MEGHÍVÓ
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága
2018. évi 8. rendes ülését

2018. április 23-án (hétfő) 1300 órára
hívom össze.
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülését a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

III. 300-as termében (Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67.) tartja.
Napirend
1. Gazdálkodási Ügyosztály
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - ügyosztályvezető
(írásbeli előterjesztés)
1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Gyermekbarát város projekt VIII.
kerületi megvalósításához
3. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Práter utca 73.
szám alatti ingatlan vízbekötésének kiépítéséhez
4. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Hungária körút
30. számú ingatlanra kapubehajtó útcsatlakozások létesítéséhez (PÓTKÉZBESÍTÉS)
5. Javaslat a Bródy Sándor u. 44. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó gépjárműelhelyezési kötelezettség teljesítésére vonatkozó megállapodás átruházására,
módosítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Előterjesztő: Bozsik István Péter – Józsefvárosi
vagyongazdálkodási igazgatója
(írásbeli előterjesztés)

Gazdálkodási

Központ

Zrt.
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1. A Budapest VIII. kerület, József utca 41. III. emelet 8. szám alatti, 35178/0/A/35
helyrajzi számú lakásra megküldött eladási ajánlat határidejének meghosszabbítása
2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross u. 21. szám alatti üres, önkormányzati
tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására érkezett kérelem
elbírálására
3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kun u. 12. szám alatti üres nem lakás céljára
szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
4. Javaslat az Új Teleki téri Piac K jelű 4. szám alatti üzlethelyiség pályázat útján történő
hasznosítására
5. Döntés a Budapest VIII. kerület, Mária u. 23. sz. Társasház osztatlan közös tulajdonát
képező, alapító okiratban VIII. számmal jelölt földszinti, I. és II. emeleti közös WC
helyiségek nevezett társasház által történő elidegenítésével kapcsolatban
(PÓTKÉZBESÍTÉS)
6. Ribár Géza egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület,
Tavaszmező u. 19-21. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára
szolgáló helyiség bérbeadása vonatkozásában
7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Üllői út 50. szám alatti önkormányzati tulajdonú
üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános
egyfordulós pályázat kiírására
8. Javaslat a Galéria-negyed programban szereplő Budapest VIII. kerület, Kőfaragó u. 5.
szám és Vas u. 14. szám alatti önkormányzati tulajdonú, üres, nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pályázat újbóli
kiírására
9. Javaslat a Vuk és Tás Kft. bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó közös
kérelmének elbírálására a Budapest VIII. kerület, Corvin köz 4. szám alatti nem lakás
céljára szolgáló helyiség vonatkozásában (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3. Rév8 Zrt.
Előterjesztő: Szikszai Zsolt – Rév8 Zrt. megbízott cégvezetője
(írásbeli előterjesztés)
1. Javaslat a „KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása,
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” tárgyú pályázat
(PÓTKÉZBESÍTÉS)

valamint a
benyújtására

4. Egyéb előterjesztések
(írásbeli előterjesztés)
1. Javaslat a FIK Rt. „f.a.” javára tévesen bejegyzett jelzálogjogok, valamint
elidegenítési és terhelési tilalmak Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat részére történő átvezetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Mészár Erika - aljegyző
2. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező 1 darab gépjármű
értékesítésére (PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: dr. Balla Katalin – Jegyzői Kabinet vezetője
3. Javaslat háziorvosi szerződés módosítására
Előterjesztő: dr. Bojsza Krisztina – Humánszolgáltatási Ügyosztály vezetője
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5. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
(írásbeli előterjesztés)
1. Javaslat fakárral és két kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igények elbírálására
Előterjesztő: Ács Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. városüzemeltetési
igazgatója
2. Javaslat a Budapest VIII. kerület ………………. szám alatti ingatlanra vonatkozó
elővásárlási jogról való lemondásra
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn – Gazdálkodási Ügyosztály vezetője
3. Javaslat a Budapest VIII. kerület ………………. szám alatti ingatlanra vonatkozó
elővásárlási jogról való lemondás tárgyában
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn – Gazdálkodási Ügyosztály vezetője
4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………… szám alatti lakás elidegenítésével
kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására eseti döntés alapján
(Előterjesztő: Bozsik István Péter – Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
vagyongazdálkodási igazgatója)
5. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest
VIII. kerület, ……………………….. (PÓTKÉZBESÍTÉS)
(Előterjesztő: Bozsik István Péter – Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
vagyongazdálkodási igazgatója)
6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………….. szám alatti lakás pályázaton
kívüli minőségi lakáscseréjére
(Előterjesztő: Bozsik István Péter – Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
vagyongazdálkodási igazgatója)

Megjelenésére feltétlenül számítok. Amennyiben az ülésen nem tud részt venni, kérem, azt
írásban (levélben, elektronikus levélben) jelezni szíveskedjen Soós György bizottsági
elnöknek legkésőbb 2018. április 23-án, az ülés kezdetéig.
Budapest, 2018. április 18.
Soós György s.k.
elnök
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