta'ĺďő víz.és osaÚornedíj jęlento
mértékben megnövekedne.

24. Közszolgáltató a víz-oru f,elszeľelést és cserét az önkorĺrlányzat nevében' annak
fę|Íntatnazása alapjárr önĺállóan véú, Ýégeŕĺeti, A megĺendeléseket tinállóan ađja, a szetzśdés
teljesírése sonán önállóan jáľ el, ellźt!1a az aĺel|eĺőrz'ési, a menet közbeni és végéIlenőtzśsi
fetadaÚolrat. A felszerelt víz.orákó|nyilvántaľtástvez.et. i
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25 A jelen alcím a|att meýlatźlrozntt feladatokat el
önkormĺínyzatí tulaj donú épĺiletekben is.

)'lr

':

Đ,. lłz Önkormányzat sa:át e,éIjfua" illetv' e íntémé.nyei s7ÁAäÍaigéĺy.bevett he1yis'égek:.g5ęfi!p;: l.;;
a .bgnyolítást a KôzsznlgáItató végzi. Az igény felmerÍitésétől számított 3 hónapon &eresz'tÍĺI a 

.

:hdlyisĚget fenntaľtja az i$ény,b,eÝevő,Ś'árłáWłeÚtilfu'6vet6bn,ŕł.thtyÍséi9bzfuadoti błśŕbe..adsäÚó: . '' , , ...'

30' A Közszďgáttató az Önkotmány.zathelyett ěs nevében nyilatkozik a béľbeadóho z cíľoľ;;LL
kéľelombenmegbatáľozott.igény'El.iesítéséľőlvary a.teljesítés mogtagaĺlásáľól; ttĺtcĺntiśtinl r. 

::

.- , l. ti.:

bérlŐ'társ'i jogviszony létesítése, mfu fennálló bérleti szevődés eseÉą
béľIeti jogviszony folytatĺása j ogutódlás miat|
bérlemény más célra tiirténő béľbeadásą
bérlemény váLla|kozás szélÍrelyekén! telephelyeként vagy fióktelepként töľténő mĘelölése,

^t ,

: -li . i;, i-:

a)
b)
c)
d)



e),.

Đ

31.

!aľ, gbérleti viszonyok rendezĺsą
béľleti szevś dés hitelesítésę.

' L , r,'l: :.:. '

eljárás jogerős befejezéret

olhoły,paésę. n"ęki biz.tp-síľgF . "4 ľaktáŕ,b äĄ., :| ; ł
; . . ;t\..:

i,olffi u 
-rozśálgáłuo.'.ľ."uaątuĺ.' 

...u

kiilönösen:

TéIlcek és eryéb dolgok bérbeadása

.|: ' . . . '. .. -'Iif -il"aüášgażdá|kodás'.fíbqged€śĺ ,

(Keretszerződěs 7. saĘmúmellékle,f' 2.I.I pontfľanctłlÍylsorol1s 3. és.1. bekezdés) . ,:

3T. Áz onkoľmányza{ vagyonĺá.nak hasznosíÍásáĺa vonatkĺlrń fęl.adatok :k{'uĺll -.i,'ffż:...=. 
]

Önkoľmenpat döntésę atapján tinkor.mányzati feladaÍot ellátó sznrłezpt használatában lévó
]tinko.ľmányzati-vagyont kivéve -.aKt5zszalg.áÍtató fetaÄata a béľbeadás riján tłirténő hasaiosítás. ''r:

és aberbeadói feladatok e|IátÁsa. :. ] .



a) bérbeaĺlasipźůyázatot lebonyolításą ,. ,.' ''. ..'i.:'.'l'.'.

b) bérletiszeľződésekmegkötéseésmegszĺintetéseazÓnkor'ĺnány.zat:nevébhĺ4; ' ;''.l', '',..l,í .:)
c) bęrletidíjközlés, . '' jl ' :.']', '. :,,;-

d) béľleti szerződések módosításą . '' , . .,. .} ' |. '.'''' r':.: ' l

e) bérletijoryiszonyszĹinetelésével,kaposcĺlptos'feladatok.ettátásą . ili '

f) .béľbeađói".hozzájárulások megadiásáľól'vagýl megÍagadrísárót v'aló nyilatĺ<ozatlą.$$f66fo$a'1r',.
al$érletbe adásĺĺhoz, mas személ1mek a béľleménybe való befogadasa esetén" foą 6lfo$ftľ${{(ii;.
hoz,zájániást.t?łwémy.előíťĄ a,lakásĺa.kiittitt:,taľtásílszerrző:đés és béľleÚi.Íclg;ose'ľéjénekÍsźźrłdélĺ<a:.
esetébeĺ5valaminthetyiségeknéIabéľteti,jog#d&ĺzásáhoŁ
g)'.:a. ,bérlę'ményeket' jogsżabłály'okbalr .:ésira..sżprzőłlésibbn ľnegihaĺáti,fptitt'.lfe1tłitelek lsżoÍíntl l
jegyzőkönyvfelvételemellett átadjaabérlćĺnekésveszi.bir.tokbaabér.t'6tőł;.; i] .' :.,::.:,. :: :.:: l;'':;''iĺl.ii.',i
.h) a béľleményellenőrzés soľáÍt feltáĺt,. .ą!.;fuérb]eadót' terhe1ő].köfelezettséget:.éľińtő"lfeläđ.äilb&'.'"

i) elkészítteti az Öĺlkormányzat nevében és költségére a béľbeadásho2''szti1ségés:eheÍ''getíłüi:i::
@tlusítváÍlyÍ; . , . ':',., ;.. ,: ' . .'''li..i. .r::'!::. .;.-1''i;:.;r]' ll '; .

j) ,.'a.beér,kozett és .kimenő iÍatolq].]szemőđésekl'stbi;.l.ll,yilĺłáirtatrásbai.vétble ägy',eaĺł:doŠŚiłé. .

mę.gnyttásával, oly módon' hogy aza'Polgáľmesteri Hivatal nyilvĺántar.tasába ilĺesz"taěđj€ň' .,:- .' : '.

k)ł.litloĺihaszlrosítdttibéľlemény,kitirŕtése;:ĺn.góságokÍakt.ářo
Đ az ingatlanok bérbeađásához sziikséges'eiiergetikal ĺ;ail.JrĺsíW.ányok el.késżft.tĺitÁse, .j ' '' '.' '

1.,, :.. r. .: .' .,.t..r..: . . '': ', r',.i.a. :t: : ,: ,..40. Az onkotmámyzat saját eś|jfua, illetve intéanényei'. szźľrláta igénybevett heýisége&:eseÍén 
':.

a bp',gyolítást x,iKözsmleáű,tĺílt végi. Az.igény.:felneĺiĺlésétőĺ szánítottl3; hłĺnapĺ:ł'koľesialüľ''ä-..1
helyíséget fenn.tartja az igénybevevő szsĺĺera, ezt követően a helyiségsząbadoĺ,:bérbE2dhäÍó. ., , . .. ' ',..l

'.'..''...'.|:.:''ĺ.:.":.
41l'. A Közszolgáitató az onkortláĺ,yząthelyett és nevében nyiĺatkoziboa.'tłé"ľbe.adóbgz:g''ĺtł'o'-.s;:..
kéľelemben megllatfuomtt igényteljesítéséről vaw ateljesítés megfagadás&ól,'kÍilönösen:

4f. Jogcím nétkttti hasalóIók esetében o Közszolgáltató fctpdala ktllönöscn:

tulajdonosi jogosítváĺryok gyakorlásą ktilöĺöseno' de n-em

eljáras jogeľős befejezését követően köaemííködés a végrehajtás

Áĺ
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e), :végľehajtas során az ingóságok ĺaktarban .töľténő elheLyezśsének.biztosítasą a ľaktrárbal.ĺ.

el,heJyezettingóságoklorntalanítása. .' : ' :'

.:

43 . A lakasokkal kapcsolatban a Közszolgźltatő feladatai kiilĺinösen:

i::1 '

ri]J.

Iv. Házelszámolási feladatokés közĺizemĺ, karo.antartásĺ' grorsszotgáIa.fi és e.ryéb

iizemelÚetésĺ szĺĺllĺk kíefýeńtíitése, p{iĺżiiffi ś'áń..'lťtęIił1eľáĺia1ĺľ'.' . , , '

(KĘets ze ľződés 1. s zd'mú, metrIékle te, 2. I, 1 p o t1t fi 'dncía{e In tbiiÍlĺ 7, 
.- 
tĺěk đ&).

44. A Közszobgźůtatő épületenkénti és béľleményenkénti számvitélĹ .ntiigfi; tG'zeĺői*'ěs

énďitiküs nyítváĺr:taľ'tást vezs| az épiiletenkénti nyilvántartás alĺĺi!Jáu,tĺvtís*"'đż,:'itađ
kiĺn1velés! anelyben ingaÍlanonkéut leköu1łvelí az adott báfra vonatkozó bevétel.e&ęt és

köttségekeĹ kĺilön a t}}Yo.ban, önl<o''máu}zatÍ tut{donu ýľĺite1e'11, é9 kti|tĺĺ 1'ľp'-"s.Ę&al<!an
kczelt-önkormán1zati k{ltön tulajđonokd. ĺ:hezęlszemolásí feladatok 'vezľ,téséhez.sztkségies
;däto,kaĹ kimtltatásot<at (banlsaola kívoĺatolg ' .Ö'nko-rłĺĘĺnryat. ..ĺĺltal, ' ,lĺibop,.$É1tott

számlamrfuolatolq egyéb, a hźgnlszámolĺási feladatok vezstéséhez s.zu$.qéggs, de ĺem a
Kozsm|g'á|tatőnál keletkezett vagy ĺendelkezésre á1ló adatokat onkoiĺnáliyźĺat rendszeŕgse[

KözsĺzrlLgéÄtats ľqrđelkczéséľe bocsátj* tĺz átadott és Közszotgátta{nát ľende'Ikezesľe ĺá11ó

do eňtunok ďapján elkészített tĺmĺtatĺst igény sżerĺĺt továbbítja az Ôntonnĺnlzat ľésaíľě.

45. Ä Kozszslgáhtató. pénzfoľgďmi szemléletĺĺ éÝes lakóhaz.míĺködtetésí (ĺizemeltetéš és

karbantaľľás) költségvetést készít az Örkormányzattaĺ ęgyeztetett formában. A jiiválragyott

takóhĺáz-mrlködtetési bevételi, kiadási e|őĺráĺyzatokról elkészíti és foly'amatosan vęrłťĺ az
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Önkorľnaqzat részśre a mindenkori k<ĺltségvotési rendeletben meghatároz-oti:fornźtban és;

tar-ta1omna|,.'azelőiĺźnyzatokfelhasznaĺásáľavońatkozó'.ĺösszesíťćst. -' ii' ']': 'i i .:.., ..' ' ' . . l.

:. '' '

46. A K<i;szolgáltato felrnéľi a koníjrsmi, köt9.................Ięző :kipz- és .eryé'b.srnLgćÄt&tásí..fel.adaÍokaĹ.
megrendeli a sąĺikseges ,szolgáltatá.sokat és n-ępkötí.,ą .ktlzilze.nli'(e{ľ.-'viĺlan.y'. tbu}ĺrő,,..|{Íz,.

csato-nrądíj) szeruőĄéseket saját..4eyé.be'.r';. ą katelezłi,.és.egyé.b.szplgáltatasi .szerąlód&ekęt. az,
onkonnlínyzat męEbízásźLból és : neghątalmazas{b.,ól, ia po'l3ág'nes.teĺ felhatalm'azĺá5a . atapj án, az'.
onkormanyzat gaz-dasĘj vezrtője vaw az źűtala fe|haÍa|mazntt szemé|y péĺzügyi el.lenje-gyzesét
köveíően,. az Önkoľmĺány'zat,belső .s,zabáL.ýz,at{1;áil'ifo1gł.ałak;szeĺiĺltĺis]leiiőżiirá:.s.rolgáĺatásöki
te[iesítését. A közĺizemi szĺtgáltátások'szíplĺáíts{,át nevében.Hfizęti."..Az'ogyélb'szolgĺĺłtatĺásí.a'
vgnäÍkozó 'sá1lítóÍl'száia!źi{at ''az:..đmkormlíri}-ät;, á/luthl.. 'megbaÍfľozott'.'teljesÍtEs.''ĺígazöł6*-saii.
'f,elszeręlv.e 'megk.üłdi, az..,Önkorrĺrányz4t' Gazdáĺtro'dĺási,.$I"gyoŚztĺł1.yai.ĺésżére.:i:Kiiz,śzaÍgźńtatéi;1,,a;
hozzá,,bęnkezntt, szÁnLákat a beérkezśstőt. száĺnított.:5:.munkaĺnpon:-bđül,.'teljosítés:łgażolásśat.'
felszg-nelv'e; kifizetésľp előkésźÍwe kötěles j.átadní..(Đ-4koľĺnán1zat:.ĺészére;;sz.üĺłs.é.Ej:reseténj

megĺĺllapodik a szolgáltatókłĺal;. ténylegeš : fory.asztólskaL 'l'.łiiér,lőlrł<el':.'.hasań]lóldľáĺ:.a.iĺđdiälš:,
te1jesítésével,ľ.észletfizetéśseľ'kapcsolaŕban. l . ,1' ..' ',. '

4?. A Közszo|gá|tatő fe]ÍnéÍi a karbantar'tĺási,' a..gyoľsszolgłĺlati'.a kéneny.:t<anbantart.ĺási,'.3..
rendkívĺili kaĺbantartási fetađatokat megľendeli a szükséges szolgá1tatásp'laat,.a ftjĺztreszeüés.;,
útián kivĺílasztott váltalkozótól.. A számlákat ellenőrui, kollaudálja A szntgźlftrtók és vátlalkozók
áltb\ 'benffi1611 számtálłat.a l((izszolgálitató nyitv'ántaľ"tŕrlsba ;v€szi, x;: 52ffi|{|ę.l..3'ogośs{gát,
.ellenőrzésétá:K(ĺzszolgáltató vévi. : l'. , ..'l .. . '-.. ,:..l .: ' ..; .

' ' ' " '-l ' 
;

Analĺtíkus.nyjlvántaľtás és pénzĘlłĺ,számvĺúeli.feladatok .|'i

'':-.."i:' -'
48, ,Ą Közszolgěitatő a saját nwére ĺnęg-n'}'ltpÍ! b'ąBl-ĺszáp[áko.q..és;p.énáá4bap. bqgyplíti?:.,F.,:
érté'keś"ítésĺ,..,.lakáś!, hetyisp''''''''''''''g-, telek. és "egyéb ' 

.dologbéľ'leti és káppgotódó díj.ąk^ bpsze,dési;.ll
tevékenységét' .. '' ' .. '''. ri

'.4g" A fenti feladatok ellátásáraazalábbi 6ą6p5-ámiákatbaszĺtá|Ja: ,' . . I 
.

50: lqká$: és.b'elyi"ség..éľtékesítés K & H Baqknárl v'e"ąeb#,10.4g.3.3'ü7:90Q2886,5''"qqq000p7. suámú . \

iszÁmlą
.,,,.

51..laká$bérbeadássat kapcsotaÚos đíjak beszodésę K'&.H Baĺknát v'ę?ę.{'ę.{t.104o33'8-7ďre28'.8.óÉ-.'

00000009.szám1szÁm|a, . ; . .'.l : . j:i

52. hely,i$g1 telek.-.és.e.gTébd9lq,g$,éľlc,tłelj<aposola!os;d{iak.bę.sqfdé,$p'.K.&-H.Bgshđí5pĘ9t€tt \,,.''::: ' '

tM03387-00028864-000o0008..számr1számlq. ,, . '' :'' . :'' ' '1

53.A fentí bankszámták forgalmáľa a Kőrerĺllgí|ntő..beteHn{&j-jogosultságot.b.iłtps.í1':w.l : .;.. -.

Onkormán5zat ĺészérę. A Közszotgáttatóĺál renđelkezésne nem íl|Iő, abázp|szěmolási fel,ađatok
vazĺltffihcz. sz.ľrksćgcs adatokat . 

' 

Önkoĺnányzĺtt. ręndszeresen Kĺjzszolgáltatĺó . , .rendsl&ezésérc ' . ĺ 
'

.bocsátią',.íllęĺve. betekintési'jogot biztosít..azon .baakszámláüą molyen.az.qryéb;szo-!€#l'taŕások"; l .'

.kiogyenlítése történik. KözsmÍgáltatójogosult a felraÄatęlr|źúÁsa.sonán słÍikséges'pénzeszlcözi'k;.;.l] :i ;

(bánatpénzet ajánlďi biztosítékolq egyéb olyan pénznszközÄt melyek nem tartonak az
onkormán;łzat bevételeí 

,közé) 
sajĺáí .s-*m|ájáĄ s{át:mrlŃnzaŕiua.itöltébő beszedésěre. .

Amennyibęn e bęfizętćsek szęľződés vagy joeszabáty oĺ<án véglegeŚ.önkomláĺtyzati:bęvétęlként
ĺealizźiődnaŁw Közsrn|g.á|tatő kiiteles haĺadét<talanut átutalni azn|<at, lnkonĺaayzat megfelelő

54. Á KözszoLgttbtő a bankszámĺák forgalnáľól, a'bevételek alakulásfuól, a köveťelésekől .az. .

onkoľmanyzat saímlaľendjében, saámvitďi i.nforłnációs ľendszeré,ben meghatĺírozoff formájri.és. :

ĺry
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trľ1almú anďiti'kus nyi|váĺtartźlst kdt€les vezstní. Á...KözszoLgálltatő az 50,,.51., 52. ponĺ.ban
meglratáĺozott bankszámlák foľgalĺĺ'láról'; a bevételekről,.a kivetelésekeől jggcímenként .az;á|trá|a',

vezetett anďitikus nýlvántartással megegyezően, havi gyakoľisággal fęladást készít az
onkoľrĺáĺlyzat számlareĺidjében,. számviteli ' iń:foľ{ÍIáiÖiĺás. : rendś.zeŕében.i . ĺnéghaĺźroz-otł*
adattaľtalommal, a tÁrgyhónapot követő'hónap 10. ĺapjráig. Továbbá.;'felädast készít az.:.
Önkonnrĺnyzat 'ÄF$Ąevďłásához a tfugy|ĺćtntipban: előíít/módosított;követclések alapjfu a.|,

tkövętőhónap t0;napjáís; a.feJađáśfioĺY'e;1f'1f'ĺfeĺe,ttísséget*ľ.'.

55. .Könrnlga[tatoa.lalcások és.nem takáscélú'he1yisegek.vételáiát.és arrnaktörlesnő.Éstl,ĺĺeito, 
. .

ai.lalíá$ok. és nem'.,lakáscé1ú'hel.yiségek..béľleti.,és.-k4pcsolódó,.đdiáf ..valaĺrintia..telek és..ęgyé$:.. '
dologbérlet' béibeadásából.,szźlrmaąÁ 'díjelkat saját nevéľe'.rlregnyitotĘ, .elĺriil.önítetú:bankszfun'láin
Yu$!..,ĄZ ,iltaĺa 'üzenĺeĺtete'tt ;pénztár. iIBán.szędÍ..be ..ľĺiiz.szmLgátúat6 az. áltaLt'.beszedetq ,az,..'

'.Ö.Ękoľĺnányzatot .illeÍő 'i,beVételelcet ,. hetí. rendszeĺess égge\' ,az .blbző ,hét. " szeľddi;.. l'bałi,ksż&rila;; .

ery.enleget.,.mínden ..héÍ'.olső ĺnunkanapján tovĺíbbutalja.. az Önkonány'zat á,ltal megielölt., -

baokszánlálaa. :żĄz ogyes. 'bankszátńlfüon,'beszę{ett .bevétgĺeket. ollÉtllönítetten kell ĺ;trtałĺrí:.. .:^zi' ,

Öĺúcorrľĺnpat által rnegielölt banl<szĺámlálcra törtćnö .áf tťtalĺás.,késedelnes telj€Sítésé.eseÍén,a..'
Kőzszo|gá|Íztó a Ptk. 6:48.$ (1) bekezdése szerint a jegybanki alapkamatnak megfelelő ĺisszęgÍĺ
napi 'késedelmi kamatot köteles fizetri,l aĺleĘĺlrelc latapja a 'táľgyhetĺ olil#ĺľrolás .szeľint'l
tov,ábbutďĺnđóöss#g. ] , .. j',.- '] :i

56.. Közsz-olg.ál'tató az álala : eIv'égznft,. tevékeny'.pÉgelĺ&el .összefiiggésben''.ifelmorüló;'.....

tęrheléselĺkel, átutalĺásokkal kapcsolatban łinĺíllóan jogosult intéz&ędni. A 'i1akáśok''.'.6' 1ig111:;.";

takáscélú hetyiségek vétetárának bevételezésére, a lalaísok és nem lat<áscélú helýségek béľleti és
egyéb đĺiának' illetvę a telek és egyéb dolog,béŕ.leti.bérbeadás;,áIiő1.szÁtlľlazś..díjdłibeszedtlsěrer..
megnyitott, elHilÍjnített számlákon és pénztárb:an lévő pénzeszközöket az Önkopán5zat
tuĘdonaként kezn\ a baCIĺsziĺĺľat<on felnlerüló.baük _€s egyéb..ktĺltségék ..äl.ę6!éděl-"':ĺl.
ĺtuta.ĺstól adóđó, 55. pontban.megielölt késedelmi .kamat kivételéÝel - az gntoľmányzatotr .

'teľhetit a szÁĺúák kamata az Önkormĺán1zatot illeti meg. A Kiizsmtgá|tatsaz önkonľrlĺn5zati.'.']
péazsrkörnk kezeléséľe megnyitott bankszánlĺíkľą botekíntési jggosults{got' biztosit az ',
Önkoľmánlzattészślę.'.,''.'i'.'.'',....;,'':'L.''':-]?::il.

57. A Kiizsmtgáltatő az tĺnkoľmarLy?At| péiutigyi, számviÚeli feladatok tekintetében .u|
á||aľmháaaffisí törvény és az egyéb josszab{ílyot ľendeletek figyelembovéte1ével,,.aż -

Ônkoľmĺn;zat iľĺín1muÍatĺása a|apjánláÉja e|feląđataiĹ aKövs7n|gálta!óĺáIkialakĺtott szĺmvíteli
ĺnfoľmációś ľendszer..aĄ 1met; az anatitĺkus nyitvánaľtások felépítését az.ö
"hatapz'za meg, annak sz.abáIy sznru kialaHtásában segítséget nyújt.

!
58. {A követelések ál'tonányának. atakúlását .a-'ľĺözszrllrgáĺl*at6'analifih's.nyífuántaĺtĺásábdn' ...

' 'folyłiĺnatosan, napľakésrcn veznti, az Önkormányzat.'srifuti|aľeńdJébed;siäĺĺviteli.''.i'ĺfóŕmációs' 
...

ĺendszęrében moghatáĺozott adattaľtalommal. Az óllomány vóiŕozÁsfuről a tfugyhónapot követó hó
.t5éíg€lkészítia..felađástaz Önkonľrán1zatręśzere;

59. A-Közszoĺsáĺtatő vezptia lakások és 'trelyiségek tÁtsyi eszkłÍtz.ana1itihr.nyi.lv'ánĘľását" .'..'

lmelyet negľy'edévente'a tárg;meg'yedévet'követó hónap ,15. ĺapjáig,me$küld az :Öíkorlnán'Ęat .;

..$ŕ.sżéĺe: : : "',J:;

60. Közsznl,gáůtatő safát nevében fiznti k"t a.lakĺás és nem lakás célú helyiségek lakóépiileÚok
köąiizemi.számláit. A közszęlgátató ak<ifrzętqtt köz.üzemi száaläh'at közvotítet'ł szolgáItatásként
továbbszámláz.zabavoĺta.táľgyhót kiĺvető hinap lQ. nąpjáig azönkoĺmänyzatłészśte. A'sz"áriLa
mellékletét képea, a Kőzsmlrgéltatő źital kifrz*tt szamlrákrót késńtett kimutatás (szállító,

megnevezése, száĺrla szźlma, szźm[a kelte, számla összege, kifizetés dátuma). Kiilön
szerepel a l'akások és kĹilön a nem lakasgk. közĹizonri d.íjai. Az onkorĺnányzat, a

szÁÍíú,ájátĺ0napoubelĺĺlutaljaátKönznlgáĺltatőtészśte.
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66. ,.$zsÍzśÄések alatt'egyaránt éľ{ení kelĺ.az.Evęs'.szerzőďés me.$Rditése'elótt'ĺłrái.'fennálĺó.és a. .

közsmlg{iltatas ďapjáĺ.már aKözĺ;zmlgáitatćĺ'f€ladatlđörébe taľtozó bérlétÍ és elíđegenítésró1.śzóIó;': "

srs'rz.ődéseket"valarrĺnt az Eves szerzőđés megktĺtése utánléEejövó szerződéseket

Pénzĺiryibonyolítĺĺs.számvitel

.62,..,;..P.éĺlzl;lĐyibqńyoHtĺás keľetében.a Kiizszolgáttató foladata: '.' :-..] .:. . ', 
. . 

' ' .' 
'.

- a ľuázelszamolás,
- az:ö)Ílkotmźnyzat vagyonának"bértőire és .haszrlálóirą v'a ílt.'az Ónkoľmáb)ząttól.fulajdont '

sze'ruő'fulb,átuĺĺő,frzłtési..köte1ezettsé.gek.Íeleśítésálęk,.biztosítášą.a bofizetések.nyiĺv-ántattása..és'
a befizetéselĺĺ<el való elszámolás azfukormĺányzat felé. ...:]...1..- ] '. 

',':'' . - . .. . ' : 'j.'-;l;i;';;

.63. trIa a jelen melléklet nem nevesíti, hogy a béľleti v,aĘý:a2łQ|Íđegenítési;:sĺmĺző,dések*é1i.,
kaposolatos pénziigyi bonyolítási fetadafról van.e sz.ő, az adott pénzĺigyi bonyolítási feladat a
béľ'bti.śs.az elidogenítésíszer..ződésekbő|."sr.Átnarś:;befiĺ:eťésetooe'gy'łľátrt;vonĺitkgżik.l...'l. ::, 

''.

64. I{a ajelen mellékletben nincs kťikĺĺ.mogiclöI've'' hogy:ĺat<ásokra.vagy nemilákfo'rcé$áľai..l.
srnlgźiő he.lyiségela,ą illetve ingólaa vonatkozó feladatót van-e szó, az adotĹ a Közszolgłíttató
áltáł:fuy:tljtott;szolgáltatást mindegł'ik vagyonfajta'tekinteté:bon ell?ĺľandónak:ke[iĺo!đatédi.. j' 

. ''ł''! 
""1"'-:'i "i65. iŁ értelemszer.ű kĺilönbségekĺ<el a bérleti szerzőđéseken alapuló pénziĺgyi bonyolításĺ

f,elaŁłaÚokat:' kell .te[iosí'Úeni, ha,,az .d)Ńoľ,ďiryzat':..va'gyorláĺrak. iĺfudnáĺatáiłiiltáĺli.l.'fizétési l]

köÚelezettség neln,béľleÍí'1iogvisrcnyon đapul.

A szeiződéseknyilvánúalŕásba véteto, száľĺtázáš'és a,łá|tozĺĺso'kátv.eaetése

' !9, Á Karszo|gáItató a szeľződéselĺľől, a szr;tzőćtęsefuez..'lĺapcsolódó 'befizeté-setaől az
Öntormĺnyłzat számviteli potitikájában' számtaľendjében megbratĺáľozott foÍnilĺíjli és':tađmri
anąlifikusnýlváĺrtaľtłástköteles:vezeltni;

70. A Közsz-olgáltatő a Polgármesteri Hivatal illetékes sźewer.eti egységétől" a
Családtĺímogatrási hodától, a Hálóz'at Alapítványtó| érkezett adatok alapjĺán fi5gzítl a kiilönböző
táĺt'og.aÍĺásokat anďitikäjában, csökkentve aznlrkal a lakĺásbérlők befizetési kölęIęzęttségu'IÍ M

r/ł /"T



LZ

adóssá'gcs-ökkentési t.áĺnogaJást ĺnogállapító hatzľ;gzatofuak męgfełę|ően,megko1i a. ész]etťĺzntési:.:

a"egĺáłIépgdgpokat'

72. A üłľgyhavi raľés után bgérkezďt.váhorźsokat:'.koľľđłciós.tételként..:béáĺ.lítj& ä. .lkövetlłező.. :.

havi számlába 
:',...,.':'' .:-:.1'.'i ' j

71,., 'A.K.cĺzszolgát$tó a 'részlotÍizętésset kiiföt.t.elidegenítési.sz;lzőÄésoknél aziaďot{łév,'.véBéig.
s4ĺľ{ęges haY'í ,befizetési..oseldgęke! tźĺjékgztétő 'leyeleket.. a..szei.uő{ĺés.''átvételéü.ł',lę$y6f{i:,'$::.,
'munlĺanaponbelülpostáz.zu .': . .;. ].: i -. -..,: .' ' |'!''.'. 1',''.) '.|,.::.i. 

.:

Befoýóbevételeknyilvántar.tásbavéúele : . : ''' :.:

t. .. ,..-.,.. ,.t "1, j,,

7.4. A Közszolgáltató beszs,di.a.'bérlet.i''és béľletiljoryiszoĺyok.łpz'lkąpesillódó-','dĺialŕíiq.y'al211ffif.'.i.i.
az elidegenÍtésľől kötött szeľződésekbeĺrőgz.ített vételárat. Ü-eyféEogadásí idejében köteles a
la!.ĺ{sbé;}őt<ęészśreąpénz1árl::|ĺefz*tésoketís'ĺfetőv.é:

15, A ľiőzszplgő-trtatćl''''az. .önkormáoy.zati 'r.pé.oposĄiztik:.kezolését . : saját. 'pénzkoze.léśi':li.
szabziyzataalapjánvégil'.

76;..;..A.'Kö4sĘ9l$áů.téić,.:..ł*<.-ö.Íples,a'befo'ffi'bey,ételeklĺl..yĺĺ.v.ántartásbä viĺÍelérelogyedi;ą2g6g5ffii..,.
.(szeľződés.szánr) és jogcím sznńntezskellenőrzésére, vđ-abjnÍqz.ęeyogőłégi'bíztosításíra.l j. . ' r ..; ..

77.;.i .A..l.,,.ö,usą\-g.áĹw6;.aZ :-e.8ľ,9dí. han.'.,bp"frĺési *ötelozeftsśgokeüL..,.(ĺ5szeÝotilll:a.,iitény'.ĺegęs ]...

befzetésekke'.t- a havi és ą halnozofi' .há-üalékokaĹ y'alanínt a :többletbe'fizęteseket ęlkill.tiníti. . '] 

. 
'.. ; ' 

: ' '

:..1 ĺi']i'\;"

78. A Közsznlg,á|tatő köteles az éves zÁĺlati.mllnkák keľetéten le'gkésöbb februáÍ ?s.tg
folyősr.ántakívonatoĹkészÍteĺĺe,hel.y'iségbértők.és,ľ-é.szlo.$e y'oľókľés.zéro;,;ąnely ai,za{z
éves befizetések, a tőketaľtozás és az esetleges hátralékok összegét.

80' 
.' 

.Á.Közszolsáltatőeltrá$a a hátralékok tezelĺsev'a $ąpcsotatoq.osszes felađatot.(l'l. fi;té'si
-.félszótítások,késede'lmi'.kamatok'kívetése,hátmĺékbähajűs). l,: .'.]. '' l ' .. ': -:..;' -....]:

8'1. A K:iLzsmĺrgéůtatő a býrleÍí jogľiszonyb.óI széĺurprś ÍłrtĄ?ĄĘ ilq"e.eńzetésénpk
átiĺtemezésével, a kanat mérséHésével, valarrrinj a kötp]ęzettség'telj9.!íÉsénck b.érlőÍőt igényęlt
'bíztosítékainak megbaüíľozásáv'al kaposolatban az onkoľmónýat róndeleténęj< nęgfetrelően a,
béľtrővel megállapodik, és gondoskodlkarészletfrzstési megállapođás tletáľtásáľól.

':;i

! ii,.

;)
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82.. . ,Ą bérle.ti. és kaposolódó, díjak. késedelmes fizetéséből ,széĺnnżó:k.atÍratkö\roteléseket
kiterheli a bérlők felé, és intézkedik azok beszedése iľant 'Éľvényesíti'az elÍdegänítes'r.ől szóló'
szeľződésben nreghataro zott kanatot

83.. . . ., ,Ą 'KőzsŻolgáltató a..hátralél<ra. vonátkozó ,felszśiítÄE:eľednrényteleg$ége,esetéil :őffijalaz
adatokat az .Önkoĺmáĺly mtijogĺ képv,isďője (akit a Közszo|gá|tatĺ bíz.ĺneg);ľésżéie-la:sziikséges
peľes és peľen kívÍili eljárások megindítása céljából. A hátľalékok kezelésével kapcsolatos
eljáľások sorĺáa a KözsmLgáltatő azotlkorrĺĺewyzatnełében jár el.

84:.. . á nEm tęrmészetesiszemély.biéÍ'lők és' vevők ęsétéb'en 'figýelĺla ośóä..' feĺsżárnolási éś;
vége}száurolási'eljráĺásoka!'megteszí.a'szĺlľ<ségeshitelezőítgtíĺyłejeĺentéŚôket.: . .. .. ,. ,'- : :.:-,:,

.i 
" 

. .. : .: .. . ,:

85. ; l..;'AĺKö7-s"8ĺgáLtatő,ÍlÍľgyévet'köou15' 6y' janlríľ 3.l..'llapjáig 'javaslatot.tesz.a.bébąithataÍlan.'
követblésekleíľásáľa, illěWe éľ.télĺýesztések elszáĺnolásĺára..: 1. ., ..i ,,.:.

I

. r:

Bélüesańmí&ĺsÍ ĺigyek
'łi

86. A Közsmtgźitató az onkormänyzattulajdonosi houÁiárul, sĺłnak megfetelő összegben,
tataĺomlłĺal:;.és .időtaľtamra''.ĺněgkö,Íi.a 'béĺbeszńĺníüással :'kaposo1atos.ĺmegáxlapo'dásokaĹ A.'
költségek bérbeszátníťásä.Soľárr 'ô béttő'. az et;v.égzstt:;.áÍvett és 'leigí'zolt.'mlrrĎ1<ĺálfułIoki.đapj''áĺr 

l'a .

felújítás teljes bruttó összegéto a késae jelentés időpontjával megegyezś dátummal |esz'ámLáz.za
Öĺltcormĺín1zat feté.

Ad.at -$ezte,1és és az igazo|ášok'triädása.a1 b'éľ.lőt("és vevők fďé

90. A KözszohgáItatń a ńszleffizntéssel vlásĺáĺolt lakások és 'nem lalđs l.céljátla szotgáló.. '

, helý.ségek vétetárhátraléldnak teljes kiegyénlítése esetén a szĺikséges szĺmuzaĺĺst elvefi;'ĺs :
.önálĺłíanliĺtéz&edlk az iltetékes fötdhivatalnát a jelzálilgog;:valani:ilt..eüdegenítésí.{g':ffilil9téŚ['' .;

tílalomtöľléseinánt. : j
.' 

:

l91. AKözsznlgáltató aész]effizntéssel vásiíŕolt lalęások és nęm;lakĺáseélú;helýíségekvételár ..-

b.ĺtralélcávat kapcsolatos igazolásoha kiilön dtiazáBtjogosult beszedni az ti'gyfelektől. Nem
taÍtoak ide a táľsashĺázi pźilyáazlto|&al kapcsolatos igazolások kiadrásą amelyet ddrientésen kell.'..''':kiadni. 

:

Jelentésetanalitĺlĺa,beszámolók

92. : Alŕ'özsmLgáltató az.'áItala etlátott.feladatot<'kii'ltség'vetésí-kíhatĺásfuól félévente beszámĺilót ' ,'.. 
'.

készft oĺkomĺán1zat tészśre, amely tételęsen taúa|rĺawa a tary.y.é,rł. kíltségĺettsi .-/,
f)ŕ
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előiníľry'zatokat, a maľadvány jóvahagyott összegét, 'aze|őiríny'zat.átcsopqľĺosítrísokat;.va1arnint a l'

bęszarno'tásiidőszakbev'ételeiłé kiadásaiŁ '] , 
' 

... 
..' 

.. '','

v" Onkoľmányzati tulajdonú lakóépütetelĺo lalĺásot nem lalcĺs céIjá,ra.szoligá|ő
.:hely"iségelĺ5 tetrketĺ, eryéb béľ'be adott:va'ry0ntárg'ratvalam.ĺntĺĺĺzÔmÍćpĺĺIe.fe|Íłłitfáźĺ{'rvosĺ .i

] rendelőkk.ňrc"",.ĺizem6lúetése,'kaľbantaľ.tása;l'bérlempnyckgllenő'nzéśb.'' ':';'| :.,l;.:

. ... . ...' I r. 
- : .. . . r:.. -- .

(Keľetszerződés I. szdmli męlllklete, 2,I.7 pę.fiftaneíbÍelsprohísĺ,4,;hekeżdé.'s).. ' . ,.,' 
l;,:. ..:.,:|',

93. . .A.Közszolgĺáttató gondoskodikgz.onkorr.ĺLźnyra.t,.tg!łJd9pába$Jev.ó.lalíóÉpĺilęĺę'k. 1*ľg!, .
* o"* 1akás cetjĺĺra ĺszóleálśl'he1yisé.8ęk.:iiręs. tplkoh 'iiĘpmi .ip.til.ę1e-!g-jrrázi9ry,'..si 'ľęIrdF'.Iók. 

j

tlznmszprÍiá1lapotĹan uľĺásárot' tizeméltętéséről. E körbe tartoznak a kśzźltőIagos önkoľmart''pati
.üiląiđoaú éptłeteę az ęzskbeni'"oĺ ĺukĺ'ok.és'oom 1akáslceĺ$áľaszo'tgá'1óĺhe-}ý.i.Ęégptvalaĺn.int a..

koztĺs hasááatban levő helyiséget terĺiletek.(beleer,'ťve az,a|apitÁsra.keľĺil'ő frírsashłáákatiĘa'r,
nĺęalapÍtott társasház etső liozgyĺĺlésének iđőpontjáig), illetve a társasházakban levő

oľrřoľrnĺłn5vati tu|ajdonri lakások-é, n"* lakĺás cś|iáÍa szolgáló helyiségeti.valaĺlĺ;intiťáła'ĺ.

öokormányzati tulajdonú tizemí épületek és bázĺoľvosi ľenđelők.
;..,. ,,: : . '. t 'l1l

gi 
^kaľbantaľtási 

nuĺka'magában foglĄa:ô rnuľtkák megrondeĺéséÍĺ'.olvégpztętését,ĺĺniĺsaäkĺ'l'.;

'és.ĺszáml'aollenőĺzésto vďaminÍasztikséBesjavaslatot előteĺjesztésekkészítését. :' ..' ... 

.. '...,..:

95. A Közszolgáltató:

,t10,f. A Közszo|gáltató karbantaľtási mr1ffi.cs.'.$..a.p.".'!én.'ał.:.'e.Ę$Ęe'p1vég9''g|sgp9,g,.ba.ę.t19$'pl;.4 ,

ktitolezet[i" * lokoĺtĺáĺyrat. ľ.ĺrsash'ázban felneľtilő rnurrka esetén a megrend9lés lélőtt

:,i#fin.hqg-). ki a költséget.y'$ső köteleze,ttje.. Ę1. a kölÍs.égę.t,, a .1Ąłs'as'\'Ąr4t'i!p-rbqlít a 
"'1.

rożizpts'iltató.abban gz .esetbe.n végeztesse el "a munkáĹ ha az el ĺem, végeęff.:Kąłb'an'ĺąrtdł W, . ,

6nkormň)zati tutąiđonbau lcĺľokaĄ illetve életveszélyt okoz, va'gy 'annak bekiiĺetkezsse

feuy'B'.s-€Í'és a.tánésĺáz a ryuoĺcát felhívás:ęllenére nem' lľégertn1i.e|,-'Eg.ese'tbpgiąltaľsąshéz,1tözös il;l

're.ĺ*géjőj,eĺ h-ďgd&tdpÍ-Ęl'..éľtesíts.ę:. s -pĺ'tłpľa'le"l';v'é-gdség'pś.. nn.-e.ekp-tdé*.-é.l...ő'.li

élíégĺšĺtkövetöen akivitelezőisr'ám|aď.ąpjáĺ.s7Ąurĺi'ázłaÍovább alÍ4sas.báE..fe,léiii . . .i.l'j ''. ..'':';''.

ĺ09.. A .Kszszolgáltató 
.elvé.gzi a közĘs"ľlg7śsi. eljáús ny.eľteso .áttal. ellátott 

'.$ýot.s5-zol$álati 
: ':

,-.naęn.ĺĺtĺsĺ 
',ďu-ĺo. 

t k*uantaľtásí.mrlnkák'ellenőľzéśét.,és ą tę1tjęŚÍrés..lgąą9tá'śát..Az.ęlĺe;iĺ6'ĺu.é$i..i'-

mó-d:ia iáit*g szeĺípÍ helyszíni' .ne'gÍ.pkintésse| szriľópĺótaszeľüo'!" ..illetve.;a,9g{ĺq|{1<...éśl :;ĺi'.

męrřenet"ĺneŕteljes.l.tĺ'ĺ 
-eltenöruéś-évď 

töŕénik Az ettreĺĺĺzés kífeqíed ;a.,..Butkalą|9.Ą:..'''..:'

f,.e'lfi1ltetett o'*l.ąiao'aĺsegle! onyągsziikségte! valaĺrínt.a bejelentéstől a,kiszátffig dt9li ffi, 
, 
'.rezsĺóradíjiliizsgátratára. :. ] ' ..l''....]' .."' .

. 
. ..1 :l

1o4. A.Kömz.olgáItatő: ] .;'

a) gondoskodjoň az új építésű és felúj'ított épĺtletek őrzes-védclnéľől, .. . .

q án,ĺ,olagos onťońĺĺryzati tulajdonú épiitetekbeĺl sziikség szerint felnéri és igény szeľint

o e|végezteil a kaputelefon kiépítését.li '.V l.: I

ľľtrĺoo. ĺ lKörszalrgá|tatő az lngat7aĺo'\at, valamint. a bér'be ądott ingatlanok:. hasruálatźń i.J

V *i*d'*'"'";1 
ktĺtę]es vizsgĺálni. Évęĺ.tę elkészíti a bérĺemény ellen'őrzé$i tę'ľv€t. A'béĺleĺteén'y ' ;
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elł,enőrzés során a bérleményként has-znosított lakasokat és.nem lakás, aéIjźlra]szolgáló.
helyiségeket a,tervben.r.ne'ghatáromtt mértékben, az'uĺeg,,lakások és.neliĺ lĺrlcás celjáta szolgĺáiló.'
helyiségek esetében valamennyit kĺĺteles évente ellenőľizrrí. i . . ; . , ,, :|,

lO7. A Közszolgáltatő a bértőlq.fuĺajđon.osok.és egyéb.érdekel.tek 'megleeÍesese, észľevétele
eseten köteles rendkívĺili bérlemény ellenőrzést tartani, és ennek erednnényéről az érintetteket
haladéL.talanul tájékoftaffii.

108. Á. Kłłzsznlgáltatő a bérlemény ellenőrzeseken tapaszffiĺakat jegłzbkĺĺnyvbeniköteiesi
rögzśtenl. Áz ellenőrzés kapcsán.upaszttĺt\.a lakĺás vagy a neĺň.łakás:oelja,a szci1gaó,.hetyiseg'
neÍn.ľendeltetésszęrú has.fuálatĄ vagy az.ok állagát 'rongáló 'tevékenység ,esetén'měgĺe!śzi .á.
sz'ĺikséges' ińtézkedésekď .(ilyen .'IÍité?kđések kĺilönösen:l. fels.zolÍtÄś, a beĺleĺ jb,'gsiśäÍťý.
felĺnontĺása'Icárigény.érvényesĺťése). : . ,.'. .,:'ii.. :

l, ,.i
j

t 11. A KözszolgéÄtatő havi ľendszerességgel e|uégĄ a ffivlrmérők leolvasását. I{aladé,Iđątanul
kivÍxgálja a vfuelfólyásokaĹ íntézkeđĺt .azot elhĺľĺt'ĺsa .irĺánt. 

'Lakossási. beiętenééśet aľaňian 
..

'kívizsgátja avĺzpazartesot* ińtézkedtk azot megszĺinteľese íľánt.^A něĺn koxzeüi.csaÍÜifráüä..' .

törté:rő yj3łf"''ľ'f. ľ:té" inté.zkędik. T1qĘ é.r.4ę''té'bgł hogy T elfolyt vÍz mennyisége a
csatornaddi fizetési kötelezettségből [evonĺísra keľtiljiin.

t|2: A KČizszolgáltató a .közösségi .eleĺ<Eomcis fogyasztások és gáďogTasztások egyeztetése 
.

érdekében a méľőórákat folyamatosaĺ1 de legatább'éventę egy.ą|łaloĘmal, ilĺétvu a.beíleľnéĺy.

itg. e Közsmlgáitató a lakások és nem talds e,'l1aĺaszolgáIó hetyiségek és egyébi ingatlanok
béÍbeadása esetén elvégzt a helyszínen tiĺľtéĺő megtekintéssellkápcsolatos feÉäatokát (n}'ĺtáś.
vąrás, helyszíni szemle). Eltátja a bĺĺokbaadással, birtokbavétel1ę1'Ępcso.latos.feláđatokai,.aľľól .. .

$e..gpőkön1'ĺ'ctkćszít.

t14. ÄKozszn|gáltató elvégzi aközbesznĺzś,sĺ eljárrás nyeľtese ĺíltal etlátott ryorsszolgáltatási. ' .

hibaelhĺírítási, valamint karbantaľtási munk{k ellenőľzesét és a teljesítés igazo|asá&

l15. Á Közszn|gahtatő a. klzfuôIag önkormányzati tulajdonrĺ épiiletekben sz 'füség' szerint
megrendeli és elvégezteti a rovaĺiĺást, fakivágĺást, illetve minden olyan szolgáttaÍäst'äiňely:a.].
ł,ázak ĺizemszęrii műköđéséhez sztikségešek..Ktilönöseą de nem |đńrőllaE gonđosleodik az 

:

ADépĺiletek udvaráru tęlkeken a paľlagflĺ.' rovar_ és lĺártevő-mentesítésľöI
Il.ł

€fr,/
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1'l.6.'.A'.Kĺizs,z-olgźitatő e|végezminden.olyan; általĺános lf.sladatellźńásához kapcso'lódó, YuĘ/ĺęýg[i:;;

d6ntés. . ďapjan sziikségessé váló. bony,olíüĺsi ,'feladatoÍ,. -'aÍne]y.::.a.'l jelen ..'melléklet 
'.a:lapj'án. 

i

,sz'abéůyozotĺtevékenységekkeliisszefiiggésbenfetmeľÍil..' t| '': ]J : ..' ' '..';.'..,'':'

-',.'|' ;' VI. Ingatlans zo|gá|tatás' takärítás,.ilĺĺżfel{irye.teĘ lĺftĺirye|et, jáľdaŕjkarítás .. ' :

' ';

(Keretszerződés I. szómú meiléklete,2.I.1 pontfranciafehorelás,8,íb,skezďés),. '. .

ĺ"!ĺa"ĺ5potgáttatásĺfe|ada'tgkľés.z-lpÍesen:,

1 ĺ9. .;Gp'ĺrdoskodni a' havi..állaudó feladat.ok
beszeľ''{śé..rőĺ. ..zászló,égő,só). 

i'

És-Ęę' ł{ęze.i,tt.gJ,''ĘB."'me.sp"1"zt'ę..!i7.e.4képe9

szĺikség szeľintí

szĺĺkség
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fiĘyelése;i 1,ogyás: 
. 

eŠétén ĺÍ'
:.':ť:..: l-:.i':-:.::;:i,'í ,' ..ĺíl:,..:l'.'''

o korlátok,korlátrácsotfémtáľ-.gyaklemosásą,(. ló'npabu$t.łi:jllpüvc..lpmpgús't|, , .' . '',: .. |..'.i .,i-, . .' ,]'. i' l ,:., '

pókhĺílókleszedésp.

Szütség.szeľintelvégznĺdőfeladatok : ]'!.. :. '.. -'

azok.előteĺe

}árdataliarítás ľészletes feladatai:

? :vilarkárokozta.törmclét.iszap'.faág,stb...eltáY'olĺtása'. , ., '',.,':!.'s : :. égőzrs az épület.közös teriiletein (pince, lépcsÖhÁz fiigeőfblyosó, közös hętyrséseŁ,.é.'. 
'
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Az.'ppiilethez, teIekhez tartoző,.gyalogiardą'''napi. takaĺí.tásą .poľmentesíltése;..télii.időszakbanl
folyamatos síkosság-mentesítése - a gyalogforgalom akadályozÁsának:'ęlkorĹllóse.iérddkéber'l;j1'0.;
óráigkelle|végezni, ,i ]:.'. :''.-), ''.'.': '' .].

ii',,r ',, ..:', :- ". .'. 
.

Felvonótigyelet részletes feladataí: l. .i . ': : l 
' 

. ] .

A l(özszolgźÄtató az időszakosan ellátandó feladatokat (síkosságnentesítés, hóeltakarítas' soľon
kívüIi 'házat<aľĺtás stb.) saját hatásköńen teljesíti. 

:]']'-, ' 
. . .:'i 

;

Azl.ílĺ.gn.Útanvaýonfenntaľtásávalkapesolätos.feläWi']|t...''....'

I22. Közsmlgá|tató önkormányzati vągyon ľenntaľ.tĺsĺvĺ';1ĺaposotżrÍbán'a:.KČĺzszolgáłta,tási ,

Keľetszerzödés alapján kĺilönösen' đe nem kzáĺó|agalcövetkezőket véger.zs:
' .. , . ri;:- .l a ,. ;.:r . I.

a) épíünérry-felújítási, valamlnte|lhez kapcsolóđó beľuházásj és egyéb egredi bontási, épĺ.hnény
felrÍjíuÉši''feladatothátósagikötďezésÝégrehiijtáśą 

....
-b) íntéaneuy- és útfelriiítási, beruhĺázrásĺ esuľtantaĺĺsĹ ':'.;. i.] .'.. . ..'.l.. ' 'l-..: '. i'' '- ,i'.1;':i.:,1

c) egyes, ktilfu.felsÖľolt.i'řltéiméný.ekďoĺsszo'lgđbtí;iíś.f€lr1iÍtásÍ':fé1ä&äi,. .. 
" 
,'. :: ';'':i,',!:l' .' .''

d) az önkormánpati 'ĺrlajđonú lakóépiĺletot lálqqgŁ nem.lg|<Ą cé]iára szotg{'Q hęlyiséset
telkęIg+ eg'Iéb' ';béŕbe' ađott vagyontárgyĄ] valanfult űzemí. éptĺletek,'. ľeeniľvosĺ..iĺěiidélôk.. .

kaÍbaĺt-taľÍasĺá!'feu:taľtrísát'
e) ],áżiti*tirnĺnyzatĺ tuląidonú lakóépiiletek, tattáśolí
.-te|koĘ egyéb béľbe ađott vagyontáľgy'alq valamint
tizemeltetés ét" keze|ęsét" ellenórzesét.

' r.:

.Épít.mény-felújítási, beľuházási, bontási feladatot hatósági.'lröte|iłlés.végľeb:''ąj,Úášá: . 
, 

..' :. r : ,

. .r " .- .. ,-1.

t23,. Építnény.-felújítási, beruházási fetadatok köľében a Közszolgĺáttató - sztikseg esetén
kĺĺlĺĺn t.ulajdonosi 'fethatđmazása alapján _ a l00'Vo-ban önkor'máqzaü;'triláj'đoný.lakó - és iizomi.
éptiletekben" lakásokban, nem lakáscélri hetryiségckberu eryéb ingatlanokban:
a) a tevékeĺysége során tudomasĺára jutott :épiiĺetszeikbzeti,.'.stafik.ái' jetlrggÍi problémákat
megvízggáJją.soľon kívül intézkedik az életveszé|yes állapot megśżtintďéséřől, '' .-

b) uÓnkoľĺrán1zat felújítást, beĺlház'ást, bontást ę||lľatáĺozÁ.döntése esętén beszlerz.t azértĺťett,
ingatlanok műszaki és egyéb, a tewerśshęz és kivitelezéshez s7$Ęqéges :dokqm.enÍ9p.1di'áú''
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Intézmény- és útfelújításĺ, beľuházásĺ fe|adaŕpk 
'

t24.' AKöz$ntgältatő: , 
'

125. Gyorsszolgálati és kaľbantaľtási felađaffokat .a KözszolgáItat{
tulajdoqállzur'levő, azl. s:zĘú metlékleĹéb'en felso'.rłilt ĺnsaüanokban-ü''égpz.

az o*amiiĺqzat
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\{II. Lakások:ós nem |a,lĺás céljára.szolgiĺItĎ hcly,Íségck.óŕókcsítége, az.adásÝ'óÍclí '::l l.ii .

.szerző.désekpénzĺiryi'ł'onyolíŕása ... -' ' ;'.i.. '' '' '. : i'' .' .

(Kere&zeľződés .I.'.szúnú 
melléklete, 2.1.I'.po'lúfrłnciafelsoroltÍs 2. .bekezdés)

. tt ..' ; '

''''.
1216''. k' Onkoľ-rnánpa1 a.kopkrćt elidegenítésre a.lakás,. i''Ilete nem lak'ís.:cęłiára..sżoJgĺáIó '
heýiség bérlőjének és vételi ajánlat benyujtljĺáĺak vételi.szánd(k'rryt|atkozata ismerętében'adja:
Ere$bízźľ;at.. .''

lĺffi'..'

|29. A Kozsznlgaltató köteles meggyőzśdnl arĺó| hogy az elidegenítési bevételekęt fogadó
banl<számtán az adásvételi sznrz.ődés al, íÍásJźltmegelőzően a vételĺár előtörlesztése befizetésre
keľtiljön.

hľ
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l3'0. 'A Kozszolgá|tató az adásvételi. szcrzodés ęgy.példánvát a.Polgár,ĺnesteľ.ilHivatal résrśtę az
a|áírásátkĺjvetó 15 napon belül megküldi, egyútta| az érintetttársasház közĺĺs képv'iselőjétíľäsbaĺi
táj ékoztatja a tul aj d onos váI to zĺsról.

131. A Kozszo|gźltatő arész]etfrzetéssel megvásárolt kiilön tulajdon esetében a vevő.kéľelĺnéľe
ho,z-zájáru|hat az Önkormányzatot követő ľangsorban történő további je|záIqgiog bejegyzésébez.
A Ktizszol:gá|tató.a Észhetfizr;tśssbl megvásĺírolt.ingatĺalĺŕikiosetébeą laz ihgatlŕrdivált<íżásáÍ'ak
(p1.: összevonás) Ęatlan-nyilvántaĺtłíson történő ätvezętére érdełében iinĺítlóan hozajźln| ą7,
újonnan lé1rejövó ingat|anra.az'Önkoľmanýatĺit.megitletőtjeliáIogiog;.elídégbĺiíiési éś t€ľ}iélésĺ
tilalom 1 . rangbelyen történő bejegyzéséhez.

Versenyeztetés atapján-útĺľténőlelĺdegenÍtés , : ..'' '.' - 'i ,..

' ' - ..;',':: "
ľ32. IIa az onkor.máĺr;zat a konloét:.esetben máskéĺt neln dönt' a .Kozsrn,|gőłtaLó,...;aé:
Ônkoľmányzat elidegenítésľől hozott döĺrtése esetén a 'v.eľseny-ezte'tési] 

.sv4,báĺiyzŁÍ al'aB$. .

lebonyolítja az Önkormáĺryzattal szerzőđéskiitéJľe jogot szntz.ő klvát'asztásfua iÍáÍ'yuló
v.ersenyezte'tosĹ , . .: ] . .l .. ',. ::.i .'. ].]. . :

: 
'':': - i'r I

133.; A Kö,ąszgtrgáůtató v.9'rsenyoztetés5el.;kapcsolatps fďadatai' -...Qąo! esetgokénti .'f.els9.go.'lás.ą
n{Ę.i] rs - kilo'.ljesne! ę.veĺqenyeutetési szabálylzathn a;'v.a.gyoqiigyJptĹ.kö.zr.ęm..{kQdő su4báÍa'
me.gĘatározoJtkđtelezettségek'Úe|iesítésére. .'. ..''.. . .l': i{.: : ]'].|;, .:.:.:,- '. ] .].! .

134. lv{ás srrméLý.aą
alaputó elővásáľlási jog
nyilatkozatát.

Az.,éľtékesítefi'' r:r-., ,''.j.

köveÚéśe
.. r. !1

'rss. e Közszolgátrłató a megkötött kötelezettségváltalást is taltabmaző szeľződéseket
nyitv,an!9rtá-s'!q veszĺ, a.szr,rzśdésbęn ą ve'vő ál.te! .'v'.áua1t.bęépítésĺ-' v.ągy,'.egyéb hatráridókęÍ
rQg.#;ésnyo'pon'követi. ' .'.). .] .. ' ::'' : .;:,:. . .':., .:'

136. A Közsmtgáltató azeliđegenítés táľgyában kiitött szeľzőae'u"ofoglaltźĺkk*edetńes vagy.j
neq tejesíté'se eseÍén meqgszi a sziikséges ín{Ęzkeđ("seket ?w.tzőpés's:6i..gÖ Ít!-[.edy1ąben.

138. Az adásvételi szcľződésbcn foglaltak késedelnres feljesítése esetélr Íntézkedik az'affivéteti
szerzöđésbeĺr tbglďt szanlceiók éľvényesítésę érđiikébenláwĺeiĺiíýben az adásvétetÍ.słćľżiö,ŕĺési.
alapján a szankcióľa vonatkozóffiaz í)nkoľmĺáĺryzat döntése sziikséges, döntéshozatal érdekében
előkészítí ajavaslatot. A döntés alapján intézkedik a v'é.gľehĺrjfiqróI. 

'. ]. ., :: ..- 
'

'lB9. A KözszolgáltaÍó' a ve.v,ő' szer'ződé.smódopítási' k(i-üeteze1ÍséE".ffitenezśęi'.;kö1b$ĺ,fpptésj
kötelezettség teJjesítéśévď t<apc..solatos ké1.elnét ('öpté-s.hozatal érdpkében az Ôrkbľmenpą1
illetékes szervezeti e.ry,séee eĘt.9!esz.tĺ'1 gon.fs.aljľji4.3.,'7yp.désmlđosĺtás.t, megállapo'$ś!
az Önkoweĺyzat"'řěu.ň'-ęgľoą *lnul..vegľ.ę1tĺ*.eta-e en 

'inté,dedik. . 1' '] : 
. 

'

140. A beépítésĹ, vagy egyéb kötelezettségvállalással értékęsíteü íngaganot adásvételi
szeľzőđéseibęn váIlalt kötelezettségek nem teljesítésével kapcsolatď viták :ésj jognyilatkoát
pótlások esetén aKözsrnlgáhtato gonđoskodik aľľól, hogy az onkoľĺnáqľzatáttal meghatalnazoü
jogí képviselő eljfuást kezÄeményeusnaz illetékes bíľósĺágnál. A másik fét által kezÁeményezsttf

,/'41ux,
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perekben _ az onkorĺnźnyzal áltzl megbtzott,jogi képviselő úĺján - részt vesz aż',onkotttĺáný'zat
képviseletéboÍt. . 

)

A Közszolgáltató javaslatot tesi;z a
elszamoŁásĺáľa. ;

fx, Á ldiĺnzq|eáltató'.feladatęlláÍ.ńsávąl.kappsolatos áIÍa{ánossza'lqryai el+áĘgpľ

,ĺ<ĺwrp'\eáiltató szerepe az onkoľmán''yz'atv,agyĺpaga?dál'kodásĺíban

l4I. Budapest Fővfuos VIIL keriilet Józsefuáľosi o*ońerryzat a tulajdonában lévő
íng'atlanvagyonnal kapcsolatos jogosítvanyai éľvény."oítéspĺe.-,és ".lgĺteÍezę''tt.sęge-{.. tetjesítéséts:{a
továbbiakban egyĺitt: vagyongazdálkod.ĺásra) a Közszolgáltatót mliköđteti. Az oĺlkoľman1zat.a
Wanłntýá|tatÁsÍ..šrcľ'ződés..alapjái'r etlátott, jelen .melĺékĺetserr :52e1€p}$ĺ';vagýóngaadáĺkbđäsi.
.fetadĺtokraaKözszolgáltatóľészerekizaľólagosságot'bihoŚít.. . ' '' :..'

1,.

AKözszo|gá|tatófeladaúaĺt meghatározó.egredíđöntések ': .-' . ' .]

146] Aż Önko ruiáĺ..rłrtt61 ä Közsżótg{ĺttatónalł.adott ll1gsításenat toit tel.ĺntem *-Ôotoľiłiąout
Képvisel&testtiletének és a Képviselő.testĺilét bizotts{gai hatÁrozatalban, a Folgáľmester áttat és

a hcvěben kiadoÚ aktusokban é,s męgbízńi utasíüísokban kifcjc'ze!! döĺtéseit (ą tovĺíbbíaktan
együtÍ onkormán1zat döntései). Az Önkoľmányzat Képviselő"ťestiiletének Polgáľmesleri
''Í{ívptala (a továbbiakbąĺr: Polgá.rmesteri Hivata'l) végĄ a döntés elő'készítéskoo1.diqáoiójělt és az
önkoľmáĺr}zati döntésekvégrehajtásának összehangoliĺsát. : '
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147.Fe|ek alapelvnek tekintik, hogy a kőzszolgáltatás '.teljeŚítéséněk. folyamatá'ban. 'al
Közszol.gálrtatő á|ta| elvégzendő konkľét feladatokat ĺneghatározó önkoĺĺĺráĺyz"ati]döntés a jelen.ł
mellékletben meghatĺ{rozott kdtelezettségeket e szerződés és a koníbban maľ meghozott 

'

önkormanyzatí döntés keľeteí kÓzdtt" tész|etézi. t(iilłindsen: .megielöIi azt a.vagyonélemět;
amellyel kapcsolatban a,sznrz.odésben ftgzített kötelezettseget teljes.ĺteni kélt,:ńěghatáiozz}á. a..

Ki5zszolgáhtató áItaI a konkrét vagyonelemnréľkapcsĺitatbaĺr.kifejtett tevéken$ég celjátlés elÝiĺĺ...
ercdniényét meghataro7'łA a vagyonelemmel kapcsolĺĺtbun v'agy ď lcfolytatott cljářásban.az.i
onkoľmáĺrpat.nevében tehető j'övőbeni jognyilatkozěLtnnú^IlTIi keľete.it''

148. A Ktizszolgáltatót kötik az onkoľmányzat Jegyzőjének törvényességltaÍgytlígényei.
;-. r.,. , ;ii .. .... :r r., : . ;.,:.,.:.i,,.., . I ,

l49..^lKorezalrgőttató _ ha megismeľ'te a döntés'teľvezetét - köteles;ieleali az,öĺkomiányzaÍi..
döntéshozónak - az utasítás közvetítése esetén a köaĺetítőnek -üa.ĺu.onkonmáĺĺpat*dôrÚése:.a :
köz.szolgőltatási szstződésben meghatározottfe|adatokba nem soľolható k<ĺtelezettséget jelent.

': !-

l50. Ha a Képviselő.testĺile! vagy bizottsőęának,.iilletve.a'Po1gáľ.mesteŕ.döntésę a Ktĺzszolgáttató r

s?ilfráÍa a közszn|gá|tatÁsi szetzöđéŚbęn. megbatáľozott kiitelezettsęeken tĺilmenő &|adatot.
hatátoz meg (a továbbiaktian tö.bb,le.tféĺaĺĺät);| az Önĺ(onÍlán}uäíi bíztosÍ(iä a..16$$tgfĺb}ađ5tlĺ]
ellłáÍáshozszükségespénaůgylfe{fte|eket.

l5.1.Á' Közsmligáltatś vál'lalją hogy.. az oĺksmlányzat.;ľonđeleÚe1!..a .I(€pfiselő"test.tilęt]ia'
Képviselő.testÍilet bizottságainak határozatait és a .Polgáĺĺ'irestdľ..dontéseit' végrehajtjä a.
fęladatleíľás szövegszerűmódosítĺísanélkĹĺlis. . '':'.]. '.,'. :.. ] . 1,'].:.'' :'. i.,.ii
Ázon'komJnyzateryĺittműkódéseaKözszot|taĺó1al

t53. Anennyiben az.önkortrányzat'úgy dönt'.Iiogy valamety Kozszot!áltätóľa tamzŕ
vagyaĺgúálkodásí'felladatoą.Iđltinöseľl, de nem ,kjzáÍőlag a felriiítĺást hŕiđnbdik:szemÉiy
végeue, aKőzsm|gáhtatłíkiizreműködését ĺ!ény,tő'- jelen]něllékletbenitĺ$ett-fttádatolcľóĺľru
lnlcoľnĺnpat hahdéktalanut tájékoztatÄst ad.

155. 
^z 

onkoľmán5zat az .éves költségvetések lervoz"hetősége . éľdekébeą' a . ke,rĺileti '
rehabiĺitácíóspźűyázatonelťogadott nyeľtes pźůyázatďľĺĺót (társasház' támogaĺás mértéke; jeltege)1

't.ti.teles a Köz.smĺigźiltatćfihaladéktalanul íľásbantójékoztatní | . .. 
'...

156. Az onkormĺnpat a lakbéľtámogaÍások és lakásfebniářtási tłámogaĹások. haĺíľozatai1,
valamint listájáúminđen hónap ő-frg,az adósságcsötkenfési éshoruákapesotódó'Iakásfenntaľtási
tĺímogatások hatiltozatait, valamint listláját pedig minden hónap !6-őtg feldotgozlrató
formáhmban & Közsznlýáůtató rendelkezésére boesátja 

,F;z.en kívül a táľgyhónĺĺp z5:éIg
rendelkezésre bocsá$ a atźtmogatźsolłüoz lcapcsotódó pénzÍ,igy| utąlvanyľe1de|etekeŁ 

l

t57. Az onkoľmányzat a Kt)zsm|gahtatćl által tetjesítésre megfuiilđöĄ harmadik sżnmé|yeko
tészśre kifizetendő váll|alkozói diiak számláinak teljesítése iránt haĺađékÍalanul.intézkeđit é,,-t

ą,/r



|63,'...Á. Közszolgźitató felmeľÍiléspkor köteles.;iple4{, ha új;ąpzéb{lýoäásrą: van'l$?ĺi.''kqé8,." 
'.közölni kell el'r1ek vąthntó hatÁsałt ha a feladaiai ę|IétŁsa".śpráb.,..*.'-.łkoĺĺ"en,łząíi'.'

szabĄyozásbanellenturoúástjoebé7Aeotvagytúlsa!.átyorntts4gottapasąąl...,-'

164. A Közszolgáltató afelaÄatatettátĺásávď kapcsolatos tapasztatatai és a ľendelkizéséľe álĺó '.
'adptok algpj .n 

= .az Önk,p ryýyzat kĺitöĺ felld-ré* 
'.élk.iil 

ĺs - ko,Íel,ę ĺjetefr. azQnto.aaĺn.fr.t 
;. ;

vaey'pugąuq4kqdásan$. eĺ.edmépyesqégév',ct, haté'ľ9ays{gáv.al' t<apo's-o.''ląĺńs=taayitéi. 't-otpl.CI |*
'Öqe9rmán}Ęatfudom.ĺłĺíranozĺrĺi,ěąełtĺs.saoftiggő.'ząl.o+ě.:ą"^.läiai'| 

| :. 
,,. l. '.il

165. A Közsmlgáltató - saját srnĺłęzstéĺbotül is egyeztewe -.köÚulu, vizseálni 
" 

u*,oo ]]

fias:anosíĺás öĺkoľmányzati énlękeket legiobban salgflĺĺ ńódját - Łĺttőnösen, de řęm kízĺĺoĺw _.

Ę.uľ".''.nem ]akás. celri helyíség vagy'ĺiľes lakás,.te.l.eŁ teÍőtér (padtásté.ryég) hasunosítĺásđól.
v.étremé..pyf. n.yilv.ánít' javaslaÍot tesz.ąz,'Önkoľmĺn:zat.kéľésére Y'agy Íaqáosa4á$i, fuetvá đo. n'tés ;. 

'elókészítési feladataikeretében.

t66. A Közszolgĺíl tató a vagyon hasznosíúásfua vonatko z.o javas|atal előkészítése. sor.án
vÍzseálj'a". hogy a vagyon has.znosításának tegqé!Ęeľiibb módja a vagyon:.tiĺotlĺsánaŁ.
hasn' á|atźnak' has.anok szeđése jogának báryrly -jg,goímen 'történő ďténggdése, i'ągy á.
vagyonkezelésbe adásą a fu laj donj o g át:utrázÁsą fi gyetembe véve

24

tdesíłés megtĺĺĺténtét 5 munkanapon belĺĺ! visszaigazo|'ja, alteljesítésľe vonatkozó' banki:
kivonatot rnegkiildi. Ennek hirĺnyában ,t.ájékoúatást ad a-kifizetćshez. sziikseg"o ĺuľtetulunái. 

- _ 

' 

_.,.

\5.8?.-Az onkormĺányzat haladéktďTtl t,ĺjeronatja,a KozszolgáJtatót 'a,łwoe4áIkodásĹ:.
feladatk<ĺréb" tŤ94 i1qatlanokÍ<ĺ 

1ĺaľcsolato* '"J'*"'.v'i äly* yatozňnĺr,]'.*"ly"ľ.'.á....
sĺĺTrylgál'tató feladatel-látĺásán 

' kíviili é'uńeo1' .kqv'ętke.zlnény-ęĺ... 1aęę'ľuę ;.loiii6."ti..'91'' 
""*'. 

:

|<JTáEó,I.FE a bontás!' a funkcióv'ĺlt.ĺ'Ĺ a .taqłas'lláryf ..aatitas1. es 'u t.áo*h.ĺ"i. äapĺta'.oľĺńi .'
ptdositfs ői, a tfusasházmegszĺinteteseĺ .ugyane-'ze' n. 

.kĺ'telezottseg. ter,naĺ a. roáłó'ĺtaíátoť,, E,; ..'

ilyen váitozjsok a tevékenysĘének eredményeként következtek be.

15g. Az tntonntłnyzat akozszotgáltatási szsrmdésszerinti feladatok körében u|.bo,iÁ érkezstt
dolqł4ęĺtupoh,a'ĺwátvétel utĺłn-hďadék.talanul átadja a Közszolgi4ltatópďś' és aťęladatď áłÁ:łioz,
szĺĺké.gesinf' ormáeiókatmegadja. : ' ;' : .'': '-. '..,.

ľo A" Qnkonľrán1zat a hato-siqi :., qrąiao*si intézkedéiekľől hďadéktalanul tĺjékotĺatja a 
i

Körsz-;leáltatőL átadja az ínísbe.li ldpkunentumokaĹ ,E7. a ':ľen.{e!k.ezés; .neň éĺĺnrti' a,.
K.ózs.zp.|sáitatő .azon.-kitelezottqégéq ho'g, * ýj .önkp.qpárýzpti .'ęsd"iętęk os noqat.ĺ'y 

.

ba,táro'zétok ľendelkezéseit kÍilön tźtjéko,zatásnélkiil mp.gfeleloen łtĺmazzu" ]' ' ] 
. '. :

t61. Azonkormányzat a közszolg áltatasi sznĺződésszeľint ńeghatározott fe1adatai ellatesnolz..

91$ĺé.ses hoą,áféresi jogosultságoka,t. ał 'vagyongazÄáimalĺsi. ,elęlĺÍro3iľos 1o*ndszeľhęż.;
(Gisp'{oĺK\lR)aKtinzal$áItatő.r-észéĺebizosí1ia.JJ: .. ''.' ':

:Tanácsadás és dönÚes előkészítés

avagyoĺgazÄálkodás jogszabálybanmeghatfu omttelvei|
az onkornányzat vagyonpolitikai döntéšeiq a vagyon j ellegét,
a |eggazdnágosabb hasaosítási módo!

a)

Y-{l



i*---'.---
1..'r'

z5

d).apiaciigényeket,.:,...:,.'|.',']l.:.''.,.,,!.
e) -a.vagyon ľ'lasznosítĺásávaI sznl:gáůható' közfe|adą1olíat''és a .v.ä$ýo.n.jnnegőĘéséhez fr,lz'lda
<inkonnĺányzatiérdekeket. ' . ...] ;..]

-.- , ,. ,,
167 . 'Ą.Kĺĺzszolgál.tato.'vagyo{lszd'álkodási fotada!Ą k pr'éb.e' łl &ĺi?r.eÍa.iíkö $t az'..ont9p14nyzat
dö,ntéseinek előkésátésében. 'Kiił(iniisę'Ę de nęm ĺWá.tś|.w.g{$donosi dQnÍf.Ełę slśBéq'pt: :ą7
önkormányzati fulajd9nbąn:!éyő'ié'p.titetek (épĺi|ętrés'F..............k)"'vłal,ąqtigt.$r'.'ęp.te,.!Ęe&''hg574.o*s.ffifu.é.s

9-lidege]ilítésérę, az ćp"{!!effsze"!eĺ.'(9pütete[i,e".n).'e.!g,égp"4{p.9B,ĺĺ'tsj,,f-ze.r,9Jési,'..kaľbąntaĺási és
feĺ{iíűsí:mriľlkál.ca.ivon.aÍkpzóljąv'astątpk'aĹ'.ąÍť..e.k.śo-Éitj;ĺ!ĺłlalií+1ią;gz '.inggĺanok adątaĺĹ .ä
vlí|Íołirísokat.(osatolas.9!s bont+s'p,.k'.ltlér,beądtás,'has.gqo..s',ĺ{áis,-..sÍbl

t70. Ha a döntés előkésátéséboz szĺilĺséges, aKözs;mLgĄLtatő:

á.w.ę?,tÉ,

I r' ' .'!j'. l'' : | '.:..ł'
épületek, . épJfuények' vonptkoąá'sá.b', ą4
épÍfuénýelaől és jav.aďatot ,tęsz ' az

t7t. AKörsa\gáiltato:
a) :a kzÁrőlag az .Önkoĺl'ánpaĺ tulpjdBnb'aq' 'let/.Ö
fetnéĺlést késát a m{lszakilag pĺoblémás épületelaőI,
Önkorąánlzat feté a felújításolĺrą bontásulaą
b) uépífuény.felújításĹ ben'hĺázási, bontási,feladatok köréb'ę'q'jav.as'l.a'tpÍ !ev'p'k0!tsé'g''F9slé.sę
amety kiterjed a munkához lopcsolódó teľvezésre, kiviúelezésŕei. bonyolításlą esetl€€es béľtő
kiköl'Úöztetésre :

.: 1 
_ :

.IognJil.aĺkoząí télp|e '' ' -] '' :i

t72. A Kôzsm.rgáltató vagyongazdálkodesi 
.feladatai 

körében az Önkormáĺrpat .helyett és

, nevében a tutajdonjogĺńn ďąpuló mérlegelést igénytő jognyilatkozatot az onkorÍňán)zat döntése
alapjáĺadhaL ' j :.' :'' .:, '. ''' ' ;.{ ''. :. : ]. .'j ] '.t

tr73. A Közszolgáltató jognyilatkozatot az onkouĺanyzatkolfué1 ii''gy'ben hozott d&Úése néIkĺil

''',,
a) az önkorm Fy^ti ľendelete vw,haÍźroz.ata szeľint a jo'geyil.atĘo zat \latźls;áhov nem kell
kéÍnikülön azonkowńĺyzatdöntését, ]'

b) azÖĺkormáayz'atrendeletében vagy hatáĺozatźbanmegfiatÄtozntttéąyátlás valósult ureg és a
rendelet vagy hatÁrozat az adotttaľtalmú tenyĺátlásra mfu megÍ:'ortzľ:ozzaa tulajdonosi döntést /tolr
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c) az Önkoľmtnyzat rendelete vagy hatÁrozata - ideér'tve a Képviselő-testĺilet vagy,bizottsága'
ál,tď jóvĺáhagyott szeruődést'.is - ĺnar meýlatźitoz1a a.tulajdonosinevében ellĺátandó..f-bladatot;'

intézkďési kötelezpttséget, kiadható jogpyilatkor.atot, megköthető ..:::megát|apodáSt..:.Yä9ľ'
, ľnegindítható eljárást )

it) a jognyilatkoż-at az Önkorman5.zat ľendelętében; Ttätározatihaĺl.Ýagy avagyohťa ýon{itkozó

ĺzn*Áaé'úen rögzltett 
. 

az o,ntámänyzattĺ .szętződött fétlôl'szelnben.. -ĺnéŕ'l'bgelest''.ÍIdm i.

igénylő Ýagy.kötěbzően a.tkaĺbmaľarrao-jo'$kóÝetkeznĺépy'énĺélry,9sĺt.éséľeť*Eatkozrk, . '' '' .':.'

ej' á KöżśäĘát*ltő.az Ónkonłĺán.yz'at'ĺayď es nbvébeĺ..azl'Ö*oĺt.nhiffit'Po1gĺĺrĺł.les!erý'1$.
i<ülön.okĺĺaiba:foglalt eseti vffi'łĺltalĺáĺłĺs nregľi*álrĺniáśalďap3Ĺáüi,aiÝ'otiätkozó.tiÍĺlłoiĺn atí.
jogsząbĺílyok es đontilsetl kereř6í'ttti zőttrcéľĺet áz;onłbrmán}uaÍ. iłl$át vagľ ftłĺtetezet'tšágét ćioiaTó .

jognýlatkoz.atot,
|Đ";; '.e.gyébként a KépvíśeÍő-testÍilet s7'áqiáĺa fenntaftott';:vagy pll{épvišető.testĺĺlet .

lłĺ,i*eeí;ukvas;y aľolgĺĺncśtemek ryakoilĺsra áfu'házo.tt.tutaj'đoĺäsíjögüoz.tartoń ĺĺffboii, .
a hatĺáskör.gyakorl,ója rigy foglalt átlást, hogynen sziikséges.b.hätáskótlgyakoľtójának a.kÍilön. ]

diintését kérni. 
; ll.:::: li..'.,;i . ',''l '' '''.|' .'.:,,.'.' .|::- ' 'ł'i 

'.. .-.

]tr74...}.{em értend-ő a mérlegeléś,köľébie kiilöhösen;.de Rem kÍżáróläg.á:jogéi.töüneŹési és'äż.
.ingatl'ankeze1ési, épÍtészeti, =éptil"tgép észľoti, biztonság!, eeészsé .' Ýagy nás á{< 'által

l.ĺ'ĺt alternatívákLo"ottĺ 
"ď*"uš, 

jogszaúĺyuan (śäb\,aiiýĚan),.=satĺliáĺ,éőíľ babiť.ögzí.tet.t

tigpnenetrőlvalóđöntés. 'l ', .:i!1: :.' ,,zi.:,' . .l. ĺ' ,:';. '. i

t77. Amkat az Önkomänyzattő| szÁmlaző írásbeli megbatalmazásotrat a Keľetszeĺżódés..lléB'

r nevében és hetyete tilľtéĺő e[iáráqra (íntéz,keđésľe) és jognyilatkozant:,.:ti56,'n,,,'r'íđéértve ią ll

| *ożś"olgaatovĺ me$ĺíeáśi. joňłszoĺyt* 16o5;'.'ąia{,dgkhěk.l6666;ffi lképvíséltitojsżóló .

,

1 78. AKözsm|gáltatóvagyongaz' dálkodásí feladatköľében lebonyolíqi.a a veľsenyeztětésírcljárásÍ'::i
. vagyonĺigyleti ň"gtĺ^tĺ.ě"t á vérsenyeztetési szabálpat és az onkormáĄzat firlajdonosi

vepsený'árgyalás taľtása köteleaő és az Ônkormáqzat mást ne.mjeliilt ki a veĺseĺrye.zte;tési eJjĺr{9

:. 'leboĺyotĺtö3.ĺnat.. 
. ' . ] ''.]''l!l::.'' ,ĺ.|'.: ',''|.' !, 

;

. . , . !., .-. ,-.:,,.... 
i..

i t?9. Av.eľsenyeztetési eljánás bonyolítójaként aKözsznlgáltató:

l a) összeátlítja a sz,ükséges dokumentáoióĹ szobetĺ tźtiékoztĄtast adaz ügyfelek/ajaĺlattovők :

. ĺészśte,bemutasa a helyszínt, biztosít minden előíľt tájékoztĄtást, . .l

. t) fogadja azajánlatoka1ntéz:'azajántatokbontását'

"j ýnégs?7orvez- a bíÉlatot, vďamint a bínáló bizottság az eljáľáš tfugyához.kapcsolótĺó

szakt{etewnęlrendelkező tagát" -]. :'.'' ,' ] i.

aY&{"ercbizottságjavasbtřabpjáae1őkészíti a döntésre vonatkozó előteľjesztést
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e) u eredményľől való dĺintése ailapj:6 ĺňegteszi a szülśéges intézkedéseket azlajánlattevők
felé,.szsrződést.kötafetrjáťásnyeľtesével,. . ^';

Đ j ogorvoslat esetén gondoskodjk az onkormánYzatjogl képvis.eletéľőI.

Peresésnemperes'eljálĺĺsolĺviteIe.jogÍképviselet'':-l''.
.I80. A. Kör-sznlgźitató bánnely jogviüńs ügybcĺr jogosult a tulajdonosi jogktĺr gyakorlójának
e, gyedi döĺĺtését kémi.

ĺ8l'. A Közszolgáttató fetadatainak elĺátása kapesán .26lĺ ľniĺ{'ió. .'Ft.:16ę5*szo'got. 'negfo.alađó
követelésęk esetében a fulajdonosi jogkör gyakorlójĺłnakl đöntese.i..ałápjĺán;.ĺ-6l..đöntěsbeĺr

m,ttak szerint 20 miltió Ft tőkďissznget ĺnę nem hďađó követelések esetébe'9 ą
tuls'tĺonosi'jpgt<ör ryakorldáĺiak ktilon] dontéseiacrtň'ąĺíir.álriatĺ:.goĺtiośĺ.oa* ''áł'ľeövetěléš
éĺłényesítésihől fizetésl megharyásl polgżĺľ.i peÍeš,eljźĺľás; végľ.ehajtáśi.ěljáľ.áś Ý'agý-fělszáÍnd'l i

tr82. A Közszo1gáltató':"az önkoŕmán}zaÍi ktivetelésbehajtásí'.vagy'].bérlernényr.kĺtirítése rránđ
ĺigyben 3 bóńapot meg nerlr hďeĺđó.méľ.tékben.akötelezettok ľészéne.te$esítésĹł'ratadtĺkot aiíhat:

i.
183"i 

.ľ.tralaz Ôĺrlconnĺry7at igényét.perbeĺ,.kell, énĺ.'ényeśítenijdorendetętb'"en.nin,csla,pe.rindításĺa
való önĺíltó tehetöség biztosítva aKözsrnlgáĺtatóľĺdtla:.P€Í.fu1dítáSáraĺĺonatŁożlő ŕĺ'nroĺnaan1ryatĺ
đö,ntési javaslotot a Közszolgóltató készíti és közvetlenÜI tcľjosztíclő

186. Á, Kőzsmtgáltatćl v''aryongazdátkodási ľeladatkoreben jogi.'képvíse'letet-. ĺgo. py.lo esetekbpn.

az.Önkoľĺrĺapatképviselotéĺe.a'P- qlgárne'ster.ąd''qlięgńą{alłpał4st,...Ąjogí-kép,vi.sel'#;ęIĺ'$$sp.w;
tigyv,é{! megbízást 'a.Közszotgáltató'köS$Q:6gg--az' öĺkoĘnáayzat'he-l-5rett:'9.9 nev;Ě!ł"o..s. '' :.' '',.'

188. Ncm szĺtkséges az intézkedés, ha a követelés megtérÍiiése minđen kű|Íĺn intéżkeđés nélkĺit
:

12 hónapon belĺĺl biztosított.

tilg. AzÖnkoľmán5zat a követelés érvényesítésévet kđpcsolatos inté*edés sonĘ vagy a más
áttal ,indított peľekben a KözsmlgáItatő az o*oryegy'7a1 źiltalmęfiatalm,a7ł,ttjęi képvisető
Észélę ad az eljárás megindí{dsár'ą illetvę az abbén való,etjĺírłásľa szo]ó.me.gbĺzáśĺ ĺ
K:örszn|gálrtató az eljárás során a meghatalmazott jogi képviselőt a szĺĺkséges ĺiiýiĺatotdĺal,
tájékoztatźssal ellátją és rendszeresen beszímo|tat1a, Az ügyben a szokásos perviteli kérđésekben

- ĺdeéľtve kĺilönösen az e|jáťank megíndítását a beađványok beadását' a sziineteIést is _
valamint a pertaktíka kialakításához a fuIąidonosi jogkiir ryakoľlójĺínak döntése nemszĹikséges.
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190. A Közszolgáltatónak a 20 ĺnĺ||ió Ft tőkęös'sre..ge.t.El@$.;ÍI€tľtr;hďađó kö,v,etęlések esetébęn
abban az esetben nem kell jogorvoslati kérelem benyijtas'áłór.fultéu|€dni,l'aľ.nęnaý}bęt|''w.ugy}ęĺ1
eljaró jogi képvise!ő azírasbęti szakvéle.q,rén.yÉen annak szĺikségte1pnségé!.a.ktĺvetelés jogsžeríĺ
behajtásanak előrelátható eľedménytelenségét érdemben aláúźĺnasĄa. A 20 millió Ft
tőkeösszeget eléľő kĺĺvetelések tekintetéb:en 'a Kłv.ve,lgal:ta't'ĺó a 1jogoľvgqlati.'ké^r.déstenlaz
Önkormrányzat döntését kerj e.

.:.: ,... ,.:...
191. A Ki'zszoĺgźitatő valamennyi ĺigyben teljes;kĺirÍĺ ktiv"etéIéskězeléstvégez. ĄKti,1'1zo[g.ĄI!4tő)
a jogerős bíľósrági 7ntźlĺoz'at alapjan .- ideéľtve a jogerős fizetésí megbägyást is - megiĺlétő
pénz.lcövetelések'teHnĺp.teben 'éľté.khataľ 'aé'lkiil 

.v'égphajtĺĺsi.:::o.li&?s'i lt!ę,fvB sziiks $zeÍínt
'felszámoĺĺási.e1$ffi.indí0ísaiÉntiatézkedik. ..'.,:.:| .'ł,..,. '.. ; ''] ;::,: , ..:,;j

figrfétfogaaás, üsďeletškel o"lĺ,lĺap*olł 
,:. . .

i. '1,..... , . :. i
ĺ93. ., Al'lKözľlzolgáItató.iźrz.tigł'Jplęlckel v.aló:ka'ppsp]a.tĺeľtást mind
rłleĺle'tt,grínd'ęryéb:rlĺon..({evé.lęgé,.sj te.le.fon).biztos.{$a ...; .l'l i

:. ... , , ,''
L94. A Közszolgĺíltató iieyfélfogad.ísi iđejében te.rye lehetővé a
díj al$ valamint a báĺatpfnz pénztráľí befizetését.

... r'.. ' -; t"'- 
-- .-: ..:

195. . A'polgármeste,4.az alpotrgĺfupestęľęIĺ' '9;ké.p.ylseJ.pt ?l9wQ.p,s az alj9.qyzó.É'széľe.'i{' đe 
'

a me'ryálaszolásuk miatt aKözszn|gáltató ĺszé',r.ę.tovább'ítp .'!$ íĺatp'k r Ez Le.llc.'iłl.Ö.ľite#,iFFffou.ĺúl .'

- tcülöľl, ľészletękbę menö nýlv-áĺrtartrást és elintézésük elsőbbséget éluezzsĺ (a tovĺáb'biakban:

'lđlönloges kerntés a16esó ügyek)i 'Ezsk.e|lntézéséľől a'tr(öxzoĺg{ltató;'hav.ontä.s.záułoĺJoh;be.iA
leveleket értelemsreľ.rlen: vezető nevébeĄ ö'nkormĺánpad ílbwe.hivaÍatĺ.tišztségľłselő nevében
kell megyátasżolĺri. A válaszlevéľ.e|k€szitésérea ľeĺidétkezésľe.álió idö.ne legye.több:15;naptáľi

4ap'4ál' ameý a Közszolgálatónál történć dokumentálÍ átv'{tellel kezdődik Aqe.nnyiben.a
Ię.vélben lęírtak kivizsgál'$tíŕa és ä.rev'fl měgváliĺiłoläśáraiiéń.ě.lQggpđii.ä ĺ5 iĺäp!{ŕí'iiap, ýgy.a
Kl'zspqlgráltató__.a hatálídő !ej.941t 'megelőzően' :'baÍáľidö .módosí'tdst k''eżđéményezeń a ..Pplgárm.esteĺiHivataloĺ,kelesztĺĺl.,.;,'.l:l.-'.':.-'''.-.'':.'.''..'',''.:
196. A Kö:.srntg{itato a kĺilönleges kezelés alá nem esö ĺigyéket az 'sgyfelek szobeli és íráśbelí. j

és'nevétęIęlt, ĺntĺzteaes ĺ'ĺ"tĺ kéreseit kiyl.zsgálja és rnĺézkiđik a'febětett pľob$mák ľendezése
érđekében"

, . ,.1, , -.,

Üryĺľatkezelcs

|g7. AKi[zszotgáhtató arészśte aztnkotmanyzatáltaljegyzőkiinyvekkel átadott Ęyiĺatôlłat ż
Önkoľmáńyzat és a saját, mindenkor éľvényes iraĺkezelési szaĘályzatźlriak figyelembevételével
kezn!1e.

,il:,. 'i
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t98. A KőzszoLgźitató az Önkoľ'ľľúnyzat á|tal átađot[ iratok kezelésének szabályszerííségééĺt
felelősséggel taľtoz.ik. Iraltźrĺhelýségeinek meg kell fetel.nie aziraĹtźralxľavonatkozó j,ogsábfly.ĺ

:1 r
köveÍelményeknek:

199. Ámennýbeĺr a 'KózszolgráltaÍó olyan tigyiratot kéľ" am e':lJ neĘ kerĺilt'átud.ás.,'ą y.é'gy
felaÄata ę|łźÉásához szÍikséges, úgy az 'onkoĺnaĺwt 'Iratkezelési Sđáí4yzatábaľ.

'leírt,ak szerintkórheti a Folgárĺnesteri łĺivatal illętékęs śzeľv'ęzęti'egység$től,; 
1

200. Ha aKitzs7s|gáiltatőadott vagyoĺgazđáĺkođás-i fe'ldata ľészben vpgy t'ę.ljesen męEsaűrĺriŁ a
megszíĺnő .feladatok ellátáśa soran kęIetkezett tigyiľatok további ĺisJibtézésľęv'.ągi1| iÍptüáÍo?Ąw
viśsqąlśe$ilnek a Folgáľ'n-resteri Hivatalboz. Azü .tokat.ihátó.saám szęriĺti.tételes jęs'Etlí!'ęl

\"T á9{ľ a?olgáľmesteri Hivatalnak. Az iratoř.éýÁdźlsaa PotgrĄrmosteri l{ivaüal atul-txanĺrt
elel@nikúskatkezelőľpĺldszeľben.rö'gzítésrekeffl;

2o1. A Polgáľmesteri Hivatal az iratokat át., illet.ve viss.zaveszi a Közszolgáltatótól, ba ąľra
hivaťkozássď ltörténik az ált,ĺł,étęlkodeményeznse, hogy elvárható.gonđossĺtłĺ'előľelátáś .nelilett
az adott {igy'ben kjzÁĺhatĺ újabb intéz,kedés téteÉnďśzükséepss{'řą vugy utjáľáli ęsele.heuy'
vagy a Kozszotgáltató az aÄott tlgiirat táľgyköľében a f,etadátok ń.g''übe'ií" ,'w módośítása
kĺivetkez'tében a jövőben 'nem lát ęl feladatot.

Adatszo|gáItatásavagsľangazÄállkodásellenőruéséhez

2o2. AKözszolgáltato a KeretszsrzÄdés btj.esítćsével _ az..öakolmóĺyzat.fęfadat eltátásávat -
kaposoĺatos.adato.kat szolgáltat az Önkor.máqaabalc ne'gyedévente a hónap 20. napjáig, tz,e|őżś
negyodéwe vonatkozóan:

a) azújonnankt'tt',tt bérleti szeľződésekröl,.szeĺzőđésnródosításohól, :
b) .az ríjoĺurankötöft adĺísvételí szeľzódéselaől, szerződásnódosításohól,
c) e?En sz*ĺrzódés végľehajtĺása keĺetében kötö'tt me.gbiz{qi (kĺltoĺtĺsen" đe nem kizáĺćiag
Íigyv''édi, szakértőí), v'álĺ.alkoási (tervezési"'kivitpleresi,'fé1újításí, tarbĺurtaľtĺsg szeľződésekról,
d) ąz:ingatlan éľtékbecstések számáľóI, ezek nęgrcnđelőĺrol'es ľenCIaraĺsut<ról,
e) ' ińg'g{'fuqáĺĺonány adataiqak alakütásáľ'ól,.basznosított.és' ngm ilas4osíúo$ ląkáł és nem lakás.
eéIltĺ.he1y.iség'bontásbaĄ a tÉ-be ađgtt és'az'ĺiľ-osl bé.t,be ądhątó tetkek száĺĺá t,'
Đ. a kiíľt'ktizbeszeęts, i és versenyeztetésí oliäľíśok.tÁtg.árő!,;.az e,ffĘita eltjŁĺn{sok.aĺapj'án kötöü
szęľzódések suánáľó'|' megielölve a felhív.ás negisĺeałl#, ďlés a.sa déśkoĺés iđó',poqtiát
g) végľehajtĺísi és peres, e'gyéb nemperes ügrek s-,ánáľól.
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