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parkolási igazgatója,  Balogh  Veronika - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
divízióvezetője, Dajka Győző - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. divízióvezetője, 
Jakab  Andrea  - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  mb.  divízióvezetóje, dr. Görcsös 
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Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. operatív munkatársa 



Soós György 
Köszönti a megjelenteket, a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  évi  4.  rendkívüli 
ülését megnyitja. Megállapítja, hogy a Bizottság  11  fővel határozatképes. Ismerteti a meghívó 
szerinti napirendi javaslatot a kiemelt módosításokkal, majd szavazásra bocsátja az alábbiak 
szerint: 

Napirend 

1.  Képviselő-testület 
(írásbeli elöterjesztés) 

1. Javaslat vagyonvédelmi kamerák telepítése érdekében szükséges döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

2. Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekrő l szóló önkormányzati 
rendelet és kapcsolódó határozat elfogadására 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

3. Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány  2018.  évi beszámolójának 
elfogadására 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

4. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

5. Javaslat játszótér kialakítására a Német utcában 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

6. Javaslat a Zsendülő tanodával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

7. Javaslat védőoltás költségeinek támogatására 
Előterjesztő: dr. Sara Botond - polgármester 

Sántha Péterné - alpolgármester 
Egry Attila - alpolgármester 

8. Javaslat a Füvészkerttel történő megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

9. Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2019.  évi 
költségvetéséről szóló  36/2018.  (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására és 
költségvetést érintő döntések meghozatalára + KIEGÉSZÍTÉS (könyvvizsgálói 
feljegyzés) PÓTKÉZBESÍTÉSSEL 
Előterjesztő: dr. Sara Botond - polgármester 

10.Javaslat az Orczy Negyed Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

dr. Görhöny Ádám - alpolgármester 
Dr. Ferencz Orsolya - képviselő 
Guzs Gyula - képviselő 
Kaiser  József- képviselő 

11.Javaslat emléktáblák elhelyezésére 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

Sántha Péterné — alpolgármester 
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12.Javaslat a Corvin negyed további fejlesztését érintő döntések meghozatalára 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

Egry Attila - alpolgármester 
Soós György - képviselő 

13.Javaslat a katolikus plébániák támogatására az  52.  Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus alkalmából 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

14.Javaslat vagyongazdálkodást érintő döntések meghozatalára - CSERE 
ELŐ TERJESZTÉS PÓTKÉZBESÍTÉSSEL 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

15.Javaslat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével való együttműködési 
megállapodás elfogadására 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

16.Javaslat az indítható óvodai csoportok számával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

17.Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Alapító Okiratának 
módosítására 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

18.Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az 
előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az 
önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci 
jellegű lekötéséről 
Előterjesztő: dr. Sára Botond -polgármester 

2. Beszerzések 
(írásbeli előterjesztés) 

I. Javaslat eredmény megállapítására a „Népszínház utca — Blaha Lujza tér és Nagy 
Fuvaros utca közötti szakaszának és a Kiss József utcának tervezése" tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban — ELŐ TERJESZTŐ 
VISSZAVONTA 
Előterjesztő: Iványi Gyöngyvér —főépítész, Városépítészeti Iroda vezetője 

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

1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 
2. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. kerület, Déri Miksa 

utcában és Víg utcában kisnyomású gázvezeték építéséhez 
3. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására,  Budapest  VIII. kerület, Diószegi 

Samuel  utca  30.  számú ingatlan vízbekötés kiépítéséhez 
4. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. kerület,  Prater  utcában 

és Losonci téren kisnyomású gázvezeték építéséhez 
5. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. kerület, Szigony 

utcában kisnyomású gázvezeték építéséhez 
6. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. kerület, Baross utcában 

és Kálvária téren kisnyomású gázvezeték építéséhez 
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7.  Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására,  Budapest  VIII. kerület, Batsányi 
utcában távhövezeték kiépítéséhez 

4.  Rév8 Zrt. 
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Mihály - vezérigazgató 
(írásbeli előterjesztés) 

1. Javaslat az „Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP1)" 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására 

2. Javaslat a „Palotanegyed —  Europa  Belvárosa Program III." című projekt 
kommunikációs feladataival kapcsolatos döntés meghozatalára 

3. Javaslat a „Családlátogató  Mobil Team  felállítás és működtetés" tárgyú, nyílt 
közbeszerzési eljárás kapcsán a köztes döntés meghozatalára 

5.  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - vagyongazdálkodási igazgató 
(írásbeli előterjesztés) 

1. Budapest  VIII. kerület,  Danko u. 40.  szám alatti ingatlan teremgarázsban lévő  8. 
számú gépkocsi-beálló bérbeadása 

2. A Budapest  VIII. kerület, Baross utca  86.  földszint  70.  szám alatti,  35527/2/A/70 
helyrajzi számú üzlethelyiségre megküldött eladási ajánlat határidejének 
meghosszabbítása 

3. Budapest  VIII. kerület, Fecske  u. 24.  szám alatti,  34997  hrsz.-ú telek  50 m2-es 
részének elidegenítése 

4.  Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Práter utca  30-32.  szám alatti, nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérleti szerződésével kapcsolatos döntés meghozatalára 

5.  Tulajdonosi döntés meghozatala a  Budapest  VIII. kerület, Víg  u. 32.  számú Társasház 
közös tulajdonában álló helyiség értékesítése és a társasház alapító okiratának 
módosítása érdekében 

6.  Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 
(írásbeli előterjesztés) 

1. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Kőris  u. 6.  szám alatti üres, nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadására 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

2. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Diószegi Sámuel  u. 20. 3.  emelet  17/A  szám alatti 
lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

3. Javaslat kettő darab közszolgálati célú önkormányzati lakás bérbeadására a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. dolgozói részére 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 
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4. Javaslat közszolgálati célú önkormányzati lakás bérbeadására  a  BRFK VIII. kerületi 
Rendőrkapitányság dolgozója részére 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagvongazdálkodási igazgatója 

5. Javaslat kettő darab közszolgálati célú önkormányzati lakás bérbeadására  a  BRFK 
VIII. kerületi Rendőrkapitányság dolgozói részére 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

6. Javaslat  a  fellebbezési jogról való lemondásra  a 12.P.90.946/2017.  számú perben 
(SÜRGÖSSÉG, HELYSZÍNI KIOSZTÁS) 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

Soós György 
Megállapítja, hogy  11  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal a Bizottság a napirendet 
elfogadta. 

689/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(11  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az alábbi napirendet fogadja el: 

Napirend 

1.  Képviselő-testület 
(írásbeli előterjesztés) 

1. Javaslat vagyonvédelmi kamerák telepítése érdekében szükséges döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: dr. Sara Botond - polgármester 

2. Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló önkormányzati 
rendelet és kapcsolódó határozat elfogadására 
Előterjesztő: dr. Sara Botond - polgármester 

3. Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány  2018.  évi beszámolójának 
elfogadására 
Előterjesztő: dr. Sara Botond - polgármester 

4. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: dr. Sara Botond - polgármester 

5. Javaslat játszótér kialakítására a Német utcában 
Előterjesztő: dr. Sara Botond - polgármester 

6. Javaslat a Zsendülő tanodával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: dr. Sara Botond - polgármester 

7. Javaslat védőoltás költségeinek támogatására 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

Sandia  Péterné - alpolgármester 
Egty Attila - alpolgármester 

8. Javaslat a Füvészkerttel történő megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: dr. Sara Botond - polgármester 
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9. Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2019.  évi 
költségvetéséről szóló  36/2018.  (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására és 
költségvetést érintő döntések meghozatalára + KIEGÉSZÍTÉS (könyvvizsgálói 
feljegyzés) PÓTKÉZBESÍTÉSSEL 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

10.Javaslat az Orczy Negyed Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

dr. Görhöny Aidám - alpolgármester 
Dr. Ferencz Orsolya - képviselő 
Guzs Gyula - képviselő 
Kaiser  József- képviselő 

11.Javaslat emléktáblák elhelyezésére 
Előterjesztő: dr. Sára Bolond -polgármester 

Sántha Péterné - alpolgármester 
12.Javaslat a Corvin negyed további fejlesztését érintő döntések meghozatalára 

Előterjesztő': dr. Sára Botond - polgármester 
Egry Attila - alpolgármester 
Sobs  György - képviselő 

13.Javaslat a katolikus plébániák támogatására az  52.  Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus alkalmából 
Előterjesztő: dr.  Scrim  Botond - polgármester 

14.Javaslat vagyongazdálkodást érintő döntések meghozatalára - CSERE 
ELŐTERJESZTÉS PÓTKÉZBESÍTÉSSEL 
Előterjesztő: dr. Sara Botond - polgármester 

15.Javaslat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével való együttműködési 
megállapodás elfogadására 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

16.Javaslat az indítható óvodai csoportok számával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

17.Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Alapító Okiratának 
módosítására 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

18.Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az 
előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az 
önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci 
jellegű lekötéséről 
Előterjesztő: dr. Sara Botond - polgármester 

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

I. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 
2. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. kerület, Déri Miksa 

utcában és Víg utcában kisnyomású gázvezeték építéséhez 
3. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására,  Budapest  VIII. kerület, Diószegi 

Sámuel utca  30.  számú ingatlan vízbekötés kiépítéséhez 
4. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. kerület, Práter utcában 

és Losonci téren kisnyomású gázvezeték építéséhez 
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5. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. kerület, Szigony 
utcában kisnyomású gázvezeték építéséhez 

6. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. kerület, Baross utcában 
és Kálvária téren kisnyomású gázvezeték építéséhez 

7. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására,  Budapest  VIII. kerület, Batsányi 
utcában távhövezeték kiépítéséhez 

3. Rév8 Zrt. 
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Mihály - vezérigazgató 
(írásbeli előterjesztés) 

1.  Javaslat az „Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP1)" 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására 

2.  Javaslat a „Palotanegyed —  Europa  Belvárosa Program III." című projekt 
kommunikációs feladataival kapcsolatos döntés meghozatalára 

3.  Javaslat a „Családlátogató  Mobil Team  felállítás és működtetés" tárgyú, nyílt 
közbeszerzési eljárás kapcsán a köztes döntés meghozatalára 

4.  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - vagyongazdálkodás igazgató 
(írásbeli előterjesztés) 

1. Budapest  VIII. kerület,  Danko u. 40  szám alatti ingatlan teremgarázsban lévő  8. 
számú gépkocsi-beálló bérbeadása 

2. A Budapest  VIII. kerület, Baross utca  86.  földszint  70.  szám alatti,  35527/2/A/70 
helyrajzi számú üzlethelyiségre megküldött eladási ajánlat határidejének 
meghosszabbítása 

3. Budapest  VIII. kerület, Fecske  u. 24.  szám alatti,  34997  hrsz.-ú telek  50 m2-es 
részének elidegenítése 

4. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Práter utca  30-32.  szám alatti, nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérleti szerződésével kapcsolatos döntés meghozatalára 

5. Tulajdonosi döntés meghozatala a  Budapest  VIII. kerület, Víg  u. 32.  számú Társasház 
közös tulajdonában álló helyiség értékesítése és a társasház alapító okiratának 
módosítása érdekében 

5.  Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 
(írásbeli előterjesztés) 

1. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Köris  u. 6.  szám alatti üres, nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadására 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

2. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Diószegi Sámuel  u. 20. 3.  emelet  17/A  szám alatti 
lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 
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3. Javaslat kettő darab közszolgálati célú önkormányzati lakás bérbeadására a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. dolgozói részére 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

4. Javaslat közszolgálati célú önkormányzati lakás bérbeadására a BRFK VIII. kerületi 
Rendőrkapitányság dolgozója részére 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

5. Javaslat kettő darab közszolgálati célú önkormányzati lakás bérbeadására a BRFK 
VIII. kerületi Rendőrkapitányság dolgozói részére 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

6. Javaslat a fellebbezési jogról való lemondásra a  12.P.90.946/2017.  számú perben 
(SÜRGŐSSÉG, HELYSZÍNI KIOSZTÁS) 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt 
vagyongazdálkodási igazgatója 

A  Bizottság létszáma — Jakab» Tamás megérkezésével —  12 főre változott. 

1.  Képviselő-testület 
(írásbeli előterjesztés) 

Soós György 
Megkérdezi a Bizottság tagjait, van-e javaslatuk külön tárgyalásra. Nincs, tehát az  1  blokk 
napirendi pontjainak együttes vitáját megnyitja, majd lezárja. Szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatokat, az előterjesztésekben foglalt tartalommal. 

Megállapítja, hogy  12  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi 
határozatokat elfogadta: 

Napirend  1.1.  pontja: Javaslat vagyonvédelmi kamerák telepítése érdekében szükséges 
döntések meghozatalára 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

690/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2019.  július  4-i  ülése 
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Napirend  1.2.  pontja: Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 
önkormányzati rendelet és kapcsolódó határozat elfogadására 
Előterjesztő:  ‚Jr.  Sára Botond - polgármester 

691/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2019.  július  4-i  ülése 

Napirend  1.3.  pontja: Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány  2018.  évi 
beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

692/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2019.  július  4-i  ülése 

Napirend  1.4.  pontja: Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

693/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2019.  július  4-i  ülése 
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Napirend  1.5.  pontja: Javaslat játszótér kialakítására a Német utcában 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

694/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2019.  július  4-i  ülése 

Napirend  1.6.  pontja: Javaslat a Zsendülő tanodával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő': dr. Sára Botond - polgármester 

695/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2019.  július  4-i  ülése 

Napirend  1.7.  pontja: Javaslat védőoltás költségeinek támogatására 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

Sántha Péterné - alpolgármester 
Egty Attila - alpolgármester 

696/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2019.  július  4-i  ülése 
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Napirend  1.8.  pontja: Javaslat a Füvészkerttel történő megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

697/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2019.  július  4-i  ülése 

Napirend  1.9.  pontja: Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat  2019.  évi költségvetéséről szóló  36/2018.  (XII.21.) önkormányzati 
rendelet módosítására és költségvetést érintő döntések meghozatalára 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

698/2019.  (VH.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását, a rendelet tervezet elfogadását. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2019.  július  4-i  ülése 

Napirend  1.10.  pontja: Javaslat az Orczy Negyed Programmal kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: dr. Sara Botond - polgármester 

dr. Görhöny Ádám - alpolgármester 
Dr. Ferencz Orsolya - képviselő 
Guzs Gyula - képviselő 
Kaiser  József- képviselő 

699/2019.  (VH.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2019.  július  4-i  ülése 
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Napirend  1.11.  pontja: Javaslat emléktáblák elhelyezésére 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

Sántha Péterné - alpolgármester 

700/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2019.  július  4-i  ülése 

Napirend  1.12.  pontja: Javaslat a Corvin negyed további fejlesztését érintő döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

Egy Attila - alpolgármester 
Soós György - képviselő 

701/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a Szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2019.  július  4-i  ülése 

Napirend  1.13.  pontja: Javaslat a katolikus plébániák támogatására az  52.  Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus alkalmából 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

702/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2019.  július  4-i  ülése 
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Napirend  1.14.  pontja: Javaslat vagyongazdálkodást érintő döntések meghozatalára 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

703/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2019.  július  4-i  ülése 

Napirend  1.15.  pontja: Javaslat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével 
való együttműködési megállapodás elfogadására 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

704/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2019.  július  4-i  ülése 

Napirend  1.16.  pontja: Javaslat az indítható óvodai csoportok számával kapcsolatos 
döntések meghozatalára 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

705/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2019.  július  4-i  ülése 
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Napirend  1.17.  pontja: Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

706/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2019.  július  4-i  ülése 

Napirend  1.18.  pontja: Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi 
határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a 
jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg 
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

707/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2019.  július  4-i  ülése 

A  Bizottság létszáma — Borsos Gábor megérkezésével —  13 főre változott. 

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

Soós György 
Külön tárgyalásra tesz javaslatot a  2.2., 2.4., 2.5.  és  2.6.  napirendi pontok tekintetében. Egyéb 
külön tárgyalásra javaslatokat kér. 

Jakabfy Tamás 
A 2.1.  napirendi pontot kéri külön tárgyalni. 

Soós György 
Külön tárgyalásra további javaslat nincs, tehát a  2.3.  és  2.7.  napirendi pontok együttes vitáját 
megnyitja, majd lezárja. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat, az előterjesztésekben 
foglalt tartalommal. 
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Megállapítja, hogy  13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi 
határozatokat elfogadta: 

Napirend  2.1.  pontja: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 

A  napirend  2.1.  pontját külön tárgyalásra kikérték. 

Napirend  2.2.  pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. 
kerület, Déri Miksa utcában és Víg utcában kisnyomású gázvezeték építéséhez 

A  napirend  2.2.  pontját külön tárgyalásra kikérték. 

Napirend  2.3.  pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására,  Budapest  VIII. 
kerület, Diószegi Sámuel utca  30.  számú ingatlan vízbekötés kiépítéséhez 

708/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a 
H—  L Mérnök Kft. (cégjegyzékszám:  01-09-900743;  székhely:  1048 Budapest,  Homoktövis  u. 
119.)  kérelmére, a  Budapest  VIII. kerület, Diószegi  Samuel  utca  30.  szám alatti ingatlan terv 
szerinti (Tsz: HL2019/016) új vízbekötés kiépítésének, a meglévő vízbekötés 
megszüntetésének közterületi munkáihoz, 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 tulajdonosi hozzájárulás a Sárkány utca (hrsz.:  35998)  érintett szakaszára terjed ki, 

c. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) 
hozzájárulást a vonatkozó rendelet  (19/1994. (V.31.)  KEVM 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, 

d. kötelezi a kivitelezőt a Sárkány utcai bontási helyek megfelelő minőségben történő 
helyreállítására, melyre a kivitelező  5  év garanciát vállal: 

• a bontással érintett útpálya burkolatokat az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, 
szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással az úttest teljes szélességében: 
- 4 cm  vtg. ACI1 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg 

7 cm  vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg 
- 20 cm  vtg.  C8/10-32/F  stabilizált útalap 
- 20 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 

helyettesíthető) 
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• a bontással érintett parkolósáv burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, 
szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 

nagykockakő burkolat 
- ágyazó zúzalék 

20 cm C8/10-32/F  stabilizált útalap 
- 20 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 

helyettesíthető) 

jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 
előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított  1  évig érvényes. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  3. 

Napirend  2.4.  pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. 
kerület, Práter utcában és Losonci téren kisnyomású gázvezeték építéséhez 

A  napirend  2.4.  pontját külön tárgyalásra kikérték. 

Napirend  2.5.  pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. 
kerület, Szigony utcában kisnyomású gázvezeték építéséhez 

A  napirend  2.5.  pontját külön tárgyalásra kikérték. 

Napirend  2.6.  pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. 
kerület, Baross utcában és Kálvária téren kisnyomású gázvezeték építéséhez 

A  napirend  2.6.  pontját külön tárgyalásra kikérték. 

Napirend  2.7.  pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására,  Budapest  VIII. 
kerület, Batsányi utcában távhövezeték kiépítéséhez 

709/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a 
kivitelező Kraftszer  KR  (cégjegyzékszám:  01 09 068435;  székhely:  1139 Budapest  Pap 
Károly  u.4-6.)  kérelmére, a távhövezeték terv (rajzszám:  2018/03-G-100)  szerinti 
kiépítésének közterületi munkáihoz, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel: 

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

• a tulajdonosi hozzájárulás a Batsányi utca (hrsz.:  38720)  munkálatokkal érintett 
területére terjed ki, 
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• a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelő i és munkakezdési (burkolatbontási) 
hozzájárulást a vonatkozó rendelet  (19/1994. (V.31.)  ICHVM 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, 

• kötelezi a beruházót/kivitelezőt a bontási helyek megfelelő minőségben — az Orczy út 
helyreállításával megegyezően — történő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező 
5  év garanciát vállal, 

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

• jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 
előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított  1  évig érvényes. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  3. 

Napirend  2.1.  pontja: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 

Sons  György 
A  vitát megnyitja, megadja a szót Jakabfy Tamás képviselőnek. 

Jakabfy Tamás 
Az V. számú közterület foglalással kapcsolatban - ami egy építkezés a József utca  29.  előtt - 
úgy látja, hogy a múltra  ad  a Bizottság közterület-használati engedélyt a parkolóhelyekre.  A 
következőt szeretné kérdezni csak a tisztázás végett: az történt, hogy illegálisan lefoglalták a 
parkolóhelyeket is május  21.  és június  20.  között? 
Másik pedig, hogy ugyanebben elírás van, szerinte nem  6.  hó az a határozat, hanem talán  5. 
hó,  de  feltehetően ezt majd fogják tudni javítani a döntés után is. 

Soós György 
Válaszadásra megadja a szót az előterjesztőnek. 

Dr. Henez Adrienn 
Módosítóról van szót, ez esetben azért írják így a határozati javaslatot,  men  a kérelmező teljes 
díjmentességre jogosult a járda és az útpálya tekintetében, csak a parkolóhelyet kell kifizetnie. 
Ilyenkor nem működik az, hogy tudomásul veszi a Bizottság azzal, hogy fizesse meg 
egyébként a közterület-használati díjat, mert ott nincs díjfizetés, csak a parkolóhely esetében. 
Ezért szól úgy a határozati javaslat, hogy május  21.  és június  20.  között is. 

Soós György 
Megadja a szót Jakabfy Tamás képviselőnek. 

Jakabfy Tamás 
A  kérdés a következő volt: akkor illegálisan használta a kérelmező a parkolóhelyeket abban 
az egy hónapban? 
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Soós György 
Válaszadásra megadja a szót az előterjesztőnek. 

Dr. Hencz Adrienn 
Az eredeti döntés május  21.  és szeptember  9.  volt. Használta május  21.  és június  20.  között, 
tehát szeptember 3-ig nem használja. Hogy ne kelljen kifizetnie július, augusztus és 
szeptember hóra azt a  3  napi közterület használati díjat a parkolóhely vonatkozásában, ezért 
van csak június 20-ig, tehát a pénzügyi rendezés érdekében. 

Soós György 
Ha  jól érti, volt már közterület-foglalási engedélye, ezt módosítja kevesebb időre. Nincs több 
kérdés, hozzászólás, a vitát lezárja. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat, az 
előterjesztésben foglalt tartalommal. 

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

710/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati 
hozzájárulást  ad  - teljes díjmentességgel - az alábbiak szerint, azzal, hogy a díjmentesség nem 
terjed ki a kérelemben megjelölt időszakban igénybe vett parkolóhelyek után fizetendő 
parkolási díj összegére: 

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  3. 

Budapest  VIII. kerület, Nap  u. 28.  szám alatti 
Társasház 
(székhely:  1084 Budapest,  Nap  u. 28.) 
2019.  július  08. —2019.  augusztus  19. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Nap  u. 28.  szám előtt 
33 m2  járda és  5  db parkolóhely 
(parkolóhelyenként  10 m2) 

711/2019.  (VH.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati 
hozzájárulást  ad  - teljes díjmentességgel - az alábbiak szerint, azzal, hogy a díjmentesség nem 
terjed ki a kérelemben megjelölt időszakban igénybe vett parkolóhelyek után fizetendő 
parkolási díj összegére: 

Közterület-használó, kérelmező: Krúdy utca  12.  Társasház 
(székhely:  1088 Budapest,  Krúdy utca  12.) 
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A  kérelemben foglalt közterület-
használat ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

2019.  július  08. —2019.  július  31. 
építési munkaterület (állvány) 
Budapest  VIII. kerület, Krúdy utca  12.  (Krúdy  u. 
felőli oldal) 
68 m2  járda és  7  db parkolóhely 
(parkolóhelyenként  10 m2) 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  3. 

712/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  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  kérelemben foglalt közterület-
használat ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  3. 

APOLLO  CARLIST SRL Magyarországi 
Fióktelepe 
(székhely:  2193  Galgahévíz, Kossuth utca  70.) 

2019.  július  06. -2019.  szeptember  06. 
építési munkaterület (behajtási terület) 
Budapest  VIII. kerület, Vajdahunyad utca  6. 
szám előtt 
2  db parkolóhely  (10 m2  parkolóhelyenként) 

713/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.  közterület-használati hozzájárulást  ad  - díjmentesség biztosításával - az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: Budapest VIII. kerület, Illés  u. 36.  szám alatti 
Társasház 
(székhely:  1078 Budapest,  Murányi  u. 24.) 

A  kérelemben foglalt 
használat ideje: 
Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 

közterület-

 

2019.  július  01.- 2019.  július  15. 
építési munkaterület II. ütem (felvonulási terület 
+ aluljárós állvány elhelyezése) 
Budapest  VIII. kerület, Illés  u. 36.  szám Illés  u. 
felőli homlokzat előtti  9 m2  járda 
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Budapest  VIII. kerület, Illés  u. 36.  szám 
Dugonics  u.  felőli homlokzat előtti  8 m2  +  65 m2 
járda 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  3. 

Budapest  VIII. kerület, Illés  u. 36.  szám 
Dugonics  u.  felőli homlokzat előtti  40 m2  járda 
122 m2 

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

Közterület-használó, kérelmező: 

A kérelemben foglalt közterület-

 

használat ideje: 
Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  3. 

Budapest  VIII. kerület,  Ines u. 36.  szám alatti 
Társasház 
(székhely:  1078 Budapest,  Murányi  u. 24.) 

2019.  július  01. -2019.  július  15. 
építési munkaterület II. ütem (felvonulási terület 
+ aluljárós állvány elhelyezése) 
Budapest  VIII. kerület, Illés  u. 36.  szám 
Dugonics  u.  felőli homlokzat előtti  6  db 
parkolóhely 
6  db parkolóhely 

714/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy módosítja az  519/2019.  (VI.21.) 
számú határozatát, és - előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - közterület-használati 
hozzájárulást  ad  az alábbiak szerint: 

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

ASI  Group 1967  Kft. 
(székhely:  1204 Budapest,  Mártírok útja  290.) 
2019.  május  21. —2019.  szeptember  03. 
építési munkaterület (felvonulási terület) 
Budapest  VIII. kerület, József  u. 29.  szám előtti 
24  m2 járdán 

2019.  május  21. —2019.  június  20. 
építési munkaterület (felvonulási terület) 
Budapest  VIII. kerület, József  u. 29.  szám előtti  3  db 
parkolóhelyen 

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 
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Közterület-használat nagysága: 24 m2 + 3  db parkolóhely (parkolóhelyenként  10 m2) 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  3. 

715/2019. (V11.03.)  sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati 
hozzájárulást  ad  - havi részletekben, 40%-os díjmérsékléssel történő díjfizetéssel - az alábbiak 
szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célj a: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  3. 

Prater 19  Ingatlanfejlesztő Kft. 
(székhely:  1053 Budapest,  Veres Pálné  u. 9. 1/2.) 
2019.  július  11.  -  2020.  április  30. 
építési munkaterület (felvonulási terület) 
Budapest  VIII. kerület, Práter  u. 19.  — 
Vaj dahunyad  u. 31.  szám sarka előtti járda és 
úttest 
187 m2  +  7  db parkolóhely 

Napirend  2.2.  pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. 
kerület,  Did  Miksa utcában  es  Víg utcában kisnyomású gázvezeték építéséhez 

Soós György 
A  vitát megnyitja. Ugyanazt a módosító javaslatot tenné a  2.2., 2.4., 2.5., 2.6.  napirendi 
pontokra vonatkozóan is, hogy a gázvezeték cseréjét a nyár folyamán végezzék el, ne fusson 
át a téli időszakra, mert elég nagy kellemetlenséget tud okozni,  ha  lezárják a házakban a gázt. 
A  határidő legyen iskolakezdésig, szeptember 1-ig. Ezt el lehet végezni nyáron, akkor az 
emberek kevésbé használják a gázt, mint télen. Megkérdezi az előterjesztőt, befogadja-e a 
módosító javaslatot, az említett napirendi pontokra vonatkozóan. 

Dr. Hencz Adrienn 
Befogadja, így a határozati javaslat kiegészül.  A  fűtési szezon vége április  15.,  így április 16-
tól lehetne munkálatokat végezni egyébként is, tehát  1  évig érvényes, azzal, hogy a 
munkálatok befejezésének határideje augusztus  31. 

Soós György 
Mivel külön tárgyalásra kikérte a  2.4., 2.5.  és  2.6.  napirendi pontokat is, külön kell majd 
azokat is megnyitni,  de  mindegyikhez ez a módosító javaslata. 

Jakabfy Tamás 
Elvileg azt írták az előterjesztésben, hogy a csövek cseréjének idejére ideiglenes vezetéken 
biztosítják mindenhol a gázellátást. 
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Soós György 
Nem az a baj. Az a baj, hogy ilyenkor magában a házban csinálnak egy nyomáspróbát, és 
mindig találnak valamit. 

Jakabfy Tamás 
Világos, rendben. 

Soós György 
További kérdés, hozzászólás nincs, a vitát lezárja. Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot, az elhangzott módosítással. 

Megállapítja, hogy  13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi határozatot 
elfogadta: 

716/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja — 
az N1CM Földgázhálózati Kft.  (1081 Budapest,  II. János Pál pápa tér  20.)  megbízásából az 
N+F Mérnökiroda  KR  (cégjegyzékszám:  10 09 021227;  székhely:  3300  Eger, Vörösmarty út 
17.)  által készített,  Budapest  VIII. kerület, Déri Miksa utcában és Víg utcában új kisnyomású 
gázvezeték építés kiviteli terv (Msz:  T15/19)  szerinti kiépítésének közterületi munkáihoz, 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 hozzájárulás a  Budapest  VIII. kerületi alábbi utcák érintett út- és járdaszakaszára 
terjed ki: 

• Déri Miksa utca (hrsz.:  34878; 34941; 34981; 34998; 35035/1) 
• Víg utca (hrsz.:  34925) 
• Tolnai Lajos utca (hrsz.:  34954) 
• Fecske utca (hrsz.:  34989) 
• Auróra utca (hrsz.:  35020/2) 
• Nagy Fuvaros utca (hrsz.:  34941) 

c. a gázvezeték építést a Déri Miksa utca tervezett felújítását megelőzően kell elvégezni, 

d. 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, 

e. kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek megfelelő minőségben történő helyreállítására, 
melyre a beruházó/kivitelező közösen  5  év garanciát vállal: 

• a bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, 
szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 
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4 cm  vtg.  AC  II jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (érintett forgalmi sáv 
teljes szélességében) 

- 7 cm  vtg.  ACH  jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg 
20 cm  vtg.  C8/1 0-32/F  stabilizált útalap 
20 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal  new 
helyettesíthető) 

• a bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, 
szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 

3 cm  vtg.  MA-4  érdesített öntött aszfalt kopóréteg 
- 15 cm  vtg.  C8/10-32/F  stabilizált útalap 
- 15 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 

helyettesíthető) 

• ahol a munkaárok széle a kiemelt szegélytől  80  cm-re, vagy annál kisebb távolságra 
van, akkor az útpályát a kiemelt szegélyig teljes szerkezettel újra kell építeni. 

f.  jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 
előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított  1  évig érvényes, 
azzal, hogy a munkálatok befejezésének határideje:  2020.  augusztus  31. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  3. 

Napirend  2.4.  pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. 
kerület, Práter utcában is Losonci téren kisnyomású gázvezeték építéséhez 

Soós György 
A  vitát megnyitja, majd — kérdések, hozzászólások hiányában — lezárja. Szavazásra bocsátja 
az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, a  2.2.  napirendi pont tárgyalása során elhangzott 
módosítással. 

Megállapítja, hogy  13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi határozatot 
elfogadta: 

717/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja — 
az NKM Földgázhálózati Kft.  (1081 Budapest,  II.  Janos  Pál papa tér  20.)  megbízásából az 
N+F Mérnökiroda Kft. (cégjegyzékszám:  10 09 021227;  székhely:  3300  Eger, Vörösmarty út 
17.)  által készített,  Budapest  VIII. kerület,  Prater  utcában és Losonci téren új kisnyomású 
gázvezeték építés kiviteli terv (Msz:  T26/19)  szerinti kiépítésének közterületi munkáihoz, 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 hozzájárulás a  Budapest  VIII. kerületi alábbi utcák, terek érintett út- és 
járdaszakaszára terjed ki: 
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• Szigony utca 
• Práter utca 
• Losonci tér 

(hrsz.: 35728/46) 
(hrsz.: 36100/2) 
(hrsz.: 35728/33) 

c. a gázvezeték építést a tervezett útfelújításokat (Szigony utca-Práter utca-Losonc ér) 
megelőzően kell elvégezni, 

d. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) 
hozzájárulást a vonatkozó rendelet  (19/1994. (V.31.)  KEIVM 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, 

kötelezi a kivitelezőt az érintett területen lévő fák védelmére, a bontási helyek 
megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen 
5  év garanciát vállal: 

• a bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, 
szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 

4 cm  vtg.  AC  II jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg 
7 cm  vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg 
20 cm  vtg.  C8/10-32/F  stabilizált útalap 
20 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 
helyettesíthető) 

• a bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, 
szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 

3 cm  vtg.  MA-4  érdesített öntött aszfalt kopóréteg 
15 cm  vtg.  C8/10-32/F  stabilizált útalap 
15 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 
helyettesíthető) 

• ahol a munkaárok széle a kiemelt szegélytől  80  cm-re, vagy annál kisebb távolságra 
van, akkor az útpályát a kiemelt szegélyig teljes szerkezettel újra kell építeni, 

• a munkaárok készítésekor  5  cm-nél vastagabb gyökeret elvágni tilos, 
• a bontással érintett zöldterület helyreállításakor a zöldterület részét képező, 

károsodott (kitermelt, szennyeződött, illetve elszállított) termőtalaj pótlását - I. 
osztályú termőföld visszatöltésével - kell elvégezni, fák  3  m-es körzetében a 
kitermelt talajszelvény teljes mélységében, a füvesítés pótlásával. 

f.  jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 
előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított  1  évig érvényes, 
azzal, hogy a munkálatok befejezésének határideje:  2020.  augusztus  31. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  3. 
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Napirend  2.5.  pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. 
kerület, Szigony utcában kisnyomású gázvezeték építéséhez 

Soós György 
A  vitát megnyitja, majd — kérdések, hozzászólások hiányában — lezárja. Szavazásra bocsátja 
az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, a  2.2.  napirendi pont tárgyalása során elhangzott 
módosítással. 

Megállapítja, hogy  13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi határozatot 
elfogadta: 

718/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0 new, 0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja — 
az NKM Földgázhálózati Kft  (1081 Budapest,  II. János Pál papa tér  20.)  megbízásából az 
N+F Mérnökiroda Kft. (cégjegyzékszám:  10 09 021227;  székhely:  3300  Eger, Vörösmarty út 
17.)  által készített,  Budapest  VIII. kerület, Szigony utcában új kisnyomású gázvezeték építés 
kiviteli terv (Msz:  T28/19)  szerinti kiépítésének közterületi munkáihoz, 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 hozzájárulás a  Budapest  VIII. kerület Szigony utca (hrsz.:  35728/46)  érintett út- és 
járdaszakaszára terjed ki, 

c. a gázvezeték építést a Szigony utca tervezett felújítását megelőzően kell elvégezni, 

d. a beruházónak (építtetőnek) — a Szigony utca vonatkozásában — a közútkezelői és 
munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet  (19/1994. (V.31.) 
KTIVM 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, 

e. kötelezi a kivitelezőt az érintett területen lévő fák védelmére, a bontási helyek 
megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen 
5  év garanciát vállal: 

• a bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, 
szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 

4 cm  vtg.  AC 11  jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg 
- 7 cm  vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg 

20 cm  vtg.  C8/10-32/F  stabilizált útalap 
20 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 
helyettesíthető) 

• a bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, 
szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 
— 3 cm  vtg.  MA-4  érdesített öntött aszfalt kopóréteg 
— 15 cm  vtg.  C8/10-32/F  stabilizált útalap 
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—  15 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 
helyettesíthető) 

• ahol a munkaárok széle a kiemelt szegélytől  80  cm-re, vagy annál kisebb távolságra 
van, akkor az útpályát a kiemelt szegélyig teljes szerkezettel újra kell építeni. 

f.  jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 
előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított  1  évig érvényes, 
azzal, hogy a Szigony utca Baross utca és Práter utca közötti szakaszának tervezett 
felújítását megelőzően vagy azzal egyidejűleg kezdhető meg a munkálat, továbbá a 
befejezés határideje:  2020.  augusztus  31. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  3. 

Napirend  2.6.  pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. 
kerület, Baross utcában és Kálvária téren kisnyomású gázvezeték építéséhez 

Soós György 
A  vitát megnyitja, majd — kérdések, hozzászólások hiányában — lezárja. Szavazásra bocsátja 
az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, a  2.2.  napirendi pont tárgyalása során elhangzott 
módosítással. 

Megállapítja, hogy  13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi határozatot 
elfogadta: 

719/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja — 
az NKM Földgázhálózati Kft.  (1081 Budapest,  II. János Pál pápa tér  20.)  megbízásából az 
N+F Mérnökiroda Kft. (cégjegyzékszám:  10 09 021227;  székhely:  3300  Eger, Vörösmarty út 
17.)  által készített,  Budapest  VIII. kerület, Baross utcában és Kálvária téren új kisnyomású 
gázvezeték építés kiviteli terv (Msz:  T16/19)  szerinti kiépítésének közterületi munkáihoz, 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 hozzájárulás a  Budapest  VIII. kerületi alábbi utcák érintett út- és járdaszakaszára 
terjed ki: 

• Illés utca (hrsz.:  35866) 
• Kálvária tér (hisz.:  35865/1  és  35865/3) 

c.  a beruházónak (építtetőnek) — az Illés utca és Kálvária tér vonatkozásában — 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 
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Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat 
maradéktalanul be kell tartani, 

d.  kötelezi a kivitelezőt az érintett területen lévő fák védelmére, a bontási helyek 
megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen 
5  év garanciát vállal: 
• a bontással érintett útpálya burkolatot teljes szélességében az alábbi rétegrenddel 

kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 
4 cm  vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg 
7 cm  vtg. ACI  1  jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg 

- 20 cm  vtg.  C8/10-32/F  stabilizált útalap 
20 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 
helyettesíthető) 

• a bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, 
szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 
— 3 cm  vtg.  MA-4  érdesített öntött aszfalt kopóréteg 
— 15 cm  vtg.  C8/10-32/F  stabilizált útalap 
— 15 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 

helyettesíthető) 

• ahol a munkaárok széle a kiemelt szegélytől  80  cm-re, vagy annál kisebb távolságra 
van, akkor az útpályát a kiemelt szegélyig teljes szerkezettel újra kell építeni, 

• a munkaárok készítésekor  5  cm-nél vastagabb gyökeret elvágni tilos, 
• a bontással érintett zöldterület helyreállításakor a zöldterület részét képező, 

károsodott (kitermelt, szennyeződött, illetve elszállított) termőtalaj pótlását - I. 
osztályú termőföld visszatöltésével - kell elvégezni, fák  3  m-es körzetében a 
kitermelt talajszelvény teljes mélységében, a füvesítés pótlásával. 

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 
előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított  1  évig érvényes, 
azzal, hogy a munkálatok befejezésének határideje:  2020.  augusztus  31. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  3. 

3.  Rév8 Zrt. 
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Mihály - vezérigazgató 
(írásbeli előterjesztés) 

Soós György 
Megkérdezi a Bizottság tagjait, van-e javaslatuk külön tárgyalásra. Nincs, tehát a  3.  blokk 
napirendi pontjainak együttes vitáját megnyitja, majd lezárja. Szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatokat, az előterjesztésekben foglalt tartalommal. 

Megállapítja, hogy  12  igen,  0  nem,  1  tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi 
határozatokat elfogadta: 
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Napirend  3.1.  pontja: Javaslat az „Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi 
megújítása (LP1)" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására 

720/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12  igen,  0  nem,  1  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

I. Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program 
című projekthez kapcsolódóan az „Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi 
megújítása (LP1)  Budapest  VIII. kerület, Diószegi  u. 7.  (hrsz.:  35897)  épület, és a 
Budapest  VIII. kerület, Kőris  u. 4/A.  (hrsz.:  35874)  épület közös tulajdonú részeinek 
felújításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása" tárgyú, a Kbt.  117.  §  (1) 
bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indít. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  3. 

2. a Bíráló Bizottság javaslata alapján elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, 
közbeszerzési eljárást indító felhívást és közbeszerzési dokumentumokat. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  3. 

3. az ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó dokumentumok felhasználásával a polgármester 
intézkedjen a közbeszerzési eljárás megindításáról és a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi 
CXLIII. törvény szerinti határidők betartásáról. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  3. 

Napirend  3.2.  pontja: Javaslat a „Palotanegyed — Európa Belvárosa Program III." című 
projekt kommunikációs feladataival kapcsolatos döntés meghozatalára 

721/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12  igen,  0  nem,  1  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja az Önkormányzat és a 
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. között kötendő, a határozat mellékletét képező, 
"Palotanegyed, Európa Belvárosa Program III. elnevezésű projekt kommunikációs 
feladatainak ellátása" tárgyú megbízási szerződést, és felkéri a polgármestert a megbízási 
szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  03.,  az aláírás  2019.  július  18. 

A 721/2019.  (VII.03.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyv  1.  sz. melléklete 
tartalmazza. 
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Napirend  3.3.  pontja: Javaslat a „Családlátogató  Mobil Team  felállítás és működtetés" 
tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárás kapcsán a köztes döntés meghozatalára 

722/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12  igen,  0  nem,  1  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. elrendeli, hogy történjen meg a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú, 
Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program című projekten belül a 
„Családlátogató  Mobil Team  felállítás és működtetés" tárgyú közbeszerzési eljárásban az 
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő - a 
Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyesület - megfelelő határidő 
tűzésével való felhívása a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint — adott 
esetben — a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény  82.  §  (5)  bekezdése szerinti 
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások 
benyújtása. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  3. 

2. érvénytelennek nyilvánítja a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú, Magdolna-
Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program című projekten belül „Családlátogató 
Mobil Team  felállítás és működtetés" tárgyú közbeszerzési eljárásban a Baranya Megyei 
Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató 
Közalapítványa ajánlattevő ajánlatát. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.július  3. 

4.  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - vagyongazdálkodás igazgató 
(írásbeli előterjesztés) 

Soós György 
Külön tárgyalásra javaslatokat kér. 

Jakabfy Tamás 
A 4.3.  napirendi pontot kéri külön tárgyalni. 

Soós György 
Egyéb külön tárgyalási javaslat nincs, tehát a blokkban maradt napirendi pontok együttes 
vitáját megnyitja, majd lezárja. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat, az 
előterjesztésekben foglalt tartalommal. 
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Megállapítja, hogy  13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi 
határozatokat elfogadta: 

Napirend  4.1.  pontja:  Budapest  VIII. kerület, Dankó  u. 40.  szám alatti ingatlan 
teremgarázsban lévő  8.  számú gépkocsi-beálló bérbeadása 

723/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a Szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.) hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület, Bankó  u. 40.  szám alatti,  35477  hrsz.-ti 
lakóingatlan teremgarázsában kialakított  8.  számú gépkocsi-beálló bérbeadásához a 
Supremum  Service  Kft. (székhely:  1082 Budapest, Horvath  Mihály tér  2.; 
cégjegyzékszám:  01-09-996580;  adószáma:  24226882-2-42;  képviseli: Mándi Árpádné 
ügyvezető) részére, határozatlan időre  30  napos felmondási idővel,  13.250,-  Ft/hó + ÁFA 
bérleti díj összeg megállapítása mellett. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  július  3. 

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat  1.)  pontja szerinti bérleti 
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az önkormányzat tulajdonában álló nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló  35/2013.  (VI.20.) 
önkormányzati rendelet  14.  §  (2)  bekezdése alapján  3  havi bérleti díjnak megfelelő 
óvadék megfizetését vállalja a leendő bérlő. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zit  vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  augusztus  12. 

3.) az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának 
feltételeiről szóló  35/2013.  (VI.20.) önkormányzati rendelet  17.  §  (5)  bekezdés a) pontja 
alapján a bérlő mentesül a bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalt 
kötelezettségvállaló nyilatkozat megtétele alól, tekintettel arra, hogy a bérleti díj ÁFA 
nélküli összege nem éri el a  20.000,-  Ft-ot. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  július  3. 

Napirend  4.2.  pontja:  A Budapest  VIII. kerület, Baross utca  86.  földszint  70.  szám alatti, 
35527/2/A/70  helyrajzi számú üzlethelyiségre megküldött eladási ajánlat határidejének 
meghosszabbítása 

724/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a  Budapest  VIII. kerület, 
Baross utca  86.  földszint  70.  szám alatti,  35527/2/A/70  helyrajzi számon nyilvántartott, 
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25 m2  alapterületű üzlethelyiségre kiküldött eladási ajánlat ajánlati kötöttséget a határozatról 
szóló értesítés kézhezvételétől számított  30  nappal meghosszabbítja. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  július  3. 

Napirend  4.3.  pontja:  Budapest  VIII. kerület, Fecske  u. 24.  szám alatti,  34997  hrsz.-ú 
telek  50 m2-es  részének elidegenítése 

A  napirend  4.3.  pontját külön tárgyalásra kikérték. 

Napirend  4.4.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Práter utca  30-32.  szám alatti, 
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésével kapcsolatos döntés 
meghozatalára 

725/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.) visszavonja a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  647/2019.  (VI.17.) számú 
határozatát. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  július  3. 

2.) nem fogadja el PRÁTER  PRO  Bt. (székhely:  2900  Komárom, Mártírok útja  64., 
cégjegyzékszáma:  11-06-010822,  adószáma:  24332712-2-11,  képviseli:  Sari  Éva 
ügyvezető)  200.000,-  Ft/hó + Áfa összegű, a  Budapest  VIII. kerület, Práter utca  30-32. 
szám alatti,  35696/0/A/49  hrsz.-ú,  42  rn alapterületű, utcai bejáratú, földszinti, nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérleti díjára vonatkozó ajánlatát. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  július  3. 

3.) hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület, Práter utca  30-32.  szám alatti,  35696/0/A/49 
hrsz.-ú,  42 m2  alapterületű, utcai bejáratú, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérleti szerződésének módosításához a bérlőtársi jogviszony megszüntetése tárgyában. 
A  helyiség bérlőjének a PRÁTER  PRO  Bt.-t (székhely:  2900  Komárom, Mártírok útja 
64.,  cégjegyzékszáma:  11-06-010822,  adószáma:  24332712-2-11,  képviseli:  Sari  Éva 
ügyvezető) jelöli ki, a bérleti díj mértékét  441.042,-  Ft/hó + ÁFA bérleti díj + közüzemi 
és különszolgáltatási díjak összegen állapítja meg.  A  bérleti szerződés jelen pontban 
meghatározottakkal nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
Bérlőt  3  havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék (feltöltésének) megfizetésének és az 
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egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat leendő bérlő általi elkészítésének 
kötelezettsége terheli. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  július  3. 

4.)  felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat  3.)  pontja szerinti bérleti 
szerződés módosítás megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat 
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 
35/2013.  (VI.20.) önkormányzati rendelet  14.  §  (2)  bekezdése alapján  3  havi bruttó 
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését (feltöltését), valamint a  17.  §  (4)  bekezdése 
alapján közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a 
bérlő. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  július  30. 

Napirend  4.5.  pontja: Tulajdonosi döntés meghozatala a  Budapest  VIII. kerület, Víg  u. 
32.  számú Társasház közös tulajdonában álló helyiség értékesítése és a társasház alapító 
okiratának módosítása érdekében 

726/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.) hozzájárul a  34944  helyrajzi szám alatt felvett,  Budapest  VIII. kerület, Víg  u. 32.  számú 
Társasház osztatlan közös tulajdonát képező, a társasház tulajdont alapító okirat közös 
tulajdonai között XVII. számmal jelölt,  18,84 m2  alapterületű, mosókonyha megnevezésű 
helyiség értékesítéséhez az előterjesztés mellékletét képező ingatlan adásvételi szerződés 
szerinti tartalommal és a társasházi alapító okirat módosításához, az előterjesztés 
mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, társasház tulajdont 
alapító okirat szerinti tartalommal azzal, hogy az eljárással összefüggő költségek a vevőt 
terhelik. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  július  3. 

2.) hozzájárul a  34944/0/A/5  alatti ingatlan megszüntetéséhez és az ingatlanból kialakításra 
került lakás ingatlanok önálló albetétként történő átvezetéséhez a társasházi alapító 
okiraton és az ingatlan-nyilvántartásban, azzal, hogy az eljárással összefüggő költségek 
az ingatlanok tulajdonosát terhelik. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  július  31. 
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3.)  felkéri Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t, a határozat  1.)-2.)  pontja alapján az 
adásvételi szerződés, a társasházi alapító okirat módosítás és az ingatlan-nyilvántartási 
eljárással összefüggő okiratok aláírására, valamint a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  július  31. 

Napirend  4.3.  pontja:  Budapest  VIII. kerület, Fecske  u. 24.  szám alatti,  34997  hrsz.-ti 
telek  50 m2-es  részének elidegenítése 

Soós György 
A  vitát megnyitja, megadja a szót Jakabfy Tamás képviselőnek. 

Jakabfy Tamás 
Szeretné,  ha  elnapolnák a következő hétre, mert először, is kellene egy olvasható, látható, 
telken belüli helyszínrajz, hogy melyik ez az  50 m2.  Másodszor is, az a kérdéses ebben a 
dologban, hogy  ha  most eladja az Önkormányzat ezt az  50 m2-t, a kérelmező visszaadja 
használatba, ettől ez még keletkeztet valószínűleg építési jogokat, tehát a maradék telkére 
további építést lehetővé tesz. Ezt is körül kellene járni, hogy a mostani beépítéssel minden 
rendben van-e. Gyanítja, hogy igen, mert különben nem csinálhatnák,  de  nem örül annak, 
hogy teljesen agyon van már az a telek építve, széles is, magas is, mindenfele kilógnak az 
erkélyek az Önkonnányzat telke fölé. Nem tudja, hogyan kapott ez építési engedélyt,  de ha 
már kapott, akkor meg kellene előbb nézni, hogy minden rendben van-e ezzel. 

Soós György 
Válaszadásra megadja a szót Iványi Gyöngyvér főépítésznek. 

Iványi Gyöngyvér 
Arról szó sincsen, hogy plusz beépítési lehetőséget kapna a beruházó. Ezzel a terület-
átvétellel, tulajdonképpen a településkép, városkép kerül jobb helyzetbe, mert homlokzatot 
lehet kialakítani az utca, illetve a játszótér felé, és nem egy óriási tűzfalat fognak nézni a 
jövőben. Ez az egyetlen célja az előterjesztésnek. 

Soós György 
További kérdés, hozzászólás nincs, a vitát lezárja. Elsőként Jakabfy Tamás képviselő 
elnapolásra vonatkozó javaslatát bocsátja szavazásra. 

Megállapítja, hogy  6  igen,  7  nem,  0  tartózkodás szavazattal a Bizottság az ügyrendi indítványt 
elutasította. 

727/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(6  igen,  7  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem fogadja el Jakabfy Tamás 
ügyrendi indítványát a napirend elnapolására vonatkozóan. 

Soós György 
Szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 
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Megállapítja, hogy  10  igen,  0  nem,  3  tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi határozatot 
elfogadta: 

728/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(10  igen,  0  nem,  3  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.) hozzájárul a Fecske utca  24.  szám alatti,  34997  hrsz.-ú telek  50 m2—es  részének 
értékesítéséhez a Fecske és Ház Kft. részére, az ingatlanforgalmi szakvéleményben 
megállapított forgalmi érték,  5.180.000 Ft  + ÁFA vételár közlésével, a vételár egy 
összegben történő megfizetésére vonatkozó kötelezettséggel, azzal, hogy a Fecske és Ház 
KR  vállalja a telekhatár rendezéssel kapcsolatos költségeket. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  július  3. 

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat  1.)  pontja szerinti eladási 
ajánlat kiküldésére a Fecske és Ház  KR  részére, valamint az adásvételi szerződés és a 
szükséges ingatlan-nyilvántartási dokumentumok aláírására. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  augusztus  31. 

3.) felkéri a polgármestert, hogy a határozat  1.)  pontjában értékesített ingatlanrész 
vonatkozásában a közhasználat céljára történő átadásról szóló megállapodást készítse el 
és a tulajdonjog bejegyzésre vonatkozó határozat jogerőre emelkedését követően terjessze 
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé. 

Felelős: polgármester 
Határidő: tulajdonjog bejegyzésre vonatkozó határozat jogerőre emelkedését követően 

Soós György 
Zárt ülést rendel el. 

5.  Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 
(írásbeli előterjesztés) 

Napirend  5.1.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Kőris  u. 6.  szám alatti üres, 
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztö: dr. Kecskeméti László Zsolt - 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  729/2019. (V11.03.)  sz. VPB 

határozatot a zárt ü1ésró7 készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
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Napirend  5.2.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Diószegi  Samuel u. 20. 3.  emelet 
17/A  szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - 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  730/2019.  (VII.03.) sz,. VPB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend  5.3.  pontja: Javaslat kettő darab közszolgálati célú önkormányzati lakás 
bérbeadására  a  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. dolgozói részére 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn. 
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  731/2019. (V11.03.)  sz. VPB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend  5.4.  pontja: Javaslat közszolgálati célú önkormányzati lakás bérbeadására a 
BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság dolgozója részére ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - 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  732/2019. (V11.03.)  sz. VPB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend  5.5.  pontja: Javaslat kettő darab közszolgálati célú önkormányzati lakás 
bérbeadására  a  BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság dolgozói részére 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn. 
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  733/2019. (V11.03.)  sz. VPB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend  5.6.  pontja: Javaslat a fellebbezési jogról való lemondásra a  12.P.90.946/2017. 
számú perben ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - 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  734/2019.  (VII.  03.)  sz. VPB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
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oos yörgy 
Bizottság elnöke 

Vörös Ta 
Bizottság alelnöke 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  735/2019.  (VII.03.) sz. határozatában döntött az 
5.6.  napirendi pont vitájának újbóli megnyitásáról, majd  736/2019.  (VII.  03.)  sz. 

határozatában döntött a napirendi pont tárgyában. 

A  Bizottság létszáma — Dr. Ferencz Orsolya távozásával —  12 főre változott. 

Napirend  5.6.  pontja: Javaslat  a  fellebbezési jogról való lemondásra  a 12.P.90.946/2017. 
számú perben ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében. 
A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  735-736/2019.  (VII.  03.)  sz. 

VPB határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Soós György 
Az ülés újra nyilvános és a végéhez ért, így lehetőség van kérdések feltételére. Ezek 
hiányában a bizottsági ülést  13  Ma  17  perckor bezárja;megköszöni a részvételt. 

K. m. f. 

Az Mötv.-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Városgazdálkodási  es  Pénzügyi 
Bizottság  2019.  július 3-ai ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja. 

Szervezési és KépVIselői I 

A  jegyzőkönyvet készítette: 

Deákné Lőrincz Márta 
s.k. 
Szervezési és Képviselői Iroda ügyintézője 

A  jegyzőkönyv melléklete:  

- 1. sz. melléklet / a  721/2019.  (VIL  03)  sz. VPB határozat mellékletei 

- 2. sz. melléklet / szavazási lista MVoks-ból 
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1.  sz. melléklet 
a  721/2019. (V11.03.)  sz. 

VPB határozat melléklete 

MEGBÍZÁSI SZERZŐ DÉS 
a „Palotanegyed —•  Europa  Belvárosa Program III." projekt keretében kommunikációs 

feladatok ellátása 

amely létrejött egyrészről a 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
képviseli: dr. Sára Botond polgármester 

adószám:  15735715-2-42 

törzsszám:  735715 

bankszámlaszám:  11784009-15508009 
statisztikai szám:  15735715-8411-321-01 
mint Megbízó, 

másrészről a 

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 

székhely:  1084 Budapest,  Mátyás tér  15. 

képviseli:  Kovacs Barbara  igazgatósági elnök 

cégjegyzékszám:  01-09-919232 

adószám:  22388133-2-42 

számlaszám:  10918001-00000068-72600009 
mint Megbízott 

a továbbiakban együttesen Szerződő Felek a „Palotanegyed —  Europa  Belvárosa Program  Ill. 

keretében a projektben vállalt kommunikációs feladatok ellátása érdekében az alábbi 

szerződést kötik. 

I. Előzmény 

1.1. A  Fővárosi Közgyűlés a  604/2016.  (IV.27.) számú határozatával és a Fővárosi 
Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló  27/2013. (n7.18.)  Fővárosi 
Közgyűlési rendelet alapján a Fővárosi Önkonnányzat a kerületi önkonnányzatok számára 
közterületek komplex megújítására és közösségi célú városrehabilitációs programok 
megvalósítására pályázatot hirdetett meg TER_KÖZ Közterületek komplex megújítása  („A" 
program) címen. 

1.2. A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkonnányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat) Képviselő-testülete a  129/2016.  (VI.02.) számú határozatában úgy döntött, 
hogy részt kíván venni fenti pályázaton és felkérte a Rév8 Zrt.-t, készítse elő a Palotanegyed 
további komplex fejlesztését célzó  „Europa  Belvárosa Program III. üteme" tárgyú pályázati 
dokumentációt. 

1.3. A  Képviselő-testület a  214/2016.  (XI.10.) számú határozatában elfogadta a 
„Palotanegyed,  Europa  Belváros Program III." elnevezésű projekt elemeit, tervezett 
költségeit, valamint a projekt megvalósításában részt vevő együttműködő partnereket. 



1.4. A  Fővárosi Közgyűlés a  441/2017. (1V.5.)  számú határozatában megállapította 
támogatásokat, amely alapján az Önkonnányzat számára bruttó  350 000 000,- Ft  támogatást 
ítélt meg a „Palotanegyed, Európa Belvárosa Program  Ill."  elnevezésű projektre. 

1.5. A  Képviselő-testület a  109/2017. (V.11.)  számú határozatában elfogadta a megítélt 
támogatást és döntött a Fővárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Önkormányzat között 
kötendő Együttműködési Megállapodásról, melyről a Fővárosi Közgyűlés  967/2017.  (VI.21.) 
számú határozatában hozott döntést.  A  Megállapodás Felek részéről  2017.  augusztus  1. 
napján aláírásra került.  A  hivatkozott  109/2017. (V.11.)  számú határozat  1. b)  pontjában 
foglaltak alapján a projekt teljes megvalósítási költsége  721.565.613 Ft,  melyből  350.000.000 
Ft  fővárosi támogatás,  142.021.858 Ft  a részt vevő partnerek önrésze és  229.543.755 Ft 
önkormányzati saját forrásból tevődik össze. 

1.6. A  Képviselő-testület a  176/2017.  (IX.07.) számú határozatában elfogadta a Civilek a 
Palotanegyedért Egyesülettel, illetve a társasházakkal, mint együttműködő partnerekkel 
kötendő Együttműködési Megállapodásokat.  A  határozat  1.  pontjában döntött arról is, hogy a 
„Palotanegyed,  Europa  Belvárosa Program III." elnevezésű projekt megvalósítására megítélt 
350.000.000 Ft  összegű támogatásból a közterületekhez kapcsolódó ingatlanok megújítása és 
tervezése projektelemek megvalósítása céljából  121.249.906  Ft-ot a pályázatba bevont 
társasházak részére átad és legfeljebb  20.771.951 Ft  önkotmányzati saját forrást biztosít, 
illetve a nem beruházási célú, közösségformáló projektelemek megvalósítása céljából 
5.500.000  Ft-ot a Civilek a Palotanegyedért Egyesület részére átad és legfeljebb  5.500.000 Ft 
önkormányzati saját forrást biztosít. 

1.7. A  „Palotanegyed,  Europa  Belvárosa Program III." elnevezésű projekt megvalósítására 
kötött Támogatási Szerződés  2018.  március 29-én mindkét fél által aláírásra került. 

1.8. A  Fővárosi Közgyűlés a  792/2019.(V.29.)  számú határozatával jóváhagyta a Támogatási 
Szerződés I. számú módosítását, amely a projekt befejezésének  2021.  december  I5-re történő 
hosszabbítására vonatkozott, felek között a Támogatási Szerződés módosítása folyamatban 
van. 

1.9. Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
66/2012.  (XII.13.) önkormányzati rendelete  3.  melléklete  7. c)  pontja alapján a Józsefváros 
Közösségeiért Nonprofit Zrt. kizárólagos joggal rendelkezik a kerületi  PR  tevékenység és 
kommunikációs feladatok terén. 

II. Közreműködés az EUB III. keretében megvalósítandó programokban 

2.1. Megbízó a jelen szerződés aláírásával megbízza a Megbízottat a „Palotanegyed, 

Európa Belvárosa Program III." elnevezésű projekt (a továbbiakban: Projekt) kommunikációs 
feladatainak megvalósításával, jelen szerződés  1.  számú mellékletében foglaltak szerint, 
eredményfelelő sséggel. 

2.2. Megbízott a  2.1.  szerinti feladatok ellátását vállalja és kötelezi magát arra, hogy a 
szerződés  1.  számú melléklete szerint részletezett feladatok ellátását a Megbízó által előírt 

határidőket szigorúan betartva, folyamatos rendelkezésre állásának biztosításával, a 
legmagasabb színvonalon végzi el. 

HI. Teljesítés igazolása 

3.1. Megbízott a végrehajtott projektelcről teljesítésigazolást állít ki.  A  teljesítési igazolás a 
számla elválaszthatatlan része. 



3.2. Megbízott teljesítésigazolás és a számla mellett köteles a szakmai teljesítést részletes 
írásos beszámoló formájában bemutatni.  A  beszámoló tartalmazza a megvalósítás során 
felhasznált humán erőforrás és a megvalósitáshoz beszerzett eszközök felhasználásának 
bemutatását, valamint mellékletként a sajtómegjelenéseket, fotódokumentációt  es  video 
dokumentációt, egyéb sajtótermékeket. 

3.3. A  Megbízó nevére kiállított számlát, teljesítésigazolást és szakmai beszámolót a 
Megbízott a Rév8 Zrt. részére nyújtja be.  A  Rév8 Zrt. a szakmai beszámoló alapján a 
teljesítést igazolja és a teljes dokumentációt átadja a Megbízó részére. 

IV. Díjazás, fizetési feltételek 

4.1. A  Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a jelen szerződés 
keretében meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért a Projekt megvalósítási 
időszakának végéig, azaz  2020.  december 31-ig összesen  2.834.646 Ft  + ÁFA, azaz 
kettőmillió-nyolcszázharmincnégyezer-hatszáznegyvenhat forint + ÁFA díjazás illeti meg. 

4.2  Megbízott a Szerződés  4.1.  pontjában meghatározott megbízási díjról havonta jogosult 
számlát kiállítani, melynek összege bruttó  200,000  Ft/hó.  A  számlák teljesítési dátuma a 
tárgyhót követő  5.  munkanap. Megbízott a jelen szerződés keretében meghatározott feladatait 
2019.  július 1-jétől látja el. 

4.3. Megbízó biztosítja, hogy a  3.3.  pont szerint átadott dokumentáció alapján a Megbízott 
részére a feladat ellátási díjat a teljesítésigazolást követően, a teljesítésigazolás és számla 
alapján, azok kiállítását követő  30  napos határidővel, banki utalással fizeti meg. 

V. A  Felek jogai és kötelezettségei 

5.1. A  Megbízott feladatait köteles határidőben végrehajtani.  A  teljesítés során esetlegesen 
jelentkező, az  1.  mellékletben nem szereplő feladatokra vonatkozó teljesítési határidő t a 
Megbízó igényei alapján a Szerződő Felek a feladat felmerülésekor közösen állapítják meg. 

5.2. A  Megbízott a jelen szerződés hatálya alatt, különösen a tájékoztatás terén, fokozott 

együttműködési kötelezettség terheli.  A  Megbízott e kötelezettsége keretében köteles az 

Megbízóval, a Rév8 Zrt.-vel, illetve a Projekt közösségi programjait megvalósító Civilek a 

Palotanegyedért Egyesülettel a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint 

együttműködni. 

5.3.  Szerződő Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan 

körülményről, mely a szerződés teljesítését érinti, különösen azokról, melyek a szerződés 

határidőben történő teljesítését akadályozhatják vagy veszélyeztethetik. 

5.4. Megbízó köteles Megbízott szerződésszerű teljesítését elfogadni, továbbá a Megbízott 
kölcsönösen megállapított díját a jelen szerződés  IV.  pontjában foglaltak szerint részére 

megfizetni. 

5.5. A  Megbízott a szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatait az Projekt Támogatási 

szerződése, annak mellékletei, a Megbízó Képviselő-testületének a Projekttel kapcsolatos 

döntései és a jelen szerződés során keletkezett dokumentumok tartalma szerint köteles 
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végrehajtani a Megbízó érdekében, annak utasitásai szerint, a hatályos jogszabályokkal és 
szakmai-etikai előírásokkal összhangban. 

5.6. A  Megbízott kijelenti és biztosítja, hogy a szerződés tárgyát képező munka 
tevékenységi körébe tartozik, továbbá az annak elvégzéséhez szükséges tapasztalattal, 
szakértelemmel, továbbá műszaki-technikai háttérrel rendelkezik, illetve a teljesítés során 
folyamatosan rendelkezni fog. 

5.7.  Megbízó jogszabályba vagy szakmai követelménybe ütköző utasításaira a Megbízott 
köteles a Megbízó figyelmét felhívni. Amennyiben Megbízó ennek ellenére utasítását 
fenntartja, úgy a Megbízott azt kizárólag Megbízó kockázatára és kárviselési felelősségére 
hajtja végre, illetőleg - annak természetétől fiiggően - a végrehajtást megtagadhatja a 
szerződésszegés jogkövetkezményeinek alkalmazása nélkül. 

5.8. Megbízó biztosítja a  Projekt  megvalósítása során alkalmazandó kötelező arculati 
elemeket (pl.: logók) nyomdakész,  digitalis  formátumban, a Megbízott rendelkezésére 
bocsátja. 

A  Megbízott köteles és vállalja, hogy a Projekttel összefüggő kommunikációs tevékenysége 
során — valamennyi nyilvános rendezvényen, kommunikációs terméken,  media-
megjelenéseiben, a beruházások és közösségi programok tájékoztató és információs táblája — 
alkalmazza a kötelező arculati elemeket és feltűnteti az alábbiakat: 

A  „Palotanegyed Europa  Belvárosa program III."  c.  projekt a  Budapest  Főváros 
Önkormányzata Fővárosi Városrehabilitációs Keret támogatásával valósul meg". 

5.9.  Megbízott kijelenti, hogy a Projekttel kapcsolatos, a szerző i jogról szóló  1999.  évi 
LXXVI. törvény értelmében szerzői jogi védelem alá tartozó szellemi alkotásokat — a 
negyedéves beszámolók, a záróelszámolás, illetve a folyamatos kapcsolattartás során átadott 
fotókat, videókat és látványterveket - az Önkolmányzat rendelkezésére bocsátja, további 
Önkormányzat általi felhasználásához (különösen többszörözés, teijesztés, nyilvános előadás, 
a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként, a sugárzott műnek az eredetihez 
képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése, az 
átdolgozás, a kiállítás) hozzájárul, és kijelenti, hogy Megbízó további ellenszolgáltatás nélkül 
harmadik személynek engedélyt adhat a videók, fotók és látványtervek felhasználására 
(különösen többszörözésre, terjesztésre, nyilvános előadásra, a nyilvánossághoz közvetítésre 
sugárzással vagy máskent, a sugárzott  antra  az eredetihez képest más szervezet 
közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítésére, az átdolgozásra, a 
kiállításra). 

VI. A  szerződés időtartama, módosítása és megszűnése 

Szerződő Felek a jelen szerződést határozott időtartamra kötik.  A  jelen szerződés az 
aláírás napján lép hatályba és a  Projekt  befejezéséig,  de  legkésőbb  2020.  december 31-ig tart. 
A  Megbízott a  Projekt  hivatalos lezárásáig köteles mindenben segíteni a Megbízót, valamint a 
projekt megvalósításban részt vevő projektmenedzsment szervezetet (RÉV8 Zrt.). 

6.2. Jelen szerződés kizárólag írásban módosítható. 



6.3. A  másik fél súlyos vagy ismételt szerződésszegése esetén a Szerződő Felek jogosultak 
a jelen szerződést a jogsértő vagy mulasztó félhez intézett egyoldalú írásbeli felmondással, 
azonnali hatállyal megszüntetni. 

6.4. Késedelmes vagy hibás teljesítés esetén, amennyiben a Megbízott a Megbízó által 
tűzött póthatáridőben sem teljesíti megfelelően a szerződést, a Megbízó érdekmúlás esetén 
szinten jogosult a jelen szerződéstől elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondani. 

A  Megbízó részéről azonnali hatályú felmondásra  ad  lehetőséget,  ha  a Megbízott ellen csőd-, 

felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul. 

VII. Együttműködés, kapcsolattartás 

7.1. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kötelesek egymással 

együttműködni Az együttműködés keretében Felek kötelesek egymást haladéktalanul 

értesíteni minden olyan tényről, körülményről vagy eseményről, amely a jelen szerződésben 

foglalt kötelezettségek megfelelő teljesítésére vonatkozik, illetve a teljesítést bármilyen 

módon korlátozhatja, megnehezítheti, késleltetheti, vagy megakadályozhatja. 

7.2. Szerződő Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik az elektronikus úton elküldött 

írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind elektronikus úton küldött üzenet 

esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél részére az üzenetet 

megküldte. 

7.3. A  Szerződő Felek az együttműködés keretében teljesítendő írásbeli értesítéseket és 

nyilatkozatokat a másik fél kijelölt kapcsolattartóihoz kötelesek megtenni és a másik fél 

kapcsolattartóitól jogosultak az ilyen értesítéseket és tájékoztatások hitelesként és 

érvényesként elfogadni.  A  Szerződő Felek rögzítik a Megbízó a Megbízott számára 

folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít. 

Megbízó részéről kapcsolattartó 

név: Herbai Csilla projektmenedzser 

cím: 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

telefon: 459-2129 
herbai-csilla@rev8.hu 

Megbízott részéről kapcsolattartó 

név: Nyerges Zoltán, kommunikációs divízió, szakmai igazgató 

e-mail: szerkesztoseg@jozsefvaros.hu 

Tel: +36 1 210-4900 

VIII. Egyéb kikötések 

8.1. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés nyilvános, tartalma 

közérdekű adatnak minősül, így kiadása harmadik személy részére nem tagadható meg. 

8.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére képviselőik megfelelő 

felhatalmazással rendelkeznek, továbbá részükről a jelen szerződés aláírása nem eredményezi 

más egyéb szerződés vagy jognyilatkozat megsértését. 
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8.3. Jelen szerződésből eredő  vitas  kérdéseket a felek elsősorban tárgyalás útján rendezik, s 
amennyiben ez nem vezet eredményre a jogviták tekintetében — a pertárgy értékétől függően — 
bírósági eljárást kezdeményeznek. 

8.4. A  jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrő l szóló 
2013.  évi V. törvény, valamint a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései 
irányadóak. 

A  jelen szerződés  6,  egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült.  A 

szerződés  6  számozott oldalból áll és  2  db mellékletet tartalmaz, melyek a szerződés 

elválaszthatatlan részei. 

Jelen szerződést a Megbízó Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

(.../....) számú határozatával fogadta el. 

Jelen szerződést szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, közös átolvasás és 

értelmezés után írták 

Budapest, 2019.  

  

    

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Józsefváros Közösségeiért Nonprofit  Zit 

önkormányzat képviseletében 

képviseletében Kovács  Barbara 

dr. Sara Botond igazgatósági elnök 

polgármester 

Fedezet  
Dátum:  Budapest, 2019.  
Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Páris Gyuláné 

gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

Danada-Rimán Edina 
jegyző 

nevében és megbízásából 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 
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Mellékletek:  
1.sz. melléklet: „Palotanegyed,  Europa  Belvárosa Program III." kommunikációs 

feladatok bemutatása  es  ütemezése 

2.sz. melléklet: „Palotanegyed,  Europa  Belvárosa program  Ill.",  eimmel beadott 

pályázat és a Támogatási Szerződés 



1.  számú melléklet 

„Palotanegyed, Európa Belvárosa Program III." kommunikációs feladatok bemutatása 
és ütemezése 

L Megbízóval és a  REVS  Zrt.-vel együttműködve egységes  online  és  offline  kommunikációs 
tevékenység, mind a lakosság, mind a szakma számára.  Budapest  Főváros Önkolmányzata 
megbízásából az  Urban Dialog  Kft. kötelezettséget vállalt a TER_KÖZ projektek interaktív 
felületen való megjelenítésére a www.budapestdialog.hu oldalon, és hozzáférést nyújtott 
Megbízó részére a  Projekt  elemző, fejlődési folyamatot követő bemutatására. Megbízott az 
Megbízóval, a  REVS  Zrt.-vel és a Civilek a Palotanegyedért Egyesülettel együttműködve 
vállalja, hogy aktívan részt vesz a projektkészültség alapján a feltöltött adatok frissítésében a 
Projekt  befejezéséig,  de  legkésőbb  2020.  december 31-ig. 

2. Sajtóközlemények kiküldése a Projekt megvalósításáról, zárásáról és a sajtómegjelenések 
összegyűjtése a projekt arculati kézikönyvének megfelelően. 

3. Projekttel kapcsolatban a Megbízó vagy a Civilek a Palotanegyedért Egyesület által 
szervezett események fotódokurnentálása, az eseményt követően a fotók megküldése  5  napon 
belül a Megbízó részére. 

4. Rövid,  3-5  perc hosszúságú záróvideó készítése a projektről legkésőbb  2020.  december 31-
ig. 

5. A  Megbízott köteles bármely, a Projekttel kapcsolatban szervezett eseményről a jelen 
szerződésben megjelölt Megbízó kapcsolattartóját írásban értesíteni, legkésőbb a rendezvény 
napját megelőző  12  nappal. 

6. A  http://europabelvarosa.hu honlap szerkesztése a projekt időtartama alatt, és a fenntartási 
időszakban folyamatosan. 

Megbízott kötelezettsége, hogy a Projekttel összefüggő kommunikációs tevékenysége során --
valamennyi nyilvános rendezvényen, kommunikációs terméken, média-megjelenéseiben, a 
beruházások és közösségi programok tájékoztató és információs tábláin — alkalmazza 
kötelező arculati elemeket az arculati kézikönyvben foglaltaknak megfelelően. Az Arculati 
Kézikönyvet Megbízó a Megbízott részére rendelkezésre bocsátja. 



2.  sz. melléklet 

Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  július  03. 13:02 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Napirend 

Eredménye Voks: Szav°/0 Össz% 
Igen 11 100.00 73.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 11 100.00 73.33 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 4 26.67 
Összesen 15 100.00 

Név Voks 
Dudás Istvánné Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Györgyi  Ida Anna Igen 
Kocsis Attila Igen 
Ő szi  Eva Igen 
Pálovics László Igen 
Pinter  Attila Igen 
Soós György Igen 
Vörös Tamás Igen 
Borsos  Gabor Távol 
Helisz György Távol 
Jakabfy Tamás Távol 
Major Zoltan Távol 

Frakció 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  július  03. 13:03 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya:  1.  blokk 

Eredménye Voks: Sza0/0 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  
iisszesen 15 100.00 

Név Voks 
Dudás Istvánne Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Györgyi  Ida Anna Igen 
Jakabfy Tamás Igen 
Kocsis Attila Igen 
Ő szi  Eva Igen 
Pálovics  Laszlo Igen 
Pintér Attila Igen 
Soós György Igen 
Vörös Tamás Igen 
Borsos  Gabor Távol 
Flélisz György Távol 
Major Zoltan Távol 

Frakció 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  július  03. 13:03 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya:  2.  blokk 

Eredménye Voks: Szav )̀/0 Össz% 
Igen 13 100.00 86.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 86.67 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 2 13.33 
Összesen 15 100.00 

Név Voks 
Borsos  Gabor Igen 
Dudás Istvánné Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Györgyi  Ida Anna Igen 
Jakabfy Tamás Igen 
Kocsis Attila Igen 
Ő szi  Eva Igen 
Pálovics László Igen 
Pintér Attila Igen 
Soós György Igen 
Vörös Tamás Igen 
Hélisz György Távol 
Major Zoltan Távol 

Frakció 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  július  03. 13:06 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

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

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 13 100.00 86.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 86.67 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 2 13.33 
Összesen 15 100.00 

Név Voks 
Borsos Gábor Igen 
Dudás Istvánné Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Györgyi  Ida Anna Igen 
Jakabfy Tamás Igen 
Kocsis Attila Igen 
Ő szi  Eva Igen 
Pálovics László Igen 
Pintér Attila Igen 
Soós György Igen 
Vörös Tamás Igen 
Hélisz György Távol 
Major  Zoltán Távol 

Frakció 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  július  03. 13:08 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Napirend  2.2.  pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 
Budapest  VIII. kerület, Déri Miksa utcában és Víg utcában kisnyomású gázvezeték 
építéséhez 

Eredménye Voks: Szav°/0 Össz% 
Igen 13 100.00 86.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 86.67 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 2 13.33 
Összesen 15 100.00 

Név Voks 
Borsos Gábor Igen 
Dudás Istvánné Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Györgyi  Ida Anna Igen 
Jakabfy Tamás Igen 
Kocsis Attila Igen 
Ő szi  Eva Igen 
Pálovics László Igen 
Pintér Attila Igen 
Soós György Igen 
Vörös Tamás Igen 
Hélisz György Távol 
Major  Zoltán Távol 

Frakció 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  július  03. 13:09 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Napirend  2.4.  pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 
Budapest  VIII. kerület, Práter utcában és Losonci téren kisnyomású gázvezeték 
építéséhez 

Eredménye Voks: Szav`Yo Össz% 
Igen 13 100.00 86.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 86.67 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 2 13.33 
Összesen 15 100.00 

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

Frakció 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  július  03. 13:09 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Napirend  2.5.  pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 
Budapest  VIII. kerület, Szigony utcában kisnyomású gázvezeték építéséhez 

Eredménye Voks: Szav°/0 Össz% 
Igen 13 100.00 86.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 86.67 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 2 13.33 
Összesen 15 100.00 

Név Voks 
Borsos  Gabor Igen 
Dudás Istvánné Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Györgyi  Ida Anna Igen 
Jakabfy Tamás Igen 
Kocsis Attila Igen 
Ő szi  Eva Igen 
Pálovics László Igen 
Pintér Attila Igen 
Soós György Igen 
Vörös Tamás Igen 
Hélisz György Távol 
Major Zoltan Távol 

Frakció 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  július  03. 13:09 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Napirend  2.6.  pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 
Budapest  VIII. kerület, Baross utcában és Kálvária téren kisnyomású gázvezeték 
építéséhez 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 13 100.00 86.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 86.67 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 2 13.33 
Összesen 15 100.00 

Név Voks 
Borsos Gábor Igen 
Dudás Istvánné Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Györgyi  Ida Anna Igen 
Jakabfy Tamás Igen 
Kocsis Attila Igen 
Őszi  Eva Igen 
Pálovics László Igen 
Pintér Attila Igen 
Boos  György Igen 
Vörös Tamás Igen 
Helisz György Távol 
Major  Zoltán Távol 

Frakció 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  július  03. 13:10 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya:  3.  blokk 

Eredménye Voks: Szav(1/0 Össz% 
Igen 12 92.31 80.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 7.69 6.67 
Szavazott 13 100.00 86.67 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 2 13.33 
Összesen 15 100.00 

Név Voks 
Borsos  Gabor Igen 
Dudás Istvánné Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Györgyi  Ida Anna Igen 
Kocsis Attila Igen 
Őszi  Eva Igen 
Pálovics László Igen 
Pintér Attila Igen 
Soós György Igen 
Vörös Tamás Igen 
Jakabfy Tamás Tart. 
Hélisz György Távol 
Major Zoltan Távol 

Frakció 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  július  03. 13:10 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya:  4.  blokk 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 13 100.00 86.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 86.67 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 2 13.33 
Összesen 15 100.00 

Név Voks 
Borsos  Gabor Igen 
Dudás Istvánné Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Györgyi  Ida Anna Igen 
Jakabfy Tamás Igen 
Kocsis Attila Igen 
Őszi  Eva Igen 
Pálovics László Igen 
Pintér Attila Igen 
Soós György Igen 
Vörös Tamás Igen 
Hélisz György Távol 
Major Zoltan Távol 

Frakció 

10 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  július  03. 13:13 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elutasítva 
Egyszerű 

Tárgya: Napirend  4.3.  pontja:  Budapest  VIII. kerület, Fecske  u. 24.  szám alatti, 
34997  hrsz.-u telek  50 m2-es  részének elidegenítése 
ügyrendi indítvány 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 6 46.15 40.00 
Nem 7 53.85 46.67 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 86.67 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 2 13.33 
disszesen 15 100.00 

Név Voks 
Borsos Gábor Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Jakabfy Tamás Igen 
Ő szi  Eva Igen 
Vörös Tamás Igen 
Dudás Istvánné Nem 
Guzs Gyula Nem 
Györgyi  Ida Anna Nem 
Kocsis Attila Nem 
Pálovics László Nem 
Pintér Attila Nem 
Soós György Nem 
Hélisz György Távol 
Major  Zoltán Távol 

Frakció 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  július  03. 13:13 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Napirend  4.3.  pontja:  Budapest  VIII. kerület, Fecske  u. 24.  szám alatti, 
34997  hrsz.41 telek  50 m2-es  részének elidegenítése 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 10 76.92 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 23.08 20.00 
Szavazott 13 100.00 86.67 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 2 13.33 
Összesen 15 100.00 

Név Voks 
Dudás Istvánné Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Györgyi  Ida Anna Igen 
Kocsis Attila Igen 
Pálovics László Igen 
Pinter  Attila Igen 
Soós György Igen 
Vörös Tamás Igen 
Borsos  Gabor Tart. 
Jakabfy Tamás Tart. 
Őszi  Eva Tart. 
Helisz György Távol 
Major Zoltan Távol 

Frakció 
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