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Iván Roland - Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. gazdasági vezetője, Bonyhádi Elek -
BKIK VIII. ker. Tagcsoport elnöke, dr. Kecskeméti László - Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt. operatív igazgatója, Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója, Ács Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
városüzemeltetési igazgatója, Pénzes Attila - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
parkolási igazgatója, Szeip István - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. divízióvezetője, 
Jakab Andrea - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. mb. divízióvezetője, dr. Horváth 
Orsolya - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. irodavezetője 
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Soós György 
Köszönti a megjelenteket a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2018. évi 2. rendes 
ülésén. Megállapítja, hogy a Bizottság 14 íovel határozatképes. Ismerteti a meghívó szerinti 
napirendi javaslatot a kiemelt módosításokkal, majd szavazásra bocsátja az alábbiak szerint: 

Napirend 

1. Beszerzések 
(írásbeli előterjesztés) 

1. Javaslat „Józsefvárosi Önkormányzat településfejlesztési koncepciójának beszerzése" 
tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének 
megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: lványi Gyöngyvér - főépítész, Városépítészeti Iroda vezetője 

2. Javaslat a „Multi funkciós munkagép beszerzése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el 
nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására (POTKÉZBESITÉS) 
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - Gazdálkodási Ügyosztály vezetője 

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

1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására + KIEGÉSZÍTÉS 
PÓTKÉZBESÍTÉSSEL 

2. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kapcsolatos döntések 
meghozatalára (PÓTKÉZBESÍTÉS) 

3. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerületi térfigyelő rendszer bővítéséhez 
(SÜRGŐSSÉG, PÓTKÉZBESÍTÉS) 

4. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Corvin Plaza bejáratainak védelmét 
biztosító pollerek telepítéséhez (SÜRGŐSSÉG, PÓTKÉZBESÍTÉS) 

3. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodási igazgató 
(írásbeli előterjesztés) 

1. Javaslat tornaterem felújítás tárgyában kiírt pályázattal kapcsolatos döntés 
meghozatalára 

2. A HARUN HUNGARY Kft. bérleti díj csökkentési kérelme a Budapest VIII. kerület, 
Baross u. 129. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában 

3. A Flor-St.ore Bt. bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 17. szám 
alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában 

4. Egyéb előterjesztések 
(írásbeli előterjesztés) 

1. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 
bevételek 2018. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése 
Előterjesztő: Páris Gyuláné - gazdasági vezető 
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2. 

3. 

5. Zár t ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 
(írásbeli előterjesztés) 

1. Menta Trio Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross utca 21. szám 
alatti utcai bejáratú, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadása vonatkozásában 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Futó u. 5-7-9. szám alatti telken található gépkocsi-
beálló bérbeadására 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 
Javaslat a Budapest VIII. kerület, József u. 47. szám alatti ingatlan udvarán lévő 5. 
számú gépkocsi-beálló bérbeadására 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

4- ^ • • • • P b é i i c t i jogviszony helyreállítására vonatkozó kérelme a Budapest VIII. 
kerület, Őr u. 9. II. emelet 6. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára 
szolgáló helyiség vonatkozásában 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Berzsenyi Dániel szám alatti 
önkormányzati lakás bérbeadására (PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u. szám alatti 
bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel, pénzbeli megváltással történő 
megszüntetésére 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Illés u. ^ m H H ^ H szám alatti 
önkormányzati lakás bérbeadására 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

Soós György 
Megállapítja, hogy 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottság a napirendet 
elfogadta. 

19/2018. (1.22.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az alábbi napirendet fogadja el: 

Napirend 
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1. Beszerzések 
(írásbeli előterjesztés) 

1. Javaslat „Józsefvárosi Önkormányzat településfejlesztési koncepciójának beszerzése" 
tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének 
megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Iványi Gyöngyvér - főépítész, Városépítészeti Iroda vezetője 

2. Javaslat a „Multi funkciós munkagép beszerzése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el 
nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - Gazdálkodási Ügyosztály vezetője 

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

1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására + KIEGÉSZÍTÉS 
PÓTKÉZBESÍTÉSSEL 

2. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kapcsolatos döntések 
meghozatalára (PÓTKÉZBESÍTÉS) 

3. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerületi térfigyelő rendszer bővítéséhez 
(SÜRGŐSSÉG, PÓTKÉZBESÍTÉS) 

4. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Corvin Plaza bejáratainak védelmét 
biztosító pollerek telepítéséhez (SÜRGŐSSÉG, PÓTKÉZBESÍTÉS) 

3. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodási igazgató 
(írásbeli előterjesztés) 

1. Javaslat tornaterem felújítás tárgyában kiírt pályázattal kapcsolatos döntés 
meghozatalára 

2. A HARUN HUNGARY Kft. bérleti díj csökkentési kérelme a Budapest VIII. kerület, 
Baross u. 129. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában 

3. A Flor-Store Bt. bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 17. szám 
alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában 

4. Egyéb előterjesztések 
(írásbeli előterjesztés) 

1. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 
bevételek 2018. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése 
Előterjesztő: Páris Gyuláné - gazdasági vezető 
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5. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 
(írásbeli előterjesztés) 

2. 

3. 

6. 

Menta Trio Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross utca 21. szám 
alatti utcai bejáratú, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadása vonatkozásában 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrl. 
vagyongazdáikodási igazgatója 
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Futó u. 5-7-9. szám alatti telken található gépkocsi-
beálló bérbeadására 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrl. 
vagyongazdálkodási igazgatója 
Javaslat a Budapest VIII. kerület, József u. 47. szám alatti ingatlan udvarán lévő 5. 
számú gépkocsi-beálló bérbeadására 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

d H B I b é r l e t i jogviszony helyreállítására vonatkozó kérelme a Budapest VIII. 
kerület, Or u. 9. II. emelet 6. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára 
szolgáló helyiség vonatkozásában 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Berzsenyi Dániel alatti 
önkormányzati lakás bérbeadására (PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u . ^ l H B H H H H H H f t ^ á m alatti 
bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel, pénzbeli megváltással történő 
megszüntetésére 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Illés u. ^ P W Q M B H H f t s z á m alatti 
önkormányzati lakás bérbeadására 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

1. Beszerzések 
(írásbeli előterjesztés) 

Soós György 
Megkérdezi a Bizottság tagjait, van e javaslatuk külön tárgyalásra az 1. blokk napirendi 
pontjaira vonatkozóan. Igen, tehát külön tárgyalja a Bizottság az 1. blokk két napirendi 
pontját. 
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Napirend 1.1. pontja: Javaslat „Józsefvárosi Önkormányzat településfejlesztési 
koncepciójának beszerzése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 
eljárás eredményének megállapítására 

Előterjesztő: lványi Gyöngyvér - főépítész, Városépítészeti Iroda vezetője 

Soós György 

A vitát megnyitja. Megadja a szót Borsos Gábor bizottsági tagnak. 

Borsos Gábor 
Jelen beszerzésnél szintén kizárólag a legalacsonyabb ár elve volt a döntő szempont, és nem 
sikerült egyéb, minőségi kritériumokat támasztani, ami talán indokoltabb lett volna, főleg 
azért, mert az összeg az egészhez képest nem akkora, viszont az, hogy milyen típusú 
koncepció tartalmilag, milyen színvonalú, milyen minőségű, eléggé fontos lehet. Kérdése, 
hogy miért kizárólag a legalacsonyabb ár és nem egyéb, tartalmi, minőségi szempont került 
érvényesítésre a döntéshozatalnál, illetve a pontozások meghatározásánál. Soós György 

Válaszadásra megadja a szót az előterjesztőnek. 

Iványi Gyöngyvér 
A jogszabály, amely előírja, hogy településfejlesztési koncepciót milyen esetekben kell 
készíteni, pontosan meghatározza a koncepció tartalmát is, tehát ebbe az Önkormányzatnak 
nincsen beleszólása. Illetőleg egyéb szempont azért nem merült fel, mert olyan cégeket hívtak 
meg eleve, akikről tudják, hogy szakmailag megfelelő színvonalú munkát végeznek, volt már 
kapcsolatuk. Ezek indokolják az említett kizárólagos szempontot. 
Soós György 
Megkérdezi a Bizottság tagjait, van-e még kérdésük, hozzászólásuk. Mivel nincs, a vitát 
lezárja. Szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a „Józsefvárosi Önkormányzat 
településfejlesztési koncepciójának beszerzése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárásban úgy dönt, hogy 

1. a beszerzési eljárás eredményes. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 22. 

2. a legalacsonyabb árat tartalmazó, érvényes ajánlatot a Hétfa Kutatóintézet és Elemző 
Központ (székhely: 1051 Budapest, Október 6. u. 19. IV/2.) és az URBANITÁS 
Tervező és Tanácsadó Kft. (székhely: 1111 Budapest, Stoczek utca 19. IV. em. 3.) 
közös ajánlattevők tették, ezért ezen gazdasági társaságok a nyertes ajánlattevők. Az 
elfogadott ajánlati ár nettó 5.900.000,- Ft + 27% ÁFA. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 22. 
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3. a határozat 2. pontja szerint felkéri a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 1. 

Soós György 
Megállapítja, hogy 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi határozatot 
elfogadta: 

20/2018. (1.22.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a „Józsefvárosi Önkormányzat 
településfejlesztési koncepciójának beszerzése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárásban úgy dönt, hogy 

1. a beszerzési eljárás eredményes. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 22. 

2. a legalacsonyabb árat tartalmazó, érvényes ajánlatot a Hétfa Kutatóintézet és Elemző 
Központ (székhely: 1051 Budapest, Október 6. u. 19. IV/2.) és az URBANITÁS 
Tervező és Tanácsadó Kft. (székhely: 1111 Budapest, Stoczek utca 19. IV. em. 3.) 
közös ajánlattevők tették, ezért ezen gazdasági társaságok a nyertes ajánlattevők. Az 
elfogadott ajánlati ár nettó 5.900.000,- Ft + 27% ÁFA. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 22. 

3. a határozat 2. pontja szerint felkéri a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 1. 

Napirend 1.2. pontja: Javaslat a „Multi funkciós munkagép beszerzése" tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására 
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - Gazdálkodási Ügyosztály vezetője 

Soós György 

A vitát megnyitja. Megadja a szót Borsos Gábor bizottsági tagnak. 

Borsos Gábor 
Először csak egy nyelvtani észrevétel: lehet, hogy a „multi funkciós" egybeírandó és nem 
külön, csak nehogy esetleg eltérő jelentéstartalommal bírjon. Ami ennél egy kicsit fontosabb 
és a kérdése szintén arra vonatkozik, hogy a műszaki tartalmat precízen meghatározták, és 
újfent a legalacsonyabb ár lett a döntő tényező, egészen minimális összegek döntöttek a 
nyertes javára. Emlékezete szerint az efféle gépek, berendezések esetében azért szokott döntő 
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szempont lenni pl. az élettartam, jótállás, garancia, egyebek, azonban a műszaki leírásnál, a 3. 
mellékletben ilyenre nem nagyon talált utalást. Szerepelt viszont egy olyan utalás, miszerint 
szervizelési lehetőséget kell biztosítani 500 üzemóránként. De ez meddig legyen, az egész 
élettartamára vonatkozólag vagy 10 évig? Ez érvényesüljön az árban, ami azt jelenti, hogy 
akkor a szervizdíjat nem érvényesítheti később, vagy pedig örök életre szóló szervizelési 
lehetőséget biztosítson, illetve a jótállás és a garancia hol köszön vissza? Mert ha adott 
esetben nem ugyanattól a gyártótól vannak a berendezések, ebben lehet különbség később, 
hosszútávon. 

Soós György 

Válaszadásra megadja a szót az előterjesztőnek. 

Dr. Hencz Adrienn 
A jótállás és a garancia része a Ptk. szabályainak megfelelően fog alakulni. Erre vonatkozóan 
nem kértek további plusz 1 év jótállási időszakot. A műszaki részre vonatkozóan Ács Péter, a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. városüzemeltetési igazgatója válaszol. 
Ács Péter 
A multi funkciós, más néven nagynyomású járdatakarító gép jótállása egyébként 1 évre szól. 
A meglévő takarítógépükre, ami már most is rendelkezésükre áll, külön üzemeltetési, 
karbantartási szerződést kötöttek, és ezek évente tolják ki ennek a gépnek a jótállási és 
garanciális határidejét. Természetesen, ha olyan probléma merül fel menet közben, ami 
garanciális szerződés keretében érvényesíthető, azt érvényesítik is, mint ahogy erre is volt már 
példa a meglévő gépük tekintetében, és ugyanez vonatkozik majd erre a nagynyomású gépre 

Soós György 
Megkérdezi a Bizottság tagjait, van-e még kérdésük, hozzászólásuk. Nincs, tehát a vitát 
lezárja. Szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. a „Multi funkciós munkagép beszerzése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 22. 

2. a határozat 1. pontjában megjelölt beszerzési eljárás nyertesének a NILFISK 
Kereskedelmi, Értékesítő és Szolgáltatóipari Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós-
Lakihegy, II. Rákóczi Ferenc u. 10., adószám: 10566350-2-13, cégjegyzékszám: 13 09 
079733) ajánlattevőt nyilvánítja. Az elfogadott ajánlati ár: 14.716.000,- Ft + 27% Áfa = 
bruttó 18.689.320,- Ft. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 22. 

3. a felkéri a polgármestert a határozat 2. pontja szerinti adásvételi szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 22. 
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Soós György 
Megállapítja, hogy 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi határozatot 
elfogadta: 

21/2018. (1.22.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. a „Multi funkciós munkagép beszerzése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 22. 

2. a határozat 1. pontjában megjelölt beszerzési eljárás nyertesének a NILFISK 
Kereskedelmi, Értékesítő és Szolgáltatóipari Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós-
Lakihegy, II. Rákóczi Ferenc u. 10., adószám: 10566350-2-13, cégjegyzékszám: 13 09 
079733) ajánlattevőt nyilvánítja. Az elfogadott ajánlati ár: 14.716.000,- Ft + 27% Áfa = 
bruttó 18.689.320,- Ft. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 22. 

3. a felkéri a polgármestert a határozat 2. pontja szerinti adásvételi szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 29. 

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

Soós György 
Megkérdezi a Bizottság tagjait, van-e javaslatuk külön tárgyalásra a 2. blokk napirendi pontjai 
tekintetében. 

Jakabfy Tamás 

A 2.1. és 2.3. napirendi pontokat kéri külön tárgyalni. 

Soós György 
Egyéb külön tárgyalásra vonatkozó kérés nincs, így a blokkban maradt napirendi pontok 
együttes vitáját megnyitja, lezárja. Szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatokat: 
Napirend 2.1. pontja: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 

A napirend 2.1. pontját külön tárgyalásra kikérték. 
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Napirend 2.2. pontja: Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel 
kapcsolatos döntések meghozatalára 

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 22. 

2. a határozat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert a határozat mellékletét képező 
megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 31. 

Napirend 2.3. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerületi térfigyelő 
rendszer bővítéséhez 

A napirend 2.3. pontját külön tárgyalásra kikérték. 

Napirend 2.4. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Corvin Plaza 
bejáratainak védelmét biztosító pollerek telepítéséhez 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja az 
ESTON-TEAM Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 715952; székhely: 1025 Budapest, Csatárka út 
72.) által készített forgalomtechnikai terv szerint a Corvin Plaza bejáratainak védelmét 
biztosító pollerek telepítéséhez, a szükséges közterületi munkák elvégzéséhez. 

A Bizottság hozzájárulását az alábbi feltételekkel és kikötésekkel adja meg: 

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 Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az 
abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, 

c. kötelezi a kivitelezőt a pollerek telepítésével érintett közterület burkolatának megfelelő 
minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év 
garanciát vállal, 

d. a pollerek kiépítésével érintett területen lévő közműhálózatra tekintettel, a kivitelezés 
közműegyeztetések után kezdhető meg, 
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e. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát 
írásban értesíteni, 

f. a Corvin Plaza gondoskodik a pollerek üzemeltetéséről, állagának fenntartásáról, 

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

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 22. 

Soós György 
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi 
határozatokat elfogadta: 

Napirend 2.2. pontja: Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel 
kapcsolatos döntések meghozatalára 

22/2018. (1.22.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 22. 

2. a határozat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert a határozat mellékletét képező 
megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 31. 

A 22/2018. (1.22.) sz. VPB határozat mellékleteit a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete 
tartalmazza. 

Napirend 2.4. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Corvin Plaza 
bejáratainak védelmét biztosító pollerek telepítéséhez 

23/2018. (1.22.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bízottság határozata 
(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja az 
ESTON-TEAM Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 715952; székhely: 1025 Budapest, Csatárka út 



72.) állal készített forgalomtechnikai terv szerint a Corvin Plaza bejáratainak védelmét 
biztosító pollerek telepítéséhez, a szükséges közterületi munkák elvégzéséhez. 

A Bizottság hozzájárulását az alábbi feltételekkel és kikötésekkel adja meg: 

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 Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az 
abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, 

c. kötelezi a kivitelezőt a pollerek telepítésével érintett közterület burkolatának megfelelő 
minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év 
garanciát vállal, 

d. a pollerek kiépítésével érintett területen lévő közműhálózatra tekintettel, a kivitelezés 
közműegyeztetések után kezdhető meg, 

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

f. a Corvin Plaza gondoskodik a pollerek üzemeltetéséről, állagának fenntartásáról, 

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

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 22. 

Napirend 2.1. pontja: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 

Soós György 

A vitát megnyitja, majd megadja a szót Jakabfy Tamás képviselőnek. 

Jakabfy Tamás 
A III. és IV. pont, mindkettő a Corvin sétány építésének a közterület-foglalási engedélye, 
hosszabbítás legalább az egyik, biztos a másik is. Ezzel kapcsolatban Lalán 46-odszor nem 
fogja elmondani ugyanazt, de megerősítést nyert az a dolog, hogy térben és időben óriási 
területeket foglalnak el, és nagyon rossz szerződést kötött az Önkormányzat annak idején. 
Nagyon sok tízmillió forintnyi, sőt, szerinte már inkább 100 milliós nagyságrendű közterület-
foglalás díjat engedett el az Önkormányzat, és utakat tartanak zárva teljesen. Nem támogatja 
ezeket. 
Soós György 
Megkérdezi a Bizottság tagjait, van-e még hozzászólásuk, kérdésük. Nincs, tehát a vitát 
lezárja. Szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatokat: 
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati 
hozzájárulást ad - egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 22. 

M.C.F. Budapest Fővárosi Szervezete 
(székhely: 1069 Budapest, Szív u. 69. F/l.) 
2018. február 20 . -2018 . március 08. 
idényjellegű asztali árusítás (nők napja) 
Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 7-9. szám 
előtti közterület 
2 m2 

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

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 

Markét Építő Zrt. 
(székhely: 1037 Budapest, Bojtár u. 53.) 
2018. január 22 . -2018 . március 28. 
építési munkaterület 
Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u. 25-
29. szám előtti közterület (Orczy park kerítése 
melletti járdaszakasz) 
175 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 22. 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az 1053/2017. (XII. 11.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. közterület-használati hozzájárulást ad - teljes díjmentességgel - az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

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

PEDRANO CONSTRUCTION HUNGARY Kft. 
(székhely: 1082 Budapest, Práter u. 29/a. fszt. 21.) 
2018. j anuár 01. - 2018. március 31. 
építési munkaterület (Corvin 5 Irodaház) 
Budapest VIII. kerület, Szigony u. 27-33. szám előtti 
120 m" járdán és úttesten 

Budapest VIII. kerület, Bókay János u. 44-48. sz. előtti 
288 m2 úttesten + 3 db parkolóhelyen (10 m2 
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parkolóhelyenkent) - kéthetente egy alkalommal kerül 
lezárásra (azon a héten, amikor a Tömő utca 24-30. 
előtti szakasz nincs lezárva) 

Budapest VIII. kerület, Tömő u. 24-30. sz. előtti 408 
m2 úttesten - kéthetente egy alkalommal kerül 
lezárásra (azon a héten, amikor a Bókay János u. 44-
48. sz. előtti szakasz nincs lezárva) 

Közterület-használat nagysága 
összesen: 816 m2 úttest és járda + 3 db parkolóhely (10 m2 

parkolóhelyenként) 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 22. 

2. a kieső parkolási díj ÁFA tartalmát a Budapest VIII. kerület, Bókay János utca 44-48. sz. 
előtti szakaszon található 3 db parkolóhely kéthetente történő lezárás vonatkozásában (7 
munkanap) 11.831,- Ft-ot köteles megfizetni a közterület-használatról szóló határozatban 
megjelölt bankszámlaszámra. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 22. 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az 1052/2017. (XII. 11.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

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

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 22. 

Pedrano Construction Hungary Kft. 
(székhely: 1082 Budapest, Práter u. 29/a. fszt. 21.) 
2018. január 01 . -2018 . március 31. 
építési munkaterület 
Budapest VIII. kerület, Bókay utca 44-46. szám előtti 
66 m járdán 

Budapest VIII. kerület, Tömő utca 24-30. szám előtti 
146 m2 járdán 

Budapest VIII. kerület, Szigony utca 27-33. szám 
előtti 500 m2 járdán 
712 m2 
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. az 1095/2017. (XII.18.) számú határozatát visszavonja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 22. 

2. közterület-használati hozzájárulást ad - előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az 
alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat célja: 
Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 22. 

Hudra Gasztro Kft. 
(székhely: 1027 Budapest, Szász Károly utca 4. 
félemelet 2.) 
2018. február 01 . -2019 . február 01. 
Budapest VIII. kerület, Szigony utca 43. szám 
előtti közterületen 
mozgó bolt 
13 m2 

Soós György 
Megállapítja, hogy 12 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi 
határozatokat elfogadta: 

24/2018. (1.22.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal) 

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

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 22. 

M.C.F. Budapest Fővárosi Szervezete 
(székhely: 1069 Budapest, Szív u. 69. F/l.) 
2018. február 20. - 2018 . március 08. 
idényjellegű asztali árusítás (nők napja) 
Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 7-9. szám 
előtti közterület 
2 m 
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25/2018. (1.22.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal) 

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

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 22. 

26/2018. (1.22.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal) 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az 1053/2017. (XII. 11.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. közterület-használati hozzájárulást ad - teljes díjmentességgel - az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: PEDRANO CONSTRUCTION HUNGARY Kft. 

Közterület-használó, kérelmező: Markét Építő Zrt. 
(székhely: 1037 Budapest, Bojtár u. 53.) 
2018. január 22 . -2018 . március 28. 
építési munkaterület 
Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u. 25-
29. szám előtti közterület (Orczy park kerítése 
melletti járdaszakasz) 
175 m2 

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

Közterület-használat nagysága: 

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

(székhely: 1082 Budapest, Práter u. 29/a. fszt. 21.) 
2018. január 01 . -2018 . március 31. 
építési munkaterület (Corvin 5 Irodaház) 
Budapest VIII. kerület, Szigony u. 27-33. szám előtti 
120 m2 járdán és úttesten 

Budapest VIII. kerület, Bókay János u. 44-48. sz. előtti 
288 m2 úttesten + 3 db parkolóhelyen (10 m2 

parkolóhelyenként) - kéthetente egy alkalommal kerül 
lezárásra (azon a héten, amikor a Tömő utca 24-30. 
előtti szakasz nincs lezárva) 

Budapest VIII. kerület, Tömő u. 24-30. sz. előtti 408 
m2 úttesten - kéthetente egy alkalommal kerül 
lezárásra (azon a héten, amikor a Bókay János u. 44-
48. sz. előtti szakasz nincs lezárva) 

Közterület-használat nagysága 
összesen: 816 m2 úttest és járda + 3 db parkolóhely (10 m' 

parkolóhelyenként) 

2 
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 22. 

2. a kieső parkolási díj ÁFA tartalmát a Budapest VIII. kerület, Bókay János utca 44-48. sz. 
előtti szakaszon található 3 db parkolóhely kéthetente történő lezárás vonatkozásában (7 
munkanap) 11.831,- Ft-ot köteles megfizetni a közterület-használatról szóló határozatban 
megjelölt bankszámlaszámra. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 22. 

27/2018. (1.22.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal) 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az 1052/2017. (XII.11.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

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

Közterület-használó, kérelmező: Pedrano Construction Hungary Kft. 
(székhely: 1082 Budapest, Práter u. 29/a. fszt. 21.) 

Közterület-használat ideje: 2018. január 01. - 2018. március 31. 
Közterület-használat célja: építési munkaterület 
Közterület-használat helye: Budapest VIII. kerület, Bókay utca 44-46. szám előtti 

66 m járdán 

Budapest VIII. kerület, Tömő utca 24-30. szám előtti 
146 m2 járdán 

Budapest VIII. kerület, Szigony utca 27-33. szám 
előtti 500 m2 járdán 

Közterület-használat nagysága: 712 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 22. 

28/2018. (1.22.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(12 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal) 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. az 1095/2017. (XII.18.) számú határozatát visszavonja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 22. 
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2. közterület-használati hozzájárulást ad - előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel — az 
alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat célja: 
Közterület-használat nagysága: 

Hudra Gasztro Kft. 
(székhely: 1027 Budapest, Szász Károly utca 4. 
félemelet 2.) 
2018. február Ql . -2019 . február 01. 
Budapest VIII. kerület, Szigony utca 43. szám 
előtti közterületen 
mozgó bolt 
13 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 22. 

Napirend 2.3. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerületi térfigyelő 
rendszer bővítéséhez 

Soós György 

A vitát megnyitja, majd megadja a szót Jakabfy Tamás képviselőnek. 

Jakabfy Tamás 
Újra bővítik a térfigyelő kamera rendszert, teljesen nyilvánvaló, ha szakmailag indokolt, 
akkor meg kell tenni. De azért itt szeretné felhívni mindenkinek a figyelmét, a következő 
dolog hangzott el 2014 októberében, az önkormányzati választás előtt Polgármester úr és 
Pintér miniszter úr részéről - azt hiszi, talán konkrétan Polgármester úr részéről, úgyhogy a 
miniszter urat most nem is keveri bele, csak ő is ott volt azon az eseményen -, hogy ekkor 
elérték a teljes lefedettséget a kamerarendszerben. A jelek szerint most még 25 kamera kell 
hozzá, úgyhogy ennek az igazságtartalmát szerinte mindenki megítélheti maga. 
Soós György 
Az igazságtartalmához csak annyit, hogy ezek még külön lakossági kérések voltak. Tehát még 
pluszban meg is kérdezték a helyi lakosokat, hogy esetleg kérnek-e más helyre is telepíteni 
kamerákat. Vagyis lakossági kérések alapján az Önkormányzat kielégíti ezeket az igényeket. 
Egyébként a lefedettség eddig is állt, 2014-ben megvalósult. A vitát lezárja. Szavazásra 
bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a 
MULTI ALARM Biztonságtechnikai Fejlesztő,' Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. ' 
(cégjegyzékszám: 01 10 044636; székhely: 1106 Budapest, Fátyolka u. 8.) által tervezett, a 
Budapest VIII. kerületi térfigyelő rendszer bővítéséhez, módosításához szükséges közterületi 
munkák elvégzéséhez, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel, az alábbi helyszíneken«és 
munkálatokra: 

nn. 

Sorszám Helyszín Tervezett munkák '< -

1. Tbiliszi tér 
Hrsz.: 38818/39 

- új oszlop állítása, 
- kamera és antenna telepítése, 
- tápkábel fektetése 
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2. 
Villám utca - Benyovszky 

Móric utca 
Hrsz.: 38483 

- új oszlop állítása, 
- kamera és antenna telepítése, 
- tápkábel átfeszítése 

3. Losonci tér 
Hrsz.: 35728/10 - kamera az óvoda épületre telepítése 

4. Molnár Ferenc tér 
Hrsz.: 36124 

- új oszlop állítása, 
- kamera és antenna telepítése, 
- tápvételezés a Molnár F. tér 3. Bőrfeldolgozó 

üzemből kábel átfeszítéssel 

5. Uj Teleki téri Piac épülete 
Hrsz.: 35123/11 

- kamera és antenna telepítése épületre, 
- tápkábel kiépítése 

6. Bláthy Ottó u. 13. sz. előtt 
Hrsz.: 38598 

- új oszlop állítása, 
- tápvételezés, 
- tápkábel kiépítése 

7. Corvin sétány 
Hrsz.: 36283 - oszlop állítás zöld területen 

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 Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az 
abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, 

c. kötelezi a kivitelezőt a bontással érintett közterület burkolatának megfelelő 
minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év 
garanciát vállal, 

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 22. 

Soós György 
Megállapítja, hogy 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi határozatot 
elfogadta: 

29/2018. (1.22.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a 
MULTI ALARM Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 
(cégjegyzékszám: 01 10 044636; székhely: 1106 Budapest, Fátyolka u. 8.) által tervezett, a 



Budapest VIII. kerületi térfigyelő rendszer bővítéséhez, módosításához szükséges közterületi 
munkák elvégzéséhez, az alábbi leltételekkel és kikötésekkel, az alábbi helyszíneken és 
munkálatokra: 

Sorszám Helyszín Tervezett munkák 

1. Tbiliszi tér 
Hrsz.: 38818/39 

- új oszlop állítása, 
- kamera és antenna telepítése, 
- tápkábel fektetése 

2. 
Villám utca - Benyovszky 

Móric utca 
Hrsz.: 38483 

- új oszlop állítása, 
- kamera és antenna telepítése, 
- tápkábel átfeszítése 

3. Losonci tér 
Hrsz.: 35728/10 

- kamera az óvoda épületre telepítése 

4. Molnár Ferenc tér 
Hrsz.: 36124 

- új oszlop állítása, 
- kamera és antenna telepítése, 
- tápvételezés a Molnár F. tér 3. Bőrfeldolgozó 

üzemből kábel átfeszítéssel 

5. Uj Teleki téri Piac épülete 
Hrsz.: 35123/11 

- kamera és antenna telepítése épületre, 
- tápkábel kiépítése 

6. Bláthy Ottó u. 13. sz. előtt 
Hrsz.: 38598 

- új oszlop állítása, 
- tápvételezés, 
- tápkábel kiépítése 

7. 
Corvin sétány 
Hrsz.: 36283 - oszlop állítás zöld területen 

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 Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az 
abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, 

c. kötelezi a kivitelezőt a bontással érintett közterület burkolatának megfelelő 
minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év 
garanciát vállal, 

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 22. 
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3. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrí. 
KI öt erjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodási igazgató 
(íráskeli előterjesztés) 

Soós György 
Megkérdezi a Bizottság tagjait, van-e javaslatuk külön tárgyalásra a 3. blokk napirendi pontjai 
tekintetében. 

Jakabfy Tamás 

A 3.2. napirendi pontot kéri külön tárgyalni. 

Soós György 
Egyéb külön tárgyalásra vonatkozó kérés nincs, így a blokkban maradt napirendi pontok 
együttes vitáját megnyitja, majd lezárja. Szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatokat: 
Napirend 3.1. pontja: Javaslat tornaterem felújítás tárgyában kiírt pályázattal 
kapcsolatos döntés meghozatalára 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.4.6. 
pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy 

1.) hozzájárul pályázatok benyújtásához a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) által 
kiírt Országos Tornaterem felújítási pályázati felhívásra, a Molnár Ferenc Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermének (21.447.493,- Ft +/-10% 
kivitelezési költséggel), valamint a Losonci Téri Általános Iskola tornatermének 
(25.869.646,- Ft +/-10% kivitelezési költséggel) felújítása tárgyában, és vállalja az 
MKSZ pályázati felhívásban foglaltak teljesítését. 

Felelős: dr. Sára Botond alpolgármester 
Határidő: 2018. január 22. 

2.) felkéri dr. Sára Botond alpolgármestert a határozat 1.) pontjában meghatározott 
pályázati dokumentáció és a hozzá tartozó nyilatkozatok aláírására. 

Felelős: dr. Sára Botond alpolgármester 
Határidő: 2018. január 22. 

3.) vállalja a pályázatok érvényességéhez szükséges 5%-os pályázati biztosíték, összesen 
2.365.857,- Ft (1.072.375,- Ft és 1.293.482,- Ft) megfizetését az MKSZ részére. 

Felelős: dr. Sára Botond alpolgármester 
Határidő: 2018. január 22. 

Napirend 3.2. pontja: A HARUN HUNGARY Kft. bérleti díj csökkentési kérelme a 
Budapest VIII. kerület, Baross u. 129. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség 
vonatkozásában 

A napirend 3.2. pontját külön tárgyalásra kikérték. 
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Napirend 3.3. pontja: A Flor-Store Bt. bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. kerület, 
Baross u. 17. szám alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség 
vonatkozásában 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.) hozzájárul a Flor-Store Bt. (székhely: 2030 Érd, Törcsvári u. 6., cégjegyzékszám: 13 06 
070796, adószám: 26136897-1-13, képviseli: Slachtovszki Olga ügyvezető) által bérelt, 
Budapest VIII. kerület, Baross u. 17. szám alatti, 36756/0/A/l hrsz.-ú, 36 m2 

alapterületű, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, földszinti, nem lakás céljára 
szolgáló helyiség felújításához. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. január 22. 

2.) hozzájárul továbbá a Flor-Store Bt.-vei az 1.) pont szerinti helyiség tekintetében történő 
bérbeszámítási megállapodás megkötéséhez és a bérbeadóra tartozó felújítási munkák 
költségének bérleti díjba történő bérbeszámításához 7 hónap alatt, összesen bruttó 
573.786,- Ft (nettó 451.800,- Ft + 121.986,- Ft ÁFA), havonta 64.543,- Ft + ÁFA 
összegben. Az elszámolás feltétele, hogy a bérlő a felújítási munkákat elvégezze, és azok 
a benyújtott számlák alapján leigazolásra kerüljenek. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. február 15. 

Soós György 
Megállapítja, hogy 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi 
határozatokat elfogadta: 

Napirend 3.1. pontja: Javaslat tornaterem felújítás tárgyában kiírt pályázattal 
kapcsolatos döntés meghozatalára 

30/2018. (1.22.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.4.6. 
pontjában foglallak alapján úgy dönt, hogy 

1.) hozzájárul pályázatok benyújtásához a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) által 
kiírt Országos Tornaterem felújítási pályázati felhívásra, a Molnár Ferenc Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermének (21.447.493,- Ft +/-10% 
kivitelezési költséggel), valamint a Losonci Téri Általános Iskola tornatermének 
(25.869.646,- Ft +/-10% kivitelezési költséggel) felújítása tárgyában, és vállalja az 
MKSZ pályázati felhívásban foglaltak teljesítését. 
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Felelős: dr. Sara Botond alpolgármester 
Határidő: 2018. január 22. 

2.) felkéri dr. Sára Botond alpolgármestert a határozat 1.) pontjában meghatározott 
pályázati dokumentáció és a hozzá tartozó nyilatkozatok aláírására. 

Felelős: dr. Sára Botond alpolgármester 
Határidő: 2018. január 22. 

3.) vállalja a pályázatok érvényességéhez szükséges 5%-os pályázati biztosíték, összesen 
2.365.857,- Ft (1.072.375,- Ft és 1.293.482,- Ft) megfizetését az MKSZ részére. 

Felelős: dr. Sára Botond alpolgármester 
Határidő: 2018. január 22. 

Napirend 3.3. pontja: A Flor-Store Bt. bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. kerület, 
Baross u. 17. szám alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség 
vonatkozásában 

31/2018. (1.22.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.) hozzájárul a Flor-Store Bt. (székhely: 2030 Érd, Törcsvári u. 6., cégjegyzékszám: 13 06 
070796, adószám: 26136897-1-13, képviseli: Slachtovszki Olga ügyvezető) által bérelt, 
Budapest VIII. kerület, Baross u. 17. szám alatti, 36756/0/A/l hrsz.-ú, 36 m2 

alapterületű, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, földszinti, nem lakás' céljára 
szolgáló helyiség felújításához. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. január 22. 

2.) hozzájárul továbbá a Flor-Store Bt.-vel az 1.) pont szerinti helyiség tekintetében történő 
bérbeszámítási megállapodás megkötéséhez és a bérbeadóra tartozó felújítási munkák 
költségének bérleti díjba történő bérbeszámításához 7 hónap alatt, összesen bruttó 
573.786,- Ft (nettó 451.800,- Ft + 121.986,- Ft ÁFA), havonta 64.543,- Ft + ÁFA 
összegben. Az elszámolás feltétele, hogy a bérlő a felújítási munkákat elvégezze, és azok 
a benyújtott számlák alapján leigazolásra kerüljenek. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. február 15. 
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Napirend 3.2. pontja: A HARUN HUNGARY Kft. bérleti díj csökkentési kérelme a 
Budapest VIII. kerület, Baross u. 129. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség 
vonatkozásában 

Soós György 

A vitái megnyitja, majd megadja a szót Jakabfy Tamás képviselőnek. 

Jakabfy Tamás 
Az Önkormányzat által tulajdonolt és kiadott helyiséget a Társasház, vagy valamelyik lakó 
eláztatta, azután a Társasház elkezdett nem túl szabályos munkákat végezni a pincében. O így 
érti ezt az előterjesztést. Nyilván bérleti díj csökkentést kér a bérlő, mivel nem tudja használni 
a pincét. Teljesen rendben van, ami nagyon hiányzik belőle, hogy ennek a helyzetnek, meg 
anyagi veszteségnek okozója a Társasház, tehát akkor legalább ezt a különbséget a 
Társasházzal - pláne, ha nem túl szabályos munkát végeztek a pincében -, meg kellene 
téríttetni. Javasolja ugyanebbe a határozati javaslatsorba a jövőben is betenni ezeket a 
pontokat. 
Soós György 

Egyetért az előtte szólóval. Válaszadásra megadja a szót az előterjesztőnek. 

Bozsik István Péter 
Mindent megpróbálnak, felszólították a Társasházat először is arra, hogy tegyen rendet ebben 
az önkormányzati ingatlanban. Kártérítési igényről nem tudja, kell-e külön a határozati 
javaslatban szót ejteni, mert ha az megáll, akkor úgyis fogják érvényesíteni. De 
befogadhatják. 
Soós György 
Tegyék bele. 

Bozsik István Péter 
Rendben, befogadja. 

Soós György 
Megkérdezi a Bizottság tagjait, van-e még kérdésük, hozzászólásuk. Mivel nincs, a vitát 
lezárja. Szavazásra bocsátja az elmondottak szerint módosított, alábbi határozati javaslatot: 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Baross u. 129. szám alatti, 35923/0/A/l hrsz.-ú, 
162 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, földszinti cs abból 
megközelíthető pinceszinti, galériás, nem lakás céljára szolgáló helyiség tekintetében a 
HARUN HUNGARY Kft. bérlővel fennálló bérleti szerződés módosításához, valamint a 
bérleti díj csökkentéséhez 91.304,- Ft/hó + ÁFA összegben 2017. szeptember 01. 
napjától - a Társasház által elvégzendő - vízelvezető kút szabályos kialakításáig és a 
szennyvíz vezeték nyomvonalának áthelyezéséig, de legfeljebb 2018. augusztus 31. 
napjáig. A visszamenőleges bérleli díj csökkenlési kedvezményből eredő, ajelenlegi és a 
kedvezményes bérleti díj közti különbözet 2017. szeptember 1. napjától jóváírásra kerül, 
amely bérleti díj túlfizetést a bérlő visszaigényelheti a bérbeadótól. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. január 22. 
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2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti 
szerződés módosításának megkötésére. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. február 15. 

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy vizsgálja meg a bérleti díj 
csökkentése miatt kártérítési igény érvényesítésének lehetőségét a Társasházzal szemben, 
és tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. január 22. 

Soós György 
Megállapítja, hogy 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi határozatot 
elfogadta: 

32/2018. (1.22.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Baross u. 129. szám alatti, 35923/0/A/l hrsz.-ú, 
162 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, földszinti és abból 
megközelíthető pinceszinti, galériás, nem lakás céljára szolgáló helyiség tekintetében a 
HARUN HUNGARY Kft. bérlővel fennálló bérleti szerződés módosításához, valamint a 
bérleti díj csökkentéséhez 91.304,- Ft/hó + ÁFA összegben 2017. szeptember 01. 
napjától - a Társasház által elvégzendő - vízelvezető kút szabályos kialakításáig és a 
szennyvíz vezeték nyomvonalának áthelyezéséig, de legfeljebb 2018. augusztus 31. 
napjáig. A visszamenőleges bérleti díj csökkentési kedvezményből eredő, a jelenlegi és a 
kedvezményes bérleti díj közti különbözet 2017. szeptember 1. napjától jóváírásra kerül, 
amely bérleti díj túlfizetést a bérlő visszaigényelheti a bérbeadótól. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. január 22. 

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti 
szerződés módosításának megkötésére. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. február 15. 

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy vizsgálja meg a bérleti díj 
csökkentése miatt kártérítési igény érvényesítésének lehetőségét a Társasházzal szemben, 
és tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. január 22. 
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4. Egycb előterjesztések 
(írúsb e I i előlerjeszt és) 

Napirend 4.1. pontja: A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 2018. évi megosztásáról szóló rendelettervezet 
véleményezése 

Előterjesztő: Páris Gyuláné - gazdasági vezető 

Soós György 

A vitát megnyitja. Megadja a szót Borsos Gábor bizottsági tagnak. 

Borsos Gábor 
Kérdése a következő. Jól értelmezte-e, hogy az új forrásmegosztás alapján 329 millió 
forintnyi többletbevétellel lehet kalkulálni az elfogadott kerületi költségvetéshez képest, és ez 
az általános tartalék részét képezi egyelőre? Soós György 

Válaszadásra megadja a szót az előterjesztőnek. 

Páris Gyuláné 

Egyelőre igen, valóban többletbevétel lesz ez a 2018. évi költségvetésben. 

Soós György 
Megkérdezi a Bizottság tagjait, van-e még kérdésük, hozzászólásuk. Nincs, tehát a vitát 
lezárja. Szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.4.6. 
pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy 

1. a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 
bevételek 2018. évi megosztásáról szóló fővárosi közgyűlési rendelettervezetben 
foglaltakat tudomásul veszi. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 22. 

2. felkéri a polgármestert, hogy 2018. január 24. napjáig a határozatot küldje meg a 
Fővárosi Önkormányzat részére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 24. 

Soós György 
Megállapítja, hogy 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi határozatot 
elfogadta: 
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33/2018. (1.22.) sz. Városgazdálkodási cs Pénzügyi Bizottság határozata 
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.4.6. 
pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy 

1. a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 
bevételek 2018. évi megosztásáról szóló fővárosi közgyűlési rendelettervezetben 
foglaltakat tudomásul veszi. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 22. 

2. felkéri a polgármestert, hogy 2018. január 24. napjáig a határozatot küldje meg a 
Fővárosi Önkormányzat részére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 24. 

Soós György 
Zárt ülést rendel el. 

5. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 
(írásbeli előterjesztés) 

Napirend 5.1. pontja: Menta Trio Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, 
Baross utca 21. szám alatti utcai bejáratú, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában 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 34/2018. (1.22.) sz. VPB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend 5.2. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Futó u. 5-7-9. szám alatti telken 
található 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 35/2018. (1.22.) sz. VPB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
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Napirend 5.3. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, József u. 47. szám alatti 
ingatlan udvarán lévő 5. számú gépkocsi-beálló bérbeadására ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrl. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv. 46. § (2) bekezdése értelmében. 
A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 36/2018. (1.22.) sz. VPB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend 5.4. pontja: f H H H i H H H l bérleti jogviszony helyreállítására vonatkozó 
kérelme a Budapest VIII. kerület, Őr u. 9. II. emelet 6. szám alatti, önkormányzati 
tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrl. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv. 46. § (2) bekezdése értelmében. 
A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 37/2018. (1.22.) sz. VPB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

^
irend 5.5. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Berzsenyi Dániel UJ( 
zám alatti önkormányzati lakás 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 38/2018. (1.22.) sz. VPB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend 5.6. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u.< 
^ H H H H v szám alatti bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel, pénzbeli 
megváltással történő megszüntetésére 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 39/2018. (1.22.) sz. VPB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
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Napirend 5.7. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Illés u. 
szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására ZÁRT ÜLÉS 
Előlerjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrí. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv. 46. § (2) bekezdése értelmében. 
A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 40/2018. (1.22.) sz. VPB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Soós György 
A Bizottság ülése újfent nyilvános, és a végéhez érvén lehetőség van kérdések feltételére. 
Ezek hiányában a bizottsági ülést 13 óra 14 perckor bezárja, megköszöni a részvételt. 

Az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottság 2018. január 22-ei ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja. 

LtJUa, ^ - o 2 ^ . 
Bodnár Gabriella 

Szervezési és Képviselői Iroda vezetője 

A jegyzőkönyvet készítette: 

U f e í l i í i í acv 
Deákné Lőrincz Márta 
Szervezési és Képviselői Iroda ügyintézője 

A jegyzőkönyv melléklete: 

-1 . sz. melléklet / a 22/2018. (1.22.) sz. VPB határozat melléklete 

- 2. sz. melléklet / név szerinti szavazási lista 
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1. sz. melléklet 
a 22/2018. (1.22.) sz. 

VPB határozat melléklete 
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Megbízási szerződés 

amely létrejött egyrészről a 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely: 1082 Budapest, 
Baross u. 63-67., adószám: 15735715-2-42, törzsszám: 735715, bankszámlaszám: 10403387-
00028570-00000000, statisztikai szám: 15735715-8411-321-01, képviseli: dr. Kocsis Máté 
polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat, 

másrészről a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt . (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., 
adószám: 25292499-2-42, cégjegyzékszám: 01-10-048457, bankszámlaszám: K&H Bank: 
10403387-00028859-00000006, képviseli: Kovács Barbara igazgatósági elnök) a 
továbbiakban JGK, (együttesen: Felek) között az alábbi feltételekkel, a megjelölt helyen és 
napon: 

I. Előzmények 

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontja szerint az önkormányzati 
ingatlan vagyonnal való gazdálkodás tekintetében, ideértve hasznosításához vagy 
értékesítéséhez szükséges bármilyen versenyeztetési eljárás lebonyolítását, az őrzéséről, 
üzemeltetéséről való gondoskodást, a beruházási, felújítási feladatok ellátását, 
értékesítésének, hasznosításának lebonyolítását (különösen az értékbecslést, a 
versenyeztetésben, döntés előkészítésben és szerződéskötésben való közreműködést), műszaki 
szaktanácsadás és műszaki ellenőrzést a szerződésben megjelölt vagyon elemek tekintetében a 
JózseíVárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jogosult eljárni. 

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága a ..../2018. (1.122.) számú határozatának 1. 
pontjában döntött arról, hogy megbízza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a 
határozat mellékletét képező táblázatban felsorolt valamennyi feladat teljes körű 
lebonyolításával és felkéri a polgármestert az erre vonatkozó megbízási szerződés aláírásra. 

A fenti feladatok teljes körű ellátásának pénzügyi fedezete a 11601 és a 11602 címen 
biztosított a 2017. évi költségvetésben. 

Mindezek alapján a jelen szerződés minden rendelkezését a fentiekre tekintettel kell 
értelmezni és alkalmazni. 

II. A megállapodás tárgya 
1. Felek kijelentik, hogy jelen megbízási szerződés alapján az Önkormányzat megbízza 
és meghatalmazza JGK-t, hogy nevében és helyette a jelen szerződés mellékletében szereplő 
feladatokat teljes körűen bonyolítsa le, valamennyi feladatot végezzen el. 

2. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés kizárólag a II. 1. pontban meghatározott 
feladatokra, illetve az azzal összefüggésben felmerülő közbeszerzésekre ós közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzéseket! (a tuvábbuikbun: beszerzésük) terjed ki, a Felek egyéb 
beszerzéseire nem. 

3. A beszerzési eljárásokat jelen szerződés alapján - annak érdekében, hogy a JGK 
szerződést tudjon kötni - a JGK folytatja le, a saját közbeszerzési/beszerzési szabályzata, 
illetve a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeleteinek vonatkozó rendelkezései alapján. 
Ennek okán köteles megtenni minden olyan jognyilatkozatot, illetve intézkedést, melyek a 
beszerzési eljárások eredményes lefolytatásához szükségesek. 

4. Felek megállapodnák abban, hogy jelen szerződés alapján a JGK-t terhelik mindazon 
kötelezettségek, illetve illetik mindazon jogok, melyek a Kbt. és végrehajtási rendeletei 
alapján az ajánlatkérőt terhelik, illetve illetik, kivéve azon ajánlatkérői jogokat, illetve 
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kötelezettségeket, melyek a fenti jogszabályok szerint nem kapcsolódnak közvetlenül ezen 
eljáráshoz. 

5. ^ Az Önkormányzat ezennel feljogosítja a JGK-t, hogy a teljesítés során teljesítési 
segédet vegyen igénybe, különösen a hivatalos közbeszerzési szaktanácsadói feladatok 
ellátása vonatkozásában. 

6. Az eljárások lefolytatásáért a JGK díjazásban nem részesül. 

7. ^ ^ Felek megállapodnak abban, hogy jognyilatkozataikat csak írásban, az átvétel helyét 
és idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. 

8. ^ Jognyilatkozat tételére jogosultak az alábbi személyek vagy az általuk teljes bizonyító 
erejű magánokiratban vagy közokiratban meghatalmazott személyek: 

a. Önkormányzat részéről: 
név: dr. Kocsis Máté 
beosztás: polgármester 
elérhetőség: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. 

b. JGK részéről: 
név: Kovács Barbara 
beosztás: igazgatósági elnök 
elérhetőség: kovacsb@jgk.hu 

9. írásbeli közlésnek minősül: 

a. tértivevényes vagy ajánlott levél, 
b. aláírt feljegyzés vagy jegyzőkönyv, 
c. a fenti személyek, illetve meghatalmazottjaik címére küldött, és sikertelen kézbesítési 

jelentéssel nem érintett e-mail, 
d. a fenti személyek, illetve meghatalmazottjaik faxszámára küldött, és sikertelen adási 

jelentéssel nem érintett telefaxüzenet. 

10. Kapcsolattartó: 
Az Önkormányzat részéről: dr. Hencz Adrienn Gazdálkodási ügyosztályvezető 
Elérhetőség: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. III. emelet 315. 
Telefon: 06-1-459-2567 
e-mail: gazdalkodas@iozsefvaros.hu 

A JGK részéről: dr. Kecskeméti László operatív igazgató 
Elérhetőség: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. 
Telefon: 06-1-459-2539 
e-mail: kecskemetil@iffk..hu 

11. Jelen szerződést a Felek a szerződés mellékletében megjelölt feladatok elvégzéséig, de 
legfeljebb 2018. június 30. napjáig kötik. 

12. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bármely Fél rendes felmondással vagy 
más, nem súlyos jogsértésre (szerződésszegésre) alapozott módon a megállapodást felmondja 
(megszünteti), köteles a másik Fel fele - késedelmi kamat terhe mellett - az erre irányuló 
felhívást követő 15 napon belül megtéríteni mindazon költségeket, melyek azoknál a 
közbeszerzési eljárások során felmerültek. Továbbá felel a magatartása miatt bekövetkező és 
a másik Félnél keletkezett minden olyan kárért és költségért, mely fenti magatartásával 
kapcsolatban merül fel. 
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13. A JGK felel az általa, illetve teljesítési segéde által tett intézkedések, illetve 
mulasztások valamennyi hátrányos jogkövetkezményeiért . 

14. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő jogaikat és kötelezettségeiket 
jóhiszeműen - az megállapodás céljának megfelelően - gyakorolják és magatartásukkal 
folyamatosan elősegítik a megállapodás teljesedésbe menését. 

15. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése 
kógens jogszabályba ütközne, akkor a jogsértő rendelkezés helyébe - minden további 
jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül - a kötelező érvényű 
jogszabályi rendelkezés lép. 

III. A JGK vállalja 
1. A JGK jelen szerződés szerinti feladatai ellátása során az Önkormányzat érdekeit 
előtérbe helyezve, a vonatkozó jogszabályok, valamint jelen szerződésben foglaltaknak 
megfelelően jár el. 

2. A JGK a jelen megbízási jogviszony alapján és a hatáskörrel rendelkező testület 
döntése alapján jogosult az Önkormányzat nevében szerződéseket és egyoldalú 
jognyilatkozatokat aláírni, továbbá jogosult a jelen jogviszony alapjául szolgáló tárgyban az 
Önkormányzat által egyedileg meghatározott keretek között az Önkormányzat nevében 
kötelezettségvállaló nyilatkozatot tenni. A JGK köteles a kötelezettségvállalást tartalmazó 
szerződéseket, nyilatkozatokat az alapjukként szolgáló dokumentumokkal együtt az 
Önkormányzat gazdasági vezetőjének pénzügyi ellenjegyzés céljából megküldeni. 

3. A JGK a beszerzési/közbeszerzési eljárás lefolytatása során nyertes ajánlattevővel 
kötött szerződés 2 eredeti példányát, a szerződéskötést követő 5 napon belül köteles átadni az 
jelen szerződésben megjelölt kapcsolattartó részére. 

4. A JGK a beszerzési eljárás lefolytatásának eredményeként létrejött, a nyertes 
ajánlattevővel kötött szerződésben vállalt feladatok teljesítését követő 1 munkanapon belül 
köteles készre jelenteni a jelen szerződésben megjelölt kapcsolattartó felé. 

IV. Az Önkormányzat vállalja 

1. Az Önkormányzat gondoskodik arról, hogy a szerződés tárgyában érintett szervezetek 
összehangoltan végezzék a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeiket. 

2. Az Önkormányzat által a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal Gazdálkodási Ügyosztálya a kapcsolattartásra kijelölt szervezeti egység, amely 
gondoskodik az esetlegesen szükséges előterjesztések előkészítéséről, az adatok és 
információk beszerzéséről, továbbításáról, és koordinálja a dokumentumok aláírásához, 
hitelesítéséhez szükséges ügymenetet. 

3. Amennyiben jelen szerződésben foglaltakhoz az Önkormányzat bármilyen jellegű 
nyilatkozata, döntése szükséges, úgy az Önkormányzat SZMSZ-ében és a Polgármesteri 
Hivatal SZMSZ-ben meghatározottak szerint haladéktalanul, és soron kívül intézkedik. 

V. Záró rendelkezések 
1. Jelen szerződést a Felek a II. 11. pont időtartamig kötik. 

2. Jelen szerződés módosítása kizárólag írásban, a Felek közös megegyezésével 
történhet. 

3. Jelen szerződést bármelyik Fél indokolás nélkül a másik félhez címzett előzetes 
írásbeli nyilatkozat alapján 15 napos határidővel felmondhatja. 
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4. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő esetleges jogvitáikat 
elsősorban békcs úton. előzetesen egyeztetéssel oldják meg. 

5. A Felek kijeleniik, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

6. Jelen szerződés az azt aláíró és ellenjegyző utolsó Fél aláírásával és ellenjegyzésével 
lép hatályba. 

7. Erintett Felek kijelentik, hogy jelen szerződés aláírásához szükséges felhatalmazással 
rendelkeznek. 

8. Jelen szerződést a Felek képviselői elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
megegyezőt helyben hagyóan 7 példányban írják alá, melyből 4 példány a JGK-t, 3 példány 
az Önkormányzatot illeti. 

9. Jelen szerződés megkötésére a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának 
..../2018. (1.22.) számú határozatára tekintettel kerül sor. 

Kelt: Budapest, 2018 Budapest, 2018 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében 

képviseletében Kovács Barbara 
dr. Kocsis Máté igazgatósági elnök 
polgármester 

Fedezet: Dátum: Budapest, 2018 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Páris Gyuláné 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 

dr. Mészár Erika 
aljegyző 



Szavazás eredménye 

Ideje: 2018. január 22. 13:00 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: napirend 

Eredménve Voks: Szav% Össz% 
Igen 14 100.00 93.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 93.33 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 1 6.67 
Összesen 15 100.00 

Név 
Borsos Gábor 
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 
Vörös Tamás 
Györgyi Ida Anna 

Voks Frakció 
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 

Távol 



Szavazás eredménye 

Ideje: 2018. január 22. 13:02 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Napirend 1.1. pontja: Javaslat „Józsefvárosi Önkormányzat 
településfejlesztési koncepciójának beszerzése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt 
el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására 

Eredménye Voks: Szav% Ossz% 
Igen 14 100.00 93.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 93.33 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 1 6.67 
Összesen 15 100.00 

Név Voks Frakció 
Borsos Gábor Igen 
Dudás Istvánná 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 
Vörös Tamás Igen -

Györgyi Ida Anna Távol -
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Szavazás eredménye 

Ideje: 2018. január 22. 13:05 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Napirend 1.2. pontja: Javaslat a „Multi funkciós munkagép beszerzése" 
tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 

Eredménye Voks: Szav% Ossz% 
Igen 14 100.00 93.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 93.33 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 1 6.67 
Összesen 15 100.00 

Név Voks Frakció 
Borsos Gábor Igen 
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 -

Vörös Tamás Igen -

Györgyi Ida Anna Távol -
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Szavazás eredménye 

Ideje: 2018. január 22. 13:05 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: 2. blokk 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 13 92.86 86.66 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 7.14 6.67 
Szavazott 14 100.00 93.33 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 1 6.67 
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 
Vörös Tamás Igen 
Borsos Gábor Tart. 
Györgyi Ida Anna Távol -



Szavazás eredménye 

Ideje: 2018. január 22. 13:07 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Napirend 2.1. pontja: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 

Eredménve Voks: Szav% Össz% 
Igen 12 85.72 79.99 
Nem 1 7.14 6.67 
Tartózkodik 1 7.14 6.67 
Szavazott 14 100.00 93.33 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 1 6.67 
Összesen 15 100.00 

Név Voks Frakció 
Dudás Istvánné Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Gúzs Gyula Igen 
Hélisz György Igen 
Kocsis Attila Igen 
Major Zoltán Igen 
Őszi Éva Igen 
Pálovics László Igen 
Pintér Attila Igen 
Soós György Igen 
Vörös Tamás Igen 
Jakabfy Tamás Nem 
Borsos Gábor Tart. 
Györgyi Ida Anna Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje: 2018. január 22. 13:08 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Napirend 2.3. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerületi 
térfigyelő rendszer bővítéséhez 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 14 100.00 93.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 93.33 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 1 6.67 
Összesen 15 100.00 

Név Voks Frakció 
Borsos Gábor Igen 
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 
Vörös Tamás Igen 
Györgyi Ida Anna Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje: 2018. január 22. 13:09 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: 3. blokk 

Eredménye Voks: Szav% Ossz% 
Igen 14 100.00 93.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 93.33 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 1 6.67 
Összesen 15 100.00 

Név Voks Frakció 
Borsos Gábor Igen 
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 -

Vörös Tamás Igen 
Györgyi Ida Anna Távol -



Szavazás eredménye 

Ideje: 2018. január 22. 13:11 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Napirend 3.2. pontja: A HARUN HUNGARY Kft. bérleti díj csökkentési 
kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 129. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú helyiség vonatkozásában 

Eredménye Voks: Szav% Ossz% 
Igen 14 100.00 93.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 93.33 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 1 6.67 
Összesen 15 100.00 

Név Voks Frakció 
Borsos Gábor Igen 
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 
Vörös Tamás Igen 
Györgyi Ida Anna Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje: 2018. január 22. 13:11 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Napirend 4.1. pontja: A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi 
önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2018. évi megosztásáról szóló 
rendelettervezet véleményezése 

Eredménye Voks: Szav% Ossz% 
Igen 14 100.00 93.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 93.33 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 1 6.67 
Összesen 15 100.00 

Név Voks Frakció 
Borsos Gábor Igen 
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 
Vörös Tamás Igen 
Györgyi Ida Anna Távol 

9 


