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M E G H Í V Ó 
 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

 

2019. évi 6. rendkívüli ülését 

 

2019. augusztus 21-én (szerda) 14
00 

órára 

hívom össze. 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülését a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 

III. 300-as termében (Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67.) tartja. 

 

 

 

 

Napirend 
 

1. Képviselő-testület 

(írásbeli előterjesztés) 

 

1. Javaslat a kerületi konzultáció alapján Józsefváros rendjét és biztonságát szolgáló 

döntések meghozatalára (PÓTKÉZBESÍTÉS) 

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

2. Javaslat szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére vonatkozó települési 

támogatási forma létrehozására 

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

3. Javaslat a „Felnőtt háziorvosi ügyeleti és sürgősségi feladatok ellátása” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására és egyéb költségvetést érintő 

döntések meghozatalára  

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

4. Javaslat a JÓKÉSZ-szel kapcsolatos döntések meghozatalára 

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

5. Javaslat klímavészhelyzet kihirdetésére és a szükséges intézkedések megtételére 

Előterjesztő: Jakabfy Tamás - képviselő 
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2. Gazdálkodási Ügyosztály 

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - ügyosztályvezető 

(írásbeli előterjesztés) 

 

1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 

2. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Diószegi 

Sámuel utca 46. számú ingatlanra kapubehajtó útcsatlakozás kiépítéséhez 

3. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület, Tömő utca 33/a. 

számú ingatlan kapubehajtó útcsatlakozás létesítéséhez 

4. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad 

utca 7-9. szám alatti ingatlan kapubehajtó útcsatlakozás kialakításához 

5. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület, Illés utca – 

Tömő utca csomópontban gyalogos átkelőhely létesítéséhez (PÓTKÉZBESÍTÉS) 

6. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Salétrom utca 

4. szám alatti ingatlan víz- és csatornabekötésének kiépítéséhez 

7. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Múzeum u. 17. 

– Reviczky u. 6. szám alatti ingatlan víz- és csatornabekötésének kiépítéséhez 

8. Javaslat a „Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és 

díszkivilágítása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 

eredményének megállapítására  

9. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 16. szám alatti ingatlanra 

vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra  

10. Javaslat a vendéglátóipari hasznosításhoz kapcsolódó közterület-használati 

díjbevételek 20%-ának társasházak részére történő visszatérítésére 

(PÓTKÉZBESÍTÉS) 
11. Javaslat a Budapest Gyógyfürdői és Hévízi Zrt.-vel történő szerződéskötésre 

(PÓTKÉZBESÍTÉS) 
 

 

3. Rév8 Zrt. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila-Mihály - vezérigazgató 

(írásbeli előterjesztés) 

 

1. Javaslat a „Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2)” tárgyú közbeszerzési 

eljárás eredményének megállapítására 

2. Javaslat a „Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP3)” tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindítására 

3. Javaslat a „Zöldudvarok kialakítása, Kálvária tér továbbfejlesztése (LP4, KP6)” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására és új közbeszerzési eljárás 

megindítására (PÓTKÉZBESÍTÉS) 

4. Javaslat a „Speciális lakhatási projektek (LP7)” tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindítására 

 

 

4. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - vagyongazdálkodási igazgató 

(írásbeli előterjesztés) 

 

1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter utca 67. szám alatti helyiség (hrsz.: 

36118/0/A/35) bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére 
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2. Javaslat a VIII. kerület, Rákóczi út 53. szám alatti (34640/0/A/1 és 34640/0/A/2 hrsz.-

ú), nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának csökkentésére vonatkozó 

döntésre 

3. Javaslat az Új Teleki téri Piac A jelű 5. szám alatti üzlethelyiség bérleti jogának 

átruházására 

4. Javaslat „LNR-E/2019. típusú” bérlakás pályázat kiírására 

 

 

5. Egyéb előterjesztések 

(írásbeli előterjesztés) 

 

1. Javaslat Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel megkötött együttműködési megállapodás 

módosítására 

Előterjesztő: dr. Juhász Marica - Humánszolgáltatási Ügyosztály vezetője 

2. Javaslat drogellenes programmal kapcsolatos támogatási szerződés módosítására 

(PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: dr. Juhász Marica - Humánszolgáltatási Ügyosztály vezetője 

 

 

6. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 

(írásbeli előterjesztés) 

 

1. Javaslat fellebbezés elbírálására (PÓTKÉZBESÍTÉS) 

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

2. Javaslat köztemetési költség megtérítésének részletfizetéssel történő engedélyezésére 

Előterjesztő: dr. Mészár Erika - aljegyző 

3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Déri Miksa u. 10. szám alatti ingatlanokra 

vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra  

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - Gazdálkodási Ügyosztály vezetője 

4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szentkirályi utca 17. szám alatti ingatlanra 

vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra  

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - Gazdálkodási Ügyosztály vezetője 

5. Javaslat ingatlanban okozott kár megtérítésére vonatkozó megállapodás megkötésére  

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - Gazdálkodási Ügyosztály vezetője 

6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, …………………... szám alatti lakás pályázaton 

kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban 

Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

vagyongazdálkodási igazgatója  

7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, ……………………... szám alatti lakás 

elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására 

Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

vagyongazdálkodási igazgatója  

8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, …………………. szám alatti lakás elidegenítésével 

kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására 

Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

vagyongazdálkodási igazgatója  
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Megjelenésére feltétlenül számítok. Amennyiben az ülésen nem tud részt venni, kérem, azt 

írásban (levélben, elektronikus levélben) jelezni szíveskedjen részemre, legkésőbb az ülés 

kezdetéig.  

 

 

Budapest, 2019. augusztus 15. 

 

 

 Soós György s.k. 

 elnök 
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