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Soós György 
Köszönti a megjelenteket a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2018. évi 1. rendes 
ülésén, boldog új évet kíván. Megállapítja, hogy a Bizottság 12 fővel határozatképes. 
Ismerteti a meghívó szerinti napirendi javaslatot a kiemelt módosítással, majd szavazásra 
bocsátja az alábbiak szerint: 

Napirend 

1. Gazdálkodási Ügyosztály 
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - ügyosztályvezető 
(írásbeli előterjesztés) 

1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 
2. Javaslat a Corvin sétány projekt keretszerződés közös megegyezéssel történő 

lezárásáról szóló megállapodás módosítására 
3. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kapcsolatos döntések 

meghozatalára (HELYSZÍNI KIOSZTÁS) 
4. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán térre tervezett 

villamos szekrény villamosenergia-ellátását biztosító földkábel létesítéséhez 
(PÓTKÉZBESÍTÉS) 

2. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 
(írásbeli előterjesztés) 

1. Javaslat a néhai 4 0 H H I H H H H H H I köztemetési költsége megtérítésének 
részletfizetéssel történő engedélyezésére 
Előterjesztő: dr. Mészár Erika - aljegyző 

2. Javaslat a néhai ^ H H H H H H H H f l l köztemetési költsége megtérítésének 
részletfizetéssel történő engedélyezésére 
Előterjesztő: dr. Mészár Erika - aljegyző 

3. ( • • • • • ^ n a g á n s z e m é l y bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross 
utca 81. szám alatti, utcai bejáratú, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrí. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

4. Javaslat a Budapest Vili. kerület, Kálvária u. 8. szám alatti ingatlan udvarán lévő 1. 
számú gépkocsi-beálló bérbeadására 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kis Fuvaros u. 6. szám alatti ingatlan udvarán lévő 
9. számú gépkocsi-beálló bérbeadására 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 9. szám alatti ingatlan udvarán lévő 4. 
számú gépkocsi-beálló bérbeadására 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 
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7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 17-23. szám alatti ingatlan tovább 
értékesítésével kapcsolatos hozzájárulás megadására 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

Soós György 
Megállapítja, hogy 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottság a napirendet 
elfogadta. 

1/2018. (1.15.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az alábbi napirendet fogadja el: 

Napirend 

1. Gazdálkodási Ügyosztály 
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - ügyosztályvezető 
(írásbeli előterjesztés) 

1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 
2. Javaslat a Corvin sétány projekt keretszerződés közös megegyezéssel történő 

lezárásáról szóló megállapodás módosítására 
3. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kapcsolatos döntések 

meghozatalára (HELYSZÍNI KIOSZTÁS) 
4. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán térre tervezett 

villamos szekrény villamosenergia-ellátását biztosító földkábel létesítéséhez 
(PÓTKÉZBESÍTÉS) 

2. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 
(írásbeli előterjesztés) 

1. Javaslat a néhai 4 H H H H H H H H H H I köztemetési költsége megtérítésének 
részletfizetéssel történő engedélyezésére 
Előterjesztő: dr. Mészár Erika - aljegyző 

2. Javaslat a néhai ^ H H H H H H H H I köztemetési költsége megtérítésének 
részletfizetéssel történő engedélyezésére 
Előterjesztő: dr. Mészár Erika - aljegyző 

3. ^ m B H B B m a g á n s z e m é l y bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross 
utca 81. szám alatti, utcai bejáratú, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kálvária u. 8. szám alatti ingatlan udvarán lévő 1. 
számú gépkocsi-beálló bérbeadására 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 
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5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kis Fuvaros u. 6. szám alatti ingatlan udvarán lévő 
9. számú gépkocsi-beálló bérbeadására 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 9. szám alatti ingatlan udvarán lévő 4. 
számú gépkocsi-beálló bérbeadására 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 17-23. szám alatti ingatlan tovább 
értékesítésével kapcsolatos hozzájárulás megadására 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

1. Gazdálkodási Ügyosztály 
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - ügyosztályvezető 
(írásbeli előterjesztés) 

Soós György 
Külön tárgyalásra tesz javaslatot az 1.1. és 1.3. napirendi pontok tekintetében. Megkérdezi a 
Bizottság tagjait, van-e javaslatuk egyéb külön tárgyalásra. Mivel nincs, a blokkban maradt 
napirendi pontok együttes vitáját megnyitja, lezárja. Szavazásra bocsátja az alábbi határozati 
javaslatokat: 

Napirend 1.1. pontja: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 

A napirend 1.1. pontját külön tárgyalásra kikérték. 

Napirend 1.2. pontja: Javaslat a Corvin sétány projekt keretszerződés közös 
megegyezéssel történő lezárásáról szóló megállapodás módosítására 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét 
képező, a „Corvin Sétány projekt keretszerződés közös megegyezéssel történő lezárásáról 
szóló megállapodás 5. számú módosítása" elnevezésű, a Corvin Zrt.-vel és a Rév8 Zrt.-vel 
2014. szeptember 15-én kötött megállapodás módosítását tartalmazó dokumentumot, és 
felkéri a polgármestert annak aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 15., a megállapodás aláírása 2018. január 30. 

Napirend 1.3. pontja: Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel 
kapcsolatos döntések meghozatalára 

A napirend 1.3. pontját külön tárgyalásra kikérték. 
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Napirend 1.4. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Mikszáth 
Kálmán térre tervezett villamos szekrény villamosenergia-ellátását biztosító földkábel 
létesítéséhez 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja az 
ELMŰ Hálózati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út 
72-74.) által készített, a Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán térre (hrsz.: 36732) 
tervezett villamos szekrény villamosenergia ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték 
kiépítéséhez, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel: 

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

b. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) 
hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti 
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal 
Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban 
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, 

c. kötelezi a kivitelezőt az érintett terület megfelelő minőségben történő helyreállítására, 
melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal: 

• a bontással érintett Mikszáth Kálmán tér burkolatát az alábbi rétegrenddel kell 
helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással: 
- térkő burkolat 
- 4 cm vtg. NZ 2/5 bazaltágyazat 
- 15 cm vtg C8/10-32/F stabilizált útalap (járműterhelés 20 cm) 
- 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem 

helyettesíthető) 

d. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát 
írásban értesíteni, 

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 
előírásainak maradéktalan betartásával, 2018. december 31-ig érvényes. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 15. 

Soós György 
Megállapítja, hogy 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi 
határozatokat elfogadta: 
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Napirend 1.2. pontja: Javaslat a Corvin sétány projekt keretszerződés közös 
megegyezéssel történő lezárásáról szóló megállapodás módosítására 

2/2018. (1.15.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét 
képező, a „Corvin Sétány projekt keretszerződés közös megegyezéssel történő lezárásáról 
szóló megállapodás 5. számú módosítása" elnevezésű, a Corvin Zrt.-vel és a Rév8 Zrt.-vel 
2014. szeptember 15-én kötött megállapodás módosítását tartalmazó dokumentumot, és 
felkéri a polgármestert annak aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 15., a megállapodás aláírása 2018. január 30. 

A 2/2018. (1.15.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete 
tartalmazza. 

Napirend 1.4. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Mikszáth 
Kálmán térre tervezett villamos szekrény villamosenergia-ellátását biztosító földkábel 
létesítéséhez 

3/2018. (1.15.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja az 
ELMŰ Hálózati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út 
72-74.) által készíteti, a Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán térre (hrsz.: 36732) 
tervezett villamos szekrény villamosenergia ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték 
kiépítéséhez, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel: 

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

b. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) 
hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti 
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal 
Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban 
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, 

c. kötelezi a kivitelezőt az érintett terület megfelelő minőségben történő helyreállítására, 
melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal: 

• a bontással érintett Mikszáth Kálmán tér burkolatát az alábbi rétegrenddel kell 
helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással: 

térkő burkolat 
- 4 cm vtg. NZ 2/5 bazaltágyazat 
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- 15 cm vtg C8/10-32/F stabilizált útalap (járműterhelés 20 cm) 
- 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem 

helyettesíthető) 

d. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát 
írásban értesíteni, 

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 
előírásainak maradéktalan betartásával, 2018. december 31-ig érvényes. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 15. 

Napirend 1.1. pontja: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 

Soós György 

A vitát megnyitja, megadja a szót az előterjesztőnek, aki jelezte hozzászólási szándékát. 

Dr. Hencz Adrienn 
A határozati javaslat VI. pontjában a közterület-használati díjból megfizetett összeg helyesen 
3.191.332,- Ft. 
Soós György 
Megkérdezi a Bizottság tagjait, van-e kérdésük, hozzászólásuk. Nincs, így a vitát lezárja. 
Szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatokat: 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati 
hozzájárulást ad - teljes díjmentességgel - az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

A közterület használat ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 15. 

Budapest Közút Központ Zrt. 
(székhely: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.) 
2018. január 02 . -2018 . december 31. 
taxiállomás 
Budapest VIII., Kálvária tér 23-24. sz. előtt 4 
férőhely 40 m2 

Budapest VIII., Szigony u. 2. sz. előtt 5 férőhely 
50 m2 

Budapest VIII., Szigony u. - Üllői út sarkán 5 
férőhely 50 m2 

Budapest VIII., Korányi Sándor u. 2. sz. előtt 5 
férőhely 50 m2 

Budapest VIII., Illés u. - Práter u. sarkán 5 
férőhely 50 m2 

240 m2 
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati 
hozzájárulást ad - előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az alábbiak szerint azzal, 
hogy 2018. március 16. napjáig megszünteti a vendéglátó terasz téliesítését. 

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

IGUANA IT Kft. 
(székhely: 1088 Budapest, Krúdy u. 9.) 
2018. január 16 . -2018 . március 01. 
vendéglátó terasz 
Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u. 2. szám 
előtti járdán (Múzeum felőli járdaszakaszon) 
15 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 15. 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy - előre egy összegben történő 
teljes díjfizetéssel - közterület-használati hozzájárulást ad az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

A közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

BUSZER Budapesti Építő és Szerelő Zrt. 
(székhely: 1163 Budapest, Új Kőbánya utca 23.) 
2018. január 16. - 2018. január 31. 
védőtető (építési munkaterület) 
Budapest VIII. kerület, Déri Miksa u. 7. szám 
előtti közterület 
54 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 15. 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy - előre egy összegben történő 
teljes díjfizetéssel - közterület-használati hozzájárulást ad az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület használat ideje: 
Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 15. 

Budapest VIII. kerület, Futó utca 29A. 
Társasház 
(székhely: 1082 Budapest, Futó utca 29A.) 
2018. január 15 . -2018 . január 26. 
építési munkaterület (felvonó telepítéshez 
kapcsolódó rakodási terület) 
Budapest VIII. kerület, Futó utca 29A. szám 
előtti közterület 
3 db parkolóhely (30 m2) 
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. félévente történő teljes díjfizetéssel közterület-használati hozzájárulást ad az alábbiak 
szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

A kérelemben foglalt közterület-
használat ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Tóth Máté egyéni vállalkozó 
(székhely: 1052 Budapest, Régi posta utca 11. 
félemelet 2A.) 

2018. január 15. - 2019. január 08. 
vendéglátó terasz 
Budapest VIII. kerület, Békési u. 2. szám előtti 
járdán 
6 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 15. 

2. Tóth Máté egyéni vállalkozó a vendéglátó terasz céljából igénybe vett közterület-használati 
díjat 2018. január 08. - 2018. január 14. napja közötti időszakra vonatkozóan fizesse meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 15. 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerület, Kun 
utca 7. Társasház részére a 856/2017. (X.09.) számú határozatában megadott közterület-
használati hozzájáruláshoz kapcsolódó közterület-használati díjból megfizetett 3.191.332,-
Ft-ot egy összegben visszautal, és fennmaradó meg nem fizetett 1.851.965,- Ft közterület-
használati díjat elengedi a 37/2017. (IX.14.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdésben 
foglaltak alapján. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 15. 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati 
hozzájárulást ad - havonta történő teljes díjfizetéssel - az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Lakatos Józsefné egyéni vállalkozó 
(székhely: 1088 Budapest, Krúdy u. 9.) 
2018. január 16 . -2019 . január 16. 
nyílt szerkezetű pult (zöldség-gyümölcs árusítás) 
Budapest VIII. kerület, Szigony u. 43. szám -
Klinikák Metró állomás bejáratával szemben -
előtti közterületen 
12 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 15. 
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Soós György 
Megállapítja, hogy 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi 
határozatokat elfogadta: 

4/2018. (1.15.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati 
hozzájárulást ad - teljes díjmentességgel - az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

A közterület használat ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Budapest Közút Központ Zrt. 
(székhely: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.) 
2018. január 02. - 2018. december 31. 
taxiállomás 
Budapest VIII., Kálvária tér 23-24. sz. előtt 4 
férőhely 40 m2 

Budapest VIII., Szigony u. 2. sz. előtt 5 férőhely 
50 m2 

Budapest VIII., Szigony u. - Üllői út sarkán 5 
férőhely 50 m2 

Budapest VIII., Korányi Sándor u. 2. sz. előtt 5 
férőhely 50 m2 

Budapest VIII., Illés u. - Práter u. sarkán 5 
férőhely 50 m2 

240 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 15. 

5/2018. (1.15.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati 
hozzájárulást ad - előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az alábbiak szerint azzal, 
hogy 2018. március 16. napjáig megszünteti a vendéglátó terasz tclicsítését. 

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 15. 

IGUANA IT Kft. 
(székhely: 1088 Budapest, Krúdy u. 9.) 
2018. január 16 . -2018 . március 01. 
vendéglátó terasz 
Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u. 2. szám 
előtti járdán (Múzeum felőli járdaszakaszon) 
15 m2 

10 



6/2018. (1.15.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy - előre egy összegben történő 
teljes díjfizetéssel - közterület-használati hozzájárulást ad az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

A közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 15. 

BUSZER Budapesti Építő és Szerelő Zrt. 
(székhely: 1163 Budapest, Új Kőbánya utca 23.) 
2018. január 16. - 2018. január 31. 
védőtető (építési munkaterület) 
Budapest VIII. kerület, Déri Miksa u. 7. szám 
előtti közterület 
54 m2 

7/2018. (1.15.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy - előre egy összegben történő 
teljes díjfizetéssel - közterület-használati hozzájárulást ad az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület használat ideje: 
Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 15. 

Budapest VIII. kerület, Futó utca 29A. 
Társasház 
(székhely: 1082 Budapest, Futó utca 29A.) 
2018. január 15. - 2018. január 26. 
építési munkaterület (felvonó telepítéshez 
kapcsolódó rakodási terület) 
Budapest VIII. kerület, Futó utca 29A. szám 
előtti közterület 
3 db parkolóhely (30 m2) 

8/2018. (1.15.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. félévente történő teljes díjfizetéssel közterület-használati hozzájárulást ad az alábbiak 
szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: Tóth Máté egyéni vállalkozó 
(székhely: 1052 Budapest, Régi posta utca 11. 
félemelet 2A.) 
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A kérelemben foglalt közterület-
használat ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

2018. január 15. - 2019. január 08. 
vendéglátó terasz 
Budapest VIII. kerület, Békési u. 2. szám előtti 
járdán 
6 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 15. 

2. Tóth Máté egyéni vállalkozó a vendéglátó terasz céljából igénybe vett közterület-használati 
díjat 2018. január 08. - 2018. január 14. napja közötti időszakra vonatkozóan fizesse meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 15. 

9/2018. (1.15.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerület, Kun 
utca 7. Társasház részére a 856/2017. (X.09.) számú határozatában megadott közterület-
használati hozzájáruláshoz kapcsolódó közterület-használati díjból megfizetett 3.191.332,-
Ft-ot egy összegben visszautal, és fennmaradó meg nem fizetett 1.851.965,- Ft közterület-
használati díjat elengedi a 37/2017. (IX.14.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdésben 
foglaltak alapján. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 15. 

10/2018. (1.15.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati 
hozzájárulást ad - havonta történő teljes díjfizetéssel - az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Lakatos Józsefné egyéni vállalkozó 
(székhely: 1088 Budapest, Krúdy u. 9.) 
2018. január 16. - 2019. január 16. 
nyílt szerkezetű pult (zöldség-gyümölcs árusítás) 
Budapest VIII. kerület, Szigony u. 43. szám -
Klinikák Metró állomás bejáratával szemben -
előtti közterületen 
12 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 15. 
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A Bizottság létszáma - Borsos Gábor megérkezésével - 13 főre változott. 

Napirend 1.3. pontja: Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel 
kapcsolatos döntések meghozatalára 

Soós György 
Mivel helyszíni kiosztással kapta meg a Bizottság az előterjesztést, felteszi a kérdést, van-e 
igény olvasási szünet elrendelésére. Nincs, tehát a vitát megnyitja. Megadja a szót Jakabfy 
Tamás képviselőnek. 

Jakabfy Tamás 
Azért sikerült átfutnia az előterjesztést, a helyszíni kiosztás ellenére, és a következőkről 
szeretne kérdezni. Három dologról dönt a Bizottság. Az egyik a melléklet szerinti munkák, 
ezeken nemsokára végigmegy. A második: informatikai beszerzés, E-iktatórendszer, melyet a 
JGK fog végezni. Azt szeretné kérdezni, hogy ez a JGK-nak lesz beszerzése vagy a 
Hivatalnak, illetve az E-iktatórendszer a Hivatalé lesz, a JGK-é, vagy pedig a többi szervezeti 
egység is fogja tudni használni. Tehát hány rendszer lesz és mégis milyen? A következő pont, 
miszerint a lakások 400 milliós felújítási támogatását teljeskörűen bonyolítsa le a JGK, ez 
logikusnak tűnik, mivelhogy a lakások bérbeadása és minden egyéb lakásokkal kapcsolatos 
dolog a JGK-hoz tartozik. Viszont eddig legalább a megbízási szerződéseket a Bizottság elé 
szokták terjeszteni, most pedig felkérik a polgármestert ennek a három megbízási 
szerződésnek elkészítésére és aláírására. Tehát „csináljon valamit a Polgármester úr és írja is 
alá", ezt azért így nem szokták eddig. 

Soós György 

Válaszadásra megadja a szót dr. Mészár Erika aljegyzőnek. 

Dr. Mészár Erika 
Az informatikai beszerzés, az E-iktatórendszer vonatkozásában, tekintettel arra, hogy 
támogatás formájában kapja meg a JGK, így a saját nevében fogja lefolytatni a beszerzési 
eljárást, és a saját tulajdona is lesz. Hogy részletesen mit tartalmaz az E-iktatórendszer, arra 
majd a JGK fog válaszolni. A szerződéseket illetően, maga a szerződés tartalmáról dönt a 
Bizottság. O úgy gondolja, semmi újdonságot nem tartalmazna a megbízási szerződés, ha 
most külön csatolták volna. A határozati javaslat tartalmazza, hogy milyen feladatokat ad át 
az Önkormányzat megbízási szerződés formájában, mit támogatási szerződés formájában, és 
mi az, amiben pedig csak arra kéri fel a JGK-t - ld. a 400 milliós beruházás -, hogy 
előkészítsen, és a döntéseket természetesen a Bizottság fogja ebben meghozni. 
Soós György 
Válaszadásra megadja a szót a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. operatív 
igazgatójának. 

Dr. Kecskeméti László 
Ami az E-iktatórendszert illeti, valójában arról van szó, hogy az elmúlt évek tapasztalata 
alapján az, hogy nem teljesen független a JGK Zrt. adminisztráció és szervezési irodájának az 
elektronikus rendszere, az bizonyos problémákat okozott a feladatellátásukban. Ez azt 
jelentette, hogy ha pl. az Önkormányzatnál karbantartás volt, akkor bizony a JGK Zrt.-nél is 
karbantartás volt, még ha erre adott esetben informatikai értelemben nem is lett volna 
szükség. Ezért azt határozta el a JGK Zrt. vezetése, hogy szeretnének teljes mértékben, 
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iktatási értelemben függetlenedni a rendszertől. Jelenleg papír alapú iktatásuk van, bár 
elektronikus rendszerben, de egy teljesen független, H-szignálás és E-iktatórendszer 
bevezetésre kerülne a JGK Zrt. életében. Hz az ügyfél- és adatforgalomra tekintettel egy 
hatalmas nóvum és ügyfélbarát hozzáállás lenne a JGK Zrt. részéről, ezért is döntött 
egyébként a cég vezetése ennek a rendszernek a bevezetése mellett, és nagy örömmel 
fogadták a forrásbiztosítást. 

Soós György 

Megadja a szót Jakabfy Tamás képviselőnek. 

Jakabfy Tamás 
Kezdené is az E-iktatóval. Tehát most van egy rendszer, ami a Hivatalé, ezt használja a JGK, 
és most szeretne függetlenedni, erre ad az Önkormányzat pénzt. Akkor valószínűsíti, hogy a 
Hivatalban sincsen E-iktatás, csak papír alapú. Arra adnak tehát pénzt, hogy legyen egy sziget 
az önkormányzat körében, ahol E-iktatás van, de magában a Hivatalban sem vezetik be. Majd 
a Hivatalban jön egy másik projekt, egy másik évben, amikor egy másik nagyobb összeget el 
tudnak költeni erre, hogy E-iktatórendszer legyen, ahelyett, hogy lenne egy E-iktatórendszer, 
és azt használhatná az Önkormányzat összes intézménye. Szerinte ez így nonszensznek 
hangzik, de cáfolják meg, ha gondolják. A megbízási szerződésekkel kapcsolatban, az látszik 
első ránézésre is, nem kell, hogy x nappal előtte kézbesítsék, tehát, amikor helyben kézbesítik, 
akkor is látszik, hogy itt azért kampány-üzemmódra kapcsolt mindenki. Meg tudja érteni, 
hogy a megbízási szerződéseket nem bírták mellékelni, de mint említette, máskor mindig 
kézhez kapta a Bizottság. Következzen a lista. Orvosi rendelők, addiktológia, erről legalább 
szó volt már egy jó ideje, ő igazából azon csodálkozik, hogy még nem kezdte el senki. Az 
iskolák, óvodák esetében, azon nyilván elámult, hogy megsüllyedt az udvar a Tolnai utcai 
bölcsődében. Egy pár éve adták át ezt a bölcsődét, ő nem tudja, hogy kivitelezési okokból 
süllyedt meg, vagy pedig hirtelen megnyílt a föld egy földrengés miatt. O ez utóbbit nem 
érezte, ha meg kivitelezési okokból süllyedt meg, akkor kérjék számon a kivitelezőn. Nyilván 
az elektromos rendszer, nyílászáró cserét majdnem minden intézménynél célszerű elvégezni, 
így örül, hogy létrejönnek. Viszont az nagyon szép, hogy megterveznek megint egy csomó 
útfelújítást. Már az előző választás előtt, pontosan 4 évvel ezelőtt megterveztek 22 útszakaszt, 
hát ebből 10 sem valósult meg, úgy saját számítása szerint. Hiába tervezték meg, nem 
újították fel. Itt is látszik, hogy tervezésben „baromi" jók, 6 tervezés és felújításból is azért 
most szerencsére van 5 db. Ennyi az előző választás előtt nem volt, ezt elismeri, akkor csak 
kettőt sikerült, ha jól emlékszik, a 22-ből felújítani. Reméli, most sikeresebb lesz az 
Önkormányzat, és nem az lesz a vége, hogy az ötből nem készül el csak egy-kettő, vagy annyi 

Soós György 

Válaszadásra megadja a szót dr. Mészár Erika aljegyzőnek. 

Dr. Mészár Erika 
Természetesen nem elszigetelt rendszereket szeretnének kiépíteni, azonban egy integrált 
rendszer kiépítése igen hosszú folyamat. A JGK ügyintézését és ügymenetét az, hogy egy 
külön iktatórendszere lesz, nagymértékben elősegíti. De ugyanakkor, mint minden egyes 
informatikai fejlesztésnél, arra figyelemmel vannak, hogy ezek a rendszerek a későbbiek 
során egymással tudjanak kommunikálni, hiszen egy egységes önkormányzati rendszert 
kívánnak kiépíteni. Az Önkormányzatnál a jogszabályi feltételeknek meg kell felelni. 
Magasabb szintű jogszabály írja elő, hogy mivel kell rendelkezniük ahhoz, hogy az 
elektronikus iktatásnak mindenben megfeleljenek. Természetesen most is már számítógépes 
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iktatás történik, de teljes mértékben nem tudnak még kommunikálni kifelé. Viszont az 
Önkormányzat is fejleszt, és utána majd az összes ilyen rendszer - reményeik szerint - előbb-
utóbb egymással kommunikálva, megfelelő vezetői információs felületet képezve fogja tudni 
az adatokat szolgáltatni. Az utakkal kapcsolatban el szeretné azt mondani, hogy az elmúlt 
évek tapasztalata egyértelműen bizonyítja, hogy az első évben tervezni kell, a következő évi 
költségvetésben pedig az elkészült tervekre kell biztosítani a forrást, hogy a kivitelezés 
megvalósuljon. Tehát, ha Jakabfy Tamás képviselő megnézi , aminél a felújítás szerepel 
kizárólag, vagy nem tervköteles, vagy pedig már elkészültek rá a tervek, és az idén 
megvalósul a felújítás. A többi utat illetően pedig nagyon reméli, hogy a 2019. évi 
költségvetésben, amennyiben az Önkormányzat költségvetése megengedi, a felújítás is vissza 
fog köszönni. 

Soós György 
Válaszadásra megadja a szót a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. operatív 
igazgatójának. 

Dr. Kecskeméti László 
Jakabfy Tamás képviselő E-iktatórendszerrel kapcsolatos észrevételére csupán annyit szeretne 
megjegyezni, hogy ott két különböző dolog van. Az egyik egy általános, egységes 
ingatlanvagyon-kataszter - amit szintén egy elektronikus rendszer útján tartanak nyilván -, azt 
mind a két szervezeti egység maximálisan egységesen kell, hogy vezesse. Ők eddig is külön 
iktattak, eddig is külön rendszerük volt. Az lehet, hogy GISPÁN-nak hívták mind a két 
rendszert, de ettől függetlenül a JGK Zrt. külön iktatott, és külön iktatórendszer volt számára 
fenntartva. Az E-iktatás azt jelenti, hogy egy elektronikusan keletkezett ügyiratot azon 
nyomban, elektronikus úton tudnak továbbítani az adott szervezeti egység részére, aki azonnal 
el tud kezdeni azzal foglalkozni. Ennek egész végig, elektronikus úton nyoma van. Szerinte ez 
egy olyan nóvum és egy olyan fontos, egyébként XXI. századi bevezetett, önkormányzatiság 
tekintetében fontos, feladatellátást gyorsító mechanizmus, ami elévülhetetlen. Továbbra is 
mondja, hogy nagyon örülnek neki. És valóban egy interfész a továbbiakban is lehetőséget 
fog biztosítani arra, hogy a két rendszer egymással kommunikáljon. Az útfelújítások 
tekintetében még a következőt szeretné hangsúlyozni. Négy-öt évvel ezelőtt volt a 22 
útfelújítás tervezésének a megrendelése. Akkor még egy olyan közbeszerzési jogi szabály 
nem volt életben, ami most már igen, miszerint építési beruházással kapcsolatban 
mindennemű költség kiírás csakis egy évnél nem régebbi lehet. Azaz, ha egy felelős 
önkormányzat bármilyen tekintetben is építési beruházást vagy engedélyterves útfelújítást 
akar véghezvinni, akkor igenis muszáj a már meglévő terveket felülvizsgáltatni, vagy pedig a 
nem meglévő terveket elkészíttetni. Jelen esetben erről van szó. Egyébként a 22 út 
tekintetében több mint 10 a megvalósulási szám, tehát a felét elérik, ilyen értelemben nem állt 
messze Jakabfy Tamás képviselő az igazságtól. De még egyszer mondja, nagyon fontos, hogy 
itt egy 1 éves szabály életbe lépett. Tehát a közmű érintettség, és az E-közműrendszer 
bevezetése miatt egy sokkal szigorúbb, közbeszerzési értelemben vett szabályozási rendszer él 
jelenleg. A Tolnai Lajos utcai bölcsőde udvar süllyedésére vonatkozóan a JGK Zrt. műszaki 
divízióvezetője válaszol. 

Szeip István 
A Tolnai Lajos utca 19. egy bölcsőde, melynek épületét 2012 végén adták át. De az épület 
melletti kertrész, játszótér vagy park területén nem történt feltárás, csak egy egyszerű 
felületrendezés és játékok kihelyezése. Ezen játékok egy része süllyedt meg, ezért kell feltárni 
a területet és újratömedékesíteni, hogy ez megszűnjön. 
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I)r. Kecskeméti László 
Hs értelemszerűen, amíg ez a feladat nem kerül külső részről megoldásra, addig nem tudják 
elkezdeni nyilván a kivitelezést. 

Soós György 

Megadja a szót Jakabfy Tamás képviselőnek. 

Jakabfy Tamás 
Megmondja őszintén, a bölcsődében egy pár éve volt utoljára, így nem tudja, milyen jellegű 
az udvar süllyedése, meg esetleg a játékokban esett kár. Most sem tudott elmenni oda a 
helyszíni kézbesítés miatt, de majd akkor esetleg alkalmat kerít rá a közeljövőben. A 
továbbiaknál egy érdekességet azért megemlítene. Vannak látszólag nagyon kis összegű 
tételek: utcabútorok cseréje, játszótereken homokfeltöltés, ami azért problémás neki, mert el 
nem tudja képzelni, hogy az Önkormányzat Hivatala vagy polgármestere az éves költségvetés 
elkészítésénél miért nem gondolt ezekre. Persze, jönnek a választások, és akkor a 
választásokra lesz homok a homokozóban?! Nyilván van egy keret, amiből a homokot tudják 
pótolni a játszótereken, igazából nem is érti, hogy ez miért egyedi döntés kérdése. 
Tulajdonképpen a virágtartók is ilyenek, meg a járdafelújítások. Tehát valahol általános 
járdaszakasz javításra 20 millió forint, legalább meg fog szépen látszani, ez egy jó hír. Máshol 
meg, pl. a Salétrom utca 5-nél pedig ki is írják, hogy azt a szakaszt újítják. Az egyéb 
fejlesztések között homlokzat-felújításokat terveznek négy épületen, 500-500 ezer forintért. 
Amennyire tudja, ezek 100 %-os önkormányzati épületek, így hirtelen, ránézésre kettőről 
tudja ezt biztosan, valószínűleg a másik kettő is ilyen. Az a két ház, amiről ezt biztosan tudja, 
1945. környéki vagy még talán annál is rosszabb állapotokban van. Most tulajdonképpen lehet 
örülni, hogy megtervezik a homlokzat felújítását, de ha azt már el is végezték volna, az a ház 
belülről akkor is rohadna széjjel továbbra is. Tehát még igazából az sem lenne egy ideális 
állapotnak a megközelítése sem, ha a homlokzatuk már fel lenne újítva, márpedig az még 
azért egy tízmilliós tétel lesz. Jó, tervezzék meg, de ettől a bentlakóknak félő, hogy sokkal 
jobb nem lesz. Neki ugyan jobb lesz, aki azokon az utcákon viszonylag gyakran előfordul és 
látja, hogy milyen állapotban van az a ház. De ő fogja tudni azt, hogy belülről milyen. Nehéz 
dolog ez, nyilván másképp használta volna fel ezeket a pénzeket, de legalább azért nyilván az 
látszik rajta, hogy ekkora pénz elköltése már jelentős látható hasznokat fog hozni. Ilyen 
szempontból örül, hogy kiírták a választást, de lehet, hogy akkor gyakrabban kellene 
választani. 
Soós György 

A vitát lezárja. Szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 
1. a határozat mellékletét képező táblázatban felsorolt valamennyi feladat teljes körű 

lebonyolításával megbízza és meghatalmazza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 15. 

2. a határozat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert a megbízási szerződés elkészítésére és 
aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 15. 
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3. az informatikai beszerzés és az E-iktató rendszer kialakítása megnevezésű feladat 
ellátására támogatási szerződést köt a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel, 20 000 
e Ft összegben azzal, hogy a támogatás felhasználási időszaka 2018. január 15. és 2018. 
december 31. napja közötti időszak és a támogatási összeggel való elszámolás határideje 
2019. február 28. napja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 15. 

4. a határozat 3. pontja alapján felkéri a polgármestert a támogatási szerződés elkészítésére és 
aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 31. 

5. felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Belügyminisztérium által kapott 
400.000.000 Ft összegű támogatásból fedezett önkormányzati tulajdonú lakás 
megnevezésű ingatlanok felújítására vonatkozó feladatok teljes körű lebonyolítására, az 
ezzel kapcsolatos beszerzési, illetve közbeszerzési eljárások lefolytatására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 15. 

6. a határozat 5. pontja alapján felkéri a polgármestert a megbízási szerződés elkészítésére és 
aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 31. 

Soós György 
Megállapítja, hogy 11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi határozatot 
elfogadta: 

11/2018. (1.15.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal) 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. a határozat mellékletét képező táblázatban felsorolt valamennyi feladat teljes körű 
lebonyolításával megbízza és meghatalmazza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 15. 

2. a határozat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert a megbízási szerződés elkészítésére és 
aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 15. 
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3. az informatikai beszerzés és az E-iktató rendszer kialakítása megnevezésű feladat 
ellátására támogatási szerződést köt a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel, 20 000 
e Ft összegben azzal, hogy a támogatás felhasználási időszaka 2018. január 15. és 2018. 
december 31. napja közötti időszak és a támogatási összeggel való elszámolás határideje 
2019. február 28. napja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 15. 

4. a határozat 3. pontja alapján felkéri a polgármestert a támogatási szerződés elkészítésére és 
aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 31. 

5. felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Belügyminisztérium által kapott 
400.000.000 Ft összegű támogatásból fedezett önkormányzati tulajdonú lakás 
megnevezésű ingatlanok felújítására vonatkozó feladatok teljes körű lebonyolítására, az 
ezzel kapcsolatos beszerzési, illetve közbeszerzési eljárások lefolytatására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 15. 

6. a határozat 5. pontja alapján felkéri a polgármestert a megbízási szerződés elkészítésére és 
aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 31. 

A 11/2018. (1.15.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete 
tartalmazza. 

Soós György 
Zárt ülést rendel el. 

2. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 
(írásbeli előterjesztés) 

Napirend 2.1. pontja: Javaslat néhai 
megtérítésének részletfizetéssel történő engedélyezésére 
Előterjesztő: dr. Mészár Erika - aljegyző 

cöztemetési költsége 
ZÁRT ÜLÉS 

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv. 46. § (2) bekezdése értelmében. 
A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 12/2018. (1.15.) sz. VPB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

18 



Napirend 2.2. pontja: Javaslat néhai 
megtérítésének részletfizetéssel történő engedélyezésére 
Előterjesztő: dr. Mészár Erika - aljegyző 

köztemetési költsége 
ZÁRT ÜLÉS 

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv. 46. § (2) bekezdése értelmében. 
A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 13/2018. (1.15.) sz. VPB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend 2.3. p o n t j a ^ B H H H B H V m a g á n s z e m é l y bérbevételi kérelme a Budapest 
VIII. kerület, Baross utca 81. szám alatti, utcai bejáratú, üres, önkormányzati 
tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója ZÁRT ÜLÉS 

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv. 46. § (2) bekezdése értelmében. 
A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 14/2018. (1.15.) sz. VPB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend 2.4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kálvária u. 8. szám alatti 
ingatlan udvarán lévő 1. számú gépkocsi-beálló bérbeadására ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

A napirend 2.4. pontját külön tárgyalásra kikérték. 

Napirend 2.5. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kis Fuvaros u. 6. szám alatti 
ingatlan udvarán lévő 9. számú gépkocsi-beálló bérbeadására ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv. 46. § (2) bekezdése értelmében. 
A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 15/2018. (1.15.) sz. VPB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend 2.6. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 9. szám alatti 
ingatlan udvarán lévő 4. számú gépkocsi-beálló bérbeadására ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv. 46. § (2) bekezdése értelmében. 
A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 16/2018. (1.15.) sz. VPB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
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Napirend 2.7. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 17-23. szám 
alatti ingatlan tovább értékesítésével kapcsolatos hozzájárulás megadására 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója ZÁRT ÜLÉS 

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv. 46. § (2) bekezdése értelmében. 
A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 17/2018. (1.15.) sz. VPB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend 2.4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kálvária u. 8. szám alatti 
ingatlan udvarán lévő 1. számú gépkocsi-beálló bérbeadására ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv. 46. § (2) bekezdése értelmében. 
A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 18/2018. (1.15.) sz. VPB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Soós György 
A Bizottság ülése újra nyilvános, és a végéhez érvén lehetőség van kérdések feltételére. Ezek 
hiányában a bizottsági ülést 13 óra 24 perckor bezárja, megköszöni a részvételt. 

K. m. f. 

Dr. Ferencz Orsolya 
Bizottság alelnöke 

Az Mötv-bcn foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottság 2018. január 15-ei ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja.^ 

4 U ^UjJL^-
Bodnár Gabriella 

Szervezési és Képviselői Iroda veze 

A jegyzőkönyvet készített 
^¿¿tó mm ( 
Deákné Lőrincz Márta 
Szervezési és Képviselői Iroda ügyintézője 

A jegyzőkönyv melléklete: 

- 1. sz. melléklet / a 2/2018. (1.15.) sz. VPB határozat melléklete 

- 2. sz. melléklet / a 11/2018. (1.15.) sz. VPB határozat melléklete 

- 3. sz. melléklet / név szerinti szavazási lista 

Séés György 
Bizottság elnöke 
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1. sz. melléklet 
] a 2/2018. (1.15.) sz. VPB határozat melléklete 

a Corvin-Sétány projekt keretszerződés közös megegyezéssel történő lezárásáról szóló 
MEGÁLLAPODÁS 5. SZÁMIJ MÓDOSÍTÁSA 

mely létrejön egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat 
(székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.; törzskönyvi száma: 735715; adószáma: 
15735715-2-42; képviseletében dr. Kocsis Máté polgármester (a továbbiakban: 
Önkormányzat); 

másrészről a „CORVIN" Ingatlanfejlesztési, Építő és Városrehabilitációs Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. cm.; 
cégjegyzékszám: 01-10-044919; adószám: 13033268-2-42; Képviseletében: Tatár Tibor 
igazgatósági tag, Földi Tibor igazgatósági tag együttesen (a továbbiakban: Befektető); és 

harmadrészről Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., cégjegyzékszáma 01-10-
043548, adószáma: 12293005-2-42, statisztikai számjele: 12293005-7420-11401, képviseli: 
Máté László igazgatósági tag és Szikszai Zsolt megbízott cégvezető, a (továbbiakban: Rév8) 
továbbiakban együttesen „Felek" között az, alulírott helyen és időben. 

PREAMBULUM 

(A) Aláíró Felek egyezően rögzítik, hogy az Önkormányzat, a Rév8 és a Befektető egymással 
2003. július 24-én keretszerződést kötöttek („Keretszerződés"). A Keretszerződés célja a 
Corvin-Sétány Projekt két fő programjának segítségével a városrehabilitáció 
megvalósítása közösségi szereplők és a Befektető együttműködésével a 
Keretszerződésben részletesen meghatározott feltételrendszerben („Projekt"). A 
Keretszerződést annak Felei 2005. március 20-án kiegészítették, és egységes szerkezetbe 
foglalták (a kiegészített Keretszerződés, a továbbiakban: „Kiegészített 
Keretszerződés"). 

(B) Felek egyezően rögzítik, hogy az Önkormányzat, a Rév8, illetve a Befektető között 2003. 
szeptember 30-án „Megállapodás vételi jog gyakorlására történő kijelölésről 1. ütem" 
tárgyú szerződés került aláírásra, melyet a Felek 2005. március 20-én szintén 
kiegészítettek és egységes szerkezetbe foglaltak (a kiegészített Kijelölő Szerződés a 
továbbiakban: „Kiegészített Kijelölő Szerződés"). 

(C) Felek egyezően rögzítik, hogy az Önkormányzat, a Rév8, illetve a Befektető között 2014. 
szeptember 15. napján a Kiegészített Keretszerződés és Kiegészített Kijelölő Szerződés 
valamint ezen szerződések valamint a Projekt Dokumentumok alapján Megállapodás jött 
létre a Corvin-Sétány projekt keretszerződés közös megegyezéssel történő lezárásáról. 
(„Megállapodás") 

(D) Felek egyezően rögzítik, hogy a Megállapodást 2016. június 09., 2016. november 11. és 
2017. április 19. napján és 2017. július 21. napjával közös megegyezéssel módosították 
(„Megállapodás 1. számú Módosítása", „Megállapodás 2. számú Módosítása", 
„Megállapodás 3. számú Módosítása", „Megállapodás 4. számú Módosítása"). 

(F) Felek egyezően rögzítik, hogy a Megállapodás 1/6. számú mellékletét képező Közterület 
Program tekintetében meghatározott határidőket módosítani kívánják oly módon, hogy a 
közbeszerzési eljárás alapján a vállalkozási szerződés megkötésére vonatkozó határidő 
törlésre kerülne a véghatáridő változatlanul hagyása mellett. 



II. A JELEN MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS CÉLJA 

2.1 Felek a Preambuiumban előadottakra tekintette] módosítani kívánják a Megállapodást 
(„Megállapodás 5. számú Módosítása"). 

III. MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

3.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 1/6. számú melléklet Közterület 
Program részét az alábbiak szerint módosítják (módosítást piros betűvel szedett részek j e lz ik ) : 

Práter utca /Futó utca -
Szigony u./, út és járda 
felületen aszfalt burkolat 
cseréje, a szükséges 
kiegészítő 
munkákkai,meglévő szegély 
újraépítése, vízelvezetési 
hibák lokális megoldása, 
meglévő közvilágításhálózat 
sziikscg szerinti cseréje, 
kiegészítése 

20l6.12.31. 

... r -. * 

* * 

• . . 

Önkormányzat Önkormányzat Lezárási szerződés 
szerint 

Önkormányzat 
beruház 

Práter utca (Bókay - Szigony 
utca között páratlan oldali 
járdaszakasz) 

megvilósult 
V ' V ., f-

ijífc V f'T ."" H U 
" í • * 

Önkormányzat Önkormányzat Lezárási szerződés 
szerint 

Önkormányzat 
beruház 

Leonardo da Vinci utca / 
Práter utca - Üllői út, kockakő 
burkolat elszállítása, új aszfalt 
és beton pályaszerkezet építés 
meglévő földmunkára, 
meglévő szegély újraépítése, 
járda aszfalt burkolat cseréje, 
közvilágítás kiépítése 

2018.12.31. • 
/ 

• - . 

Önkormányzat Önkormányzat Lezárási szerződés 
szerint 

Önkormányzat 
bemház 

Bókay János utca / Práter utca 
- Tömő utca, kockakő 
burkolat elszállítása, új aszfalt 
és beton pályaszerkezet építés 
meglévő földmunkára, 
meglévő szegély újraépítése, 
járda aszfalt burkolat cseréje 
, közvilágítás kiépítése azzal, 
hogy elmaradó tétel a Bókay 
János utca jelen 3. Számú 
Megállapodás Módosítás 2. 
számú mellékletét képező 
rajzon zöld színnel jelölt 
területe 

"* r ' . - ' 

Önkormányzat Önkormányzat Lezárási szerződés 
szerint 

Önkormányzat 
beruház 

22 
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Tömő utca / Leonardo da 
Vinci ula - Szigony uica, 
kockakő burkolat elszállítása, 
új aszfalt és beton 

2018.12.31. Önkormányzat Önkormányzat Lezárási szerződés 
s z e r i n t 

Ö n k o r m á n y / á l 
b e r u h á z 

pályaszerkezet építés 
meglévő földmunkára, 
meglévő szegély újraépítése, 
járda aszfalt burkolat cseréje, 
közvilágítás kiépítés a 
Nagytemplom utcától azzal, 
hogy elmaradó tétel a Tömö 
u. jelen 4. Számú 
Megállapodás Módosítás 3. 
számú mellékletét képező 
rajzon zöld színnel jelölt 
területe 

3.2. A Megállapodás 1/6. számú melléklete a jelen Megállapodás 5. számú Módosítása 1. számú 
mellékletét képező 1/6. számú mellékletre módosul. 

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

4.1. Ha a jelen Megállapodás módosítás valamely rendelkezése a magyar jog alapján 
érvénytelen, jogszabálysértő vagy bírói úton kikényszeríthetetlen, akkor a jelen Megállapodás 
módosítás csak a jogszabálynak ellentmondó, érvénytelen, illetve bírói úton kikényszeríthetetlen 
részben válik érvénytelenné, és mindez nem érinti a megmaradó rendelkezések érvényességét és 
hatályát kivéve, ha a Megállapodás módosítás az érvénytelen rendelkezés hiányában 
értelmezhetetlenné, vagy érthetetlenné válna. A Befektető kijelenti, hogy ismeri az átlátható 
szervezetnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. 
pontjában foglalt meghatározását, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 
(3) bekezdésének 1. pontjában foglaltaknak megfelelő átlátható szervezetnek minősül. 

4.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megállapodás jelen Megállapodás módosítással nem 
érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban és érvényben. 

4.3. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága /2018. (1.15.) számú határozatával adott 
felhatalmazást a jelen Megállapodás módosítás aláírására. 

4.4. Szerződő felek jelen Megállapodás módosítást, mint üzleti akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, 2018. január 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat „CORVIN" Ingatlanfejlesztési, Építő és 
Dr. Kocsis Máté polgármester Városrehabilitációs Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 
Tatár Tibor igazgatósági tag 
Földi Tibor igazgatósági tag 

Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és 
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Városfejlesztési Zrí. 
Máté László igazgatósági tag ós Szikszai 

Zsolt megbízod cégvezető 

Fedezet: dátum: Budapest, 201X. január 
Pénzügyileg ellenjegyzőm: 

Páris Gyuláné 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
Danada-Rimán Edina jegyző nevében és megbízásából 

dr. Mészár Erika 
aljegyző 

Melléklet: 
1. számú melléklet: 1/6. számú melléklet 



Megál lapodás 1/6. számú melléklet - Közterület Program 

Közterület / Szakaszhatár Megvalósulás 
státusza 

SzcrzíiiIÉs szerinti 
beruházó 

Megvalósítás 
beruházóin 

Megjegyzés 

Futó utca / Práter utca - Üllői út megvalósult Önkormányzat Befektető Településrendezési 
Szerződés II. 

Kisfaludy utca / Práter utca - Ollöi út megvalósult Önkormányzat Befektető Település n-mle/ési 
,S/.eiződés II. 

Vajdahunyad utca / Práter utca - Üllői út megvalósult Önkormányzat Befektető Település rendezési 
Szerződés 11. 

Práter utca / József körút - Futó utca megvalósult Önkormányzat Befektető Településrendezési 
•Szerződés 11. 

Corvin sétány / Futó utca - Nagytemplom utca megvalósult Önkormányzat Corvin Sétány Kft 

Nagytemplom utca / Práter utca - Tömő utca megvalósult Önkormányzat Corvin Sétány Kft 

Corvin sétány / Nagytemplom utca - Leonardo da 
Vinci utca 

megvalósult Önkormányzat Befektető Közérdekű kötelezettség 
vállalás 

Tömő utca / Nagytemplom utca - Leonardo da 
Vinci utca 

megvalósult Önkormányzat Önkormányzat 

Nagytemplom utca / Tömő utca - Üllői út megvalósult Önkormányzat Önkormányzat 

Práter utca /Futó utca - Szigony u.l, út és járda 
felületen aszfalt burkolat cseréje, a szükséges 
kiegészítő munkákkai,meglévő szegély 
újraépítése, vízelvezetési hibák lokális 
megoldása, meglévő közvilágitáshálózat szükség 
szerinti cseréje, kiegészítése 

• , 2ÓÍÍU2.31 

' , K'* *».; -M-4 "• 
: 

v'f . * 
• 

Onkonnányzat Önkormányzat Lezárási szerződés szerint 
Önkormányzat borulláz 

Práter utca (Bókay - Szigony utca közöt t 
páratlan oldali já rdaszakasz) 

megvalósult 
* 

Onkonnányzat Onkonnányzat Lezárási szerződés szerint 
Onkonnányzat beruház 

1 .eonardo da Vinci utca / Práter utca - Üllői út, 
kockakő burkolat elszállítása, új aszfalt és beton 
pályaszerkezet építés meglévő földmunkára, 
meglévő szegély újraépítése, járda aszfalt 
burkolat cseréje, közvilágítás kiépítése 

2018.12.31 

•4 • • ̂  ¡( , . 
Önkormányzat Önkormányzat Lezárási szerződés szerint 

Önkormányzat beruház 

Bókay János utca / Práter utca - Tömő utca, 
kockakő burkolat elszállítása, ú j aszfalt'és beton 
pályaszerkezet építés meglévő földmunkára, 
meglévő szegély ú j raépí tése járda aszfalt 
burkolat cseréje , közvilágítás kiépítése azzal, 
hogy elmaradó tétel a Bókay János utca jelen 3. 
Számú Megállapodás Módosítás 2. számú 
mellékletét képező rajzon zöld színnel jelölt 
területe 

megvalósult 

• 

Onkonnányzat Önkormányzat Lezárási szerződés szerint 
Önkormányzat beruház 

Tömő utca / Leonardo da Vinci uta - Szigony 
utca, kockakő burkolat elszállítása, ú j aszfalt és 
beton pályaszerkezet építés meglévő 
földmunkára, meglévő szegély újraépítése, járda 
aszfalt burkolat cseréje, közvilágítás kiépítés a 
Nagytemplom utcától azzal, hogy elmaradó tétel a 
Tömő u. jelen 4. Számú Megállapodás Módosítás 
2. számú mellékletét képező rajzon zöld színnel 
jelölt területe 

2018.12.31 
- , .*Bm . 

- ' 
» » y . f t 'te f**s • '•e "-AÍM- " . 

: ' \ > . < " > 

Önkormányzat Önkormányzat Lezárási szerződés szerint 
Önkormányzat beruház 

Corvin sétány / Leonardo da Vinci uta - Bókay 
János utca (beleértve a megvalósult Corvin sétány 
II. szakasz közti átvezetést a Leonardo da Vinci 
utcán keresztül), sétány díszburkolat, 
növénytelepítés, utcabútorok, közvilágítás, a 
beépített tömbök felé eső 6-6 méter széles sávban 
ideiglenes burkolat, az I. és II. sétányszakasz 
koncepciójának, anyaghasználatának megfelelően 

2017.12.31. azzal, 
hogy a közbeszerzési 

eljárás alapján a 
vállalkozási szerződés 

megkötésre ícerül 
2017.06.30. napjáig 

Önkormányzat Onkonnányzat Lezárási szerződés szerint 
Onkonnányzat beruház 

Szigony utca / Práter utca - Tömő utca, útfelület 
javítás, új szegély építés, járdaépítés, közvilágítás 
építés 

• megvalósult Önkormányzat Onkonnányzat Lezárási szerződés szerint 
Önkormányzat beruház 



Szigony ulca / Tömő utca - ÍJIlői úl Önkormányzat - Lezárási szerződés kzciíiii 
Belcktelő eltekint 

Tömő utca / Szigony ulca - Balassa ulca Önkormányzat Lezárási szerződés szertiii 
Befektető elt ckinl 

Balassa utca / Tömő utca - Apátliy István utca Önkormányzat 1 .czárási szerződés szerinl 
Befektető clt ckinl 

Apátliy István utca / Balassa utca - Bókay János 
utca 

önkormányzat - I.cz.árási s/.erzftd<ÍH szerinl 
Befektető clLckinl 

Bókay János utca / Tömő utca - Üllői út Önkormányzat - Lezárási szerződtís szerinl 
Befektető clt ckinl 



2. sz. melléklet 
a 11/2018. (1.15.) sz. VPB határozat melléklete 

Parkolás-üzemeltetcs 
Parkoías fizetést segítő információs táblák telepítése 2 000 c R 
Ügyfélkapu rendszer és honlap fejlesztés ~~' 1 000 e Ft 
Parkolasi informatika] rendszer fejlesztés 2 800 e Ft 

Intézményi fejlesztések — -

Szigony u. 2/a. és 2/b. szám alatti 
gyermek és felnőtt háziorvosi 
rendelők felújítása 
-Tervezés, kivitelezés, tervezői 

művezetés, műszaki ellenőr 
207 675 e Ft 

- Bútorok beszerzése 18 000 e Ft 
Illés u. 36. addiktológiai rendelő 
kialakitása 
-Tervezés, kivitelezés, tervezői 

művezetés, műszaki ellenőr 
174 000 e Ft 

- Bútorok beszerzése 10 000 e Ft 

Altalanos iskolák 
Vajda Péter Ének-zene Általános és 
Sportiskola sportsátor aggregátor 
beszerzés 

650 e Ft 

Óvodák 
Kincskereső Tagóvoda homlokzat 
felújítás, nyílászárók cseréje, 
elektromos és érintésvédelmi hálózat 
felújítása 

56 903 e Ft 

Bölcsődék 
Tolnai u. 19. bölcsőde udvar 
megsüllyedés helyreállítása 

1 135 e Ft 

Bölcsődék 4 telephelyen elektromos 
kapcsolótáblák korszerűsítése 

5 500 e Ft 

A/ 

Szociális intézmények 
Keinpfisi ii. 29. felújítás tervezése 4 000 e Ft 

Útfelújítások 
Práter u. II. (Szigony u.-Illés u. között) 
felújítás tervezés 3 543eFt 

Dankó u. felújítás tervezés 2 756eFt 
Déri Miksa u. felújítás tervezése 2 000eFt 
Dologház u. felújítás tervezés 1 181 eFt 
Visi 1. u. felújítás tervezés 1 181 eFt 
Szeszgyár n. felújítás tervezés I 181 eFt 
Apálhy T. ii. felújítás 50 000 e Ft 
Tolnai Lajos u. felújítás 70 000 e Ft 



Salgótarjáni út MAV telep zsákutca 25 000 e Ft 
építés 
Dobozi u. (Magdolna - Baross u. 60 000 e Ft 
közölt) felújítás 
Bezerédi u. (Kiss J. u. -11. János Pál 25 000 e Ft 
pápa tér) felújítás 
Parkok, játszóterek 
Horváth Mihály tér utcabútorok 800 e Ft 
csereje 
Játszóterekre mesejelenetek jogdíjai és 
táblák gyártása 

2 500 e Ft 

Közterületeken virágtartók 2 000 e Ft 
elhelyezése 
Mátyás tér csobogó építés 2 000 e Ft 
Salétrom u. 5. járdafelújítás 1 800 e Ft 
Játszótereken homok feltöltés 600 e Ft 
Szigony u. - Práter u. szakasz 
közterületek fejlesztés 

15 000 e Ft 

Szigony u. - Práter u. szakasz 114 637 e Ft 
közterületek felújítása 11. ütem 
(Losonci iskola mögött és Szigony 
parkoló) 
Járdaszakaszok és szegélyek javítása 20 000 e Ft 
Auróra játszótér világítás kiépítése 2500 e Ft 
Kutyafuttatókba kutya játszóeszközök 
beszerzése 

1 000 e Ft 

Mesékről elnevezett játszótereken 
játszóeszköz beszerzés 

6 600 e Ft 

Felújított tereken kiadható 
játszóeszközök beszerzése 

500 e Ft 

Delej u. 51. társasház udvarán álló 1 606 e Ft 
Petőfi Sándort ábrázoló szobor 
környezetének megújítása 

Egyéb fejlesztések 
Horváth Mihály tér 16. B épület 
felújítás tervezés 8 000 e Ft 
kaputelefon kiépítése 7 500 e Ft 
Déri Miksa u. 11. hornlolmtl felújítás 
tervezés 500 e Ft 

Lovassy L. u. 4. b. homlokzat felújítás 
tervezés 500 e Ft 

Kisfaludy u. 5. homlokzat felújítás 
tervezés 500 e Ft 

Vay Ádám u. 6. homlokzat felújítás 
tervezés 500 e Ft 

Vay Adám u. 6. tető felújítás tervezés 600 e Ft 



Szavazás eredménye 

Ideje: 2018. január 15. 13:01 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: napirend 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 12 100.00 80.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 12 100.00 80.00 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 3 20.00 
Összesen 15 100.00 

Név 
Dudás Istvánné 
Dr. Ferencz Orsolya 
Gondos Judit 
Gúzs Gyula 
Hélisz György 
Jakabfy Tamás 
Kocsis Attila 
Major Zoltán 
Őszi Éva 
Pálovics László 
Pintér Attila 
Soós György 
Borsos Gábor 
Györgyi Ida Anna 
Vörös Tamás 

Voks 
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 

Távol 
Távol 
Távol 

Frakció 

3. sz. melléklet 

] 



Szavazás eredménye 

Ideje: 2018. január 15. 13:02 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: 1. blokk 

Eredménye Voks: Szav% Ossz% 
Igen 12 100.00 80.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 12 100.00 80.00 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 3 20.00 
Összesen ' 15 100.00 

Név Voks Frakció 
Dudás Istvánné Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen -

Gondos Judit Igen -

Gúzs Gyula Igen -

Hélisz György Igen 
Jakabfy Tamás Igen -

Kocsis Attila Igen -

Major Zoltán Igen -

Őszi Éva Igen -

Pálovics László Igen -

Pintér Attila Igen -

Soós György Igen -

Borsos Gábor Távol -

Györgyi Ida Anna Távol -

Vörös Tamás Távol -



Szavazás eredménye 

Ideje: 2018. január 15. 13:02 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Napirend 1.1. pontja: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 

Eredménye Voks: Szav% Ossz% 
Igen 12 100.00 80.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 12 100.00 80.00 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 3 20.00 
Összesen 15 100.00 

Név Voks Frakció 
Dudás Istvánné Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Gúzs Gyula Igen _ 
Héllsz György Igen 
Jakabfy Tamás Igen -

Kocsis Attila Igen -

Major Zoltán Igen -

Őszi Éva Igen 
Pálovics László Igen _ 
Pintér Attila Igen -

Soós György Igen -

Borsos Gábor Távol _ 
Györgyi Ida Anna Távol _ 
Vörös Tamás Távol _ 
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Szavazás eredménye 

Ideje: 2018. január 15. 13:21 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Napirend 1.3. pontja: Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-
vel kapcsolatos döntések meghozatalára 

Eredménve Voks: Szav% Össz% 
Igen 11 84.62 73.34 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 15.38 13.33 
Szavazott 13 100.00 86.67 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 2 13.33 
Összesen 15 100.00 

Név 
Borsos Gábor 
Dudás Istvánné 
Dr. Ferencz Orsolya 
Gondos Judit 
Gúzs Gyula 
Hélisz György 
Kocsis Attila 
Major Zoltán 
Pálovics László 
Pintér Attila 
Soós György 
Jakabfy Tamás 
Őszi Éva 
Györgyi Ida Anna 
Vörös Tamás 

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

Távol 
Távol 

Frakció 
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