
JEGYZoKoľyvI KIVONAT

KészĹilt Budapest Főváros VIII' keľtilet Jőzsefvárosi onkormtĺnyzat Képviselő-testtilet
2016. oktriber 6-án (csütörtök) 9.00 órakor aJőzsefvtlrosi Polgáľmesteľi Hivatal III. emelet

300-as tárgya|őjában megtartott 7. ľendes üléséľől

ýZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATAR o Z ATH)ZAT ALH)Z EGYSZERÚ S Zó To BB s Éc szÜrsÉcp s
HATAROZAT:
19212016. (x.06.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

Napiľend:

1. Elsődlegesen táľgyalandó előterjesztések

1. Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Progľam felůilvizsgá|atára
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Sríntha Péterné - alpolgármester

f. Váľosľehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előteľjesztés

1. Javaslat a ľÉn-roz ,,A', Európa Belvárosa Progľam II. ütem
pá|yázattalkapcsolatos'diintésekmeghozata|ára
(írásbeli előterj esztés' PoTK-EZBESITES)
Előteľjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Egľy Attila - alpolgármesteľ
dr. Szilágyi Demeteľ - képvíselő

3. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat érintő előteľjesztések

1. Javaslat az Ú; Teleki téľi Piaccal kapcsolatos tulajdonosi döntések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt,

igazgatőság eln<lke

2. Javaslat a Budapest vln. kerület, Üľĺĺ ĺt 16/8. és Üuoi ĺt 18. szám a|atti
nem lakás cé|jára szolgálĺó helyiségek páÄyázzti eljárás keľetében tiirténő
bérbeadására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.,

igazgatősźlg elnöke



3. Javaslat a Budapest VIu. keľület, Vajdahunyad u. 9. szám alatti telek
p á.Jy ázat útj án tőrténő elidegenítés ére
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Pesti Ivett - Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,

igazgatőság elnöke

4. Javaslat a dolgozĺii paľkoltatásra vonatkozó 5912014. (IV. 23.) számú
képvĺselő.testületi határozat visszavonására és űjhatározat meghozata|ára
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesaő: dľ. Pesti Ivett - Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,

igazgatőság elnöke

5. Javaslat elővásárlási joggal kapcsolatos dtintés meghozata|ára
(írásbeli előteľjesĺés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

6. Javaslat a ĺ-ÉlBr-Progľam keretében kijelłitt lakással kapcsolatos
tulajdonosi diintések meghozataláľa és a 66/20Í2. (xII.13.) önkormányzati
rendelet módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

4. Vagyonkezelésselo városiizemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat keľĺileti ztildstľatégiával kapcsolatos dtintések meghozatalára
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

2. Javaslat a trianoni emlékhellyel kapcsolatos dłintések meghozata|ára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Javaslat a Józsefváľos közigazgatási területén a jáľmiĺvel ttiľténő várakozás
kiegészítő, helyi szabá|yozásárő| szóló 26l20Í0.(YI.|8.) önkormányzati
rendelet módosítására
(írásbeli e|ótetjesńés, póľKÉZBESÍTÉS)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

5. Egyéb előterjesztések

1. Javaslat a házasságkiités e|őtt áůl.ő páľok megajándékozásáľól szóló rendelet
elfogadására
(írásbeli előterj esztés)
Eloterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester



Tájékoztatők

t. Polgármesteri tájékoztatő a |ejárt határidejű testĺileti határozatok
végrehajtásáról, az e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekről, a
jelentősebb eseményekľől és az tinkoľmányzati pénzeszktiztik átmenetileg
szabadrendelkezésű ľészének pénzpiaci jetlegíĺ lekiitéséľől
(írásb e l i tti1 éko ztatő)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

1. Elsődlegesen táľgyalandó előterjesztések

Napiľend 1/1. pontja
Javas lat a Helyi Es élye gyenlős é gi Pľo gra m felülvizs gáI'atár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Santha Péterné - alpolgĺĺrmester

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvIspro
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALlľrI Z EGYS ZERU S ZóToB B s Éc szÜrs ÉGE S
HATÁRoZAT:
193/2016. (x.06.) t6IGEN 0 NEM 1 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. elfogadja a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuĺĺĺosi onkoľmányzat Helyi
Esélyegyenlőségi Program Intézkedési tervének felülvizsgálatát, a határozat 1. számíl
mellékletében fo glaltak alapj án.

Felelős : polgiíľmester
Határidő 20I 6. október 06.

2. elfogadja a Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkormiínyzat Helyi
Esélyegyenlőségi Program tntézkedési tervének módosítását, a határozat 2. szźlĺrÍl
mellékletében foglalt módosítások szerinti tartalommal.

Felelős : polg:ĺrmester
Határiđó : 20I 6. októbeľ 06.

3. Budapest Fővĺíros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormanyzat He|yi Esélyegyenlőségi
Programját és ahhoz kapcsolóđó Intézkedési tervet 20l8. évben felülvizsgálja.

Felelős: polgármester
Hatáĺidó: 2018. december 3 1 .

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: HumánszolgáItatási Ügyosztály
Ilumánkapcsolati Iroda



A 193ĺ2016. (X.06.) számli határozat mellékleteit a kivonat 1. számrĺ melléklete
tartalmazza.

2. Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztés

Napiľend 2l1. pontja
Javaslat a TER-KOZ ,,A,, Európa Belvárosa Progľam II. iitem
páiyázattalkapcsolatos'diintésekmeghozata|ára
(írásbeli előterj esztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Egry Attila - alpolgármesteľ
dľ. Szilágyi Demeteľ - képviselő

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN lz rÉpvIsplo
A HATAR oZ AT]H)Z AT AL]'jl) Z unĺ o s ÍľpTT SZóToB B S ÉG S ZÜK S ÉGE S
HATÁRoZAT:
1g4ĺ2016.(x.06.) 16IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

l. kezdeményęzi aFővttosi onkormźnyzatnti a Fővaľosi onkormanyzat és a Józsefuárosi
tnkormlínyzat kozott létrejött, az ,,Eurőpa Belvaĺosa program II., a Palotanegyed
Kulturális Vaľosmegújításď, című páIyćnat megvalósításáľa vonatkozó Támogatási
szerzođés hatĺíridején ek 2011 .június 30. napjźra történő módosítását.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|6. október 6.

2. kezdeményezi aFővźrosi onkormźnyzatĺáI a Fővárosi onkormányzat és a Józsefuarosi
onkoľmanyzat kozott létrejött, az ,,Eurőpa Belvaľosa progľam |I., a Palotanegyed
Kulturális Vaĺosmegújítźsa,, cimu pá|yázat megvalósításaľa vonatkoző Támogatási
szerzőđés költségvetésének módosítását oly módon, hogy a program megvalósítása során

a fel nem hasznáIt füvarosi támogatást és ĺjnkormányzati tinĺészt átcsopoľtosítja az alábbi
tźhlźnat szerint:

Eredeti Támogatás Szerződ,ćs szerinÍ Módosított Támogatási Szerződés szerint

Programelem
Fővĺĺľosi
támogatás

onkoľmany
zaĺ onÍesz Programelem

Főváĺosi
támogatás

onkoľmány
zati oĺltész

Bródy Sándor
utca - Gutenberg
tér- Somogyi
Béla utca - Rökk
Sziláľd utca
egyes részeinek
megújítása
(műszaki
ellenőrrel)

97 555 178 24 388 794

Bródy Sĺándor
utca - Gutenberg
tér- Somogyi
Béla utca - Rökk
Sziláľd utca
egyes ľészeinek
megújítása
(múszaki
ellenőnel)

94 670 898 f3 667 724



Kommunikáció 1 600 000 400 000 Kommunikáció 2 884 280 721 010

A JOHIR NKft.
és a CAPE
közösségi
kulturális
programiai

5 032 tjl I f58 0f7

A JOHIR NKft.
és a CAPE
közosségi
kultuľális
programiai

6 632 107 L 658 021

Felelős: polgármester
Határĺđő: 2016. októbeľ 6.

3 . felkéri a Rév8 Zrt.-t az 1 . és 2. pontban foglalt Támogatás i szerzodés módosítási kéľelem
ĺjsszeállításara és benyújtásara, egyben fe|hata|mazza a polgáľmestert a kérelem
alź.jrásźra.

Felelős: polgármester, Rév8 Zĺ1. vezérigazgatőja
Hataľidő: 20|6. október 14.

4. amennyiben a Fővárosi Oĺlkotmányzat a 3. pont szerinti Támogatási szerzódés
módosítási kérelmet befogadja, felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szeruóđés
módosítás a|źirásźlra, abban az esetben, ha az nem éľint cinkormányzati forľásbevonást,
vagy az elfogadott program elemeinek lényeges taľtalmi módosítását.

Felelős: polgáľmester
Hataridő : A Fő váro s i onkoľmán y zat j őv éhagy ását kö vető en azoĺna|

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Rév8 Zrt.,Po|gátľmesteľi Kabinet

3. Váľosrehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztés

Napirend 3/1. pontja
Javaslat az Úĺ Teleki téľi
meghozata|ára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett

Piaccal kapcsolatos tulajdonosi döntések

Józsefuĺírosi Gazdálkodási Kdzpont Zrt.,
ígazgatőság elnĺike

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZATHo Z AT ALH) Z EGYSZERU SZoTOBB sÉc szÜrs Écp s
HATAROZAT:
195t2016. (X.06.) O NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dtint, hogy

1. az Uj Teleki téri Piacon a|ka|mazott díjak targyában hozott 257l2O|5. (KI.03.) számu _
143/2016. (VI.02.) szélmű határozatával kiegészítętt _ képviselő-testületi haténozat 4.
pontja 2016. október 06-aihatá||yal az alábbiakkal egészül ki:

16IGEN



,,AZ Uj Teleki téri Piac külső (utca felé néző) falainak feltiletén elhelyezkedő
reklámberendezések bérleti díjait jelen pont a)-c) alpontjai hatfuozzákmeg.

ĺz Új Teleki téľi Piac belső falfeltiletein elhelyezkedő reklámberendezések bérleti díjait
az alábbiak szerint hattrozzameg:

d) helyi, VIII. kerületi székhelý vállalkozások esetében a béľleti díj: legalább 5.000
Ft/hó/reklám + AFA

e) helyi, VIII. kertileti telephe|ý, vagy Íióktelepű vállalkozások esetében a béľleti díj:
legalább 10.000 Ftlhó/reklám + AFA

f) egyéb váI|alkozások esetében a bérleti díj: legalább 15.000 Ftlhó/ľeklám + AFA

A részben vagy egészben a Budapest Főváros VIII. keriilet Jőzsefvárosi onkormányzat
tulajdonában á|Iő gazđasági társaságok, az onkormtnyzat ktiltségvetési szeľvei, és az
onkormanyzat tita| alapított, jogi személyiséggel rendelkező szewezetek ingyenesen
hirdethetnek azUi Teleki téri Piachoztartoző külső és belső reklámfe1tileteken.''

Felelos: Józsefuaľosi Gazdálkodási K<izpontZrt.
Hatáľidő: 2016. október 06.

2. az ĺJi Te|eki téri Piacon a|ka\mazott díjak taľgy ában hozott 257 l2OI5. (XII.03.) sztlmt -
14312016. (VI.02.) szám,ű határozatáva| l<legészített - képviselő-testületi hatźrozat 6.

pontja 2016. októbeľ 06-aihatáIlyal, az alábbiakkal egészül ki:

,,Az Új Teleki téri Piac J2 jelti, 20 mf alapteľĹiletű üzlethelyisége vonatkozásábaĺ a
ťĺzetenđő béľleti díj üzletköľtől fliggetlenül nettó 1.300,- Ftlm,l|lő. Az Ínlethelyiségben
hús- és hentesáru, hal- és meleg étel arusítása nem végezhető.,,

Felelős: Józsefuĺárosi Gazďá|kođási Központ Zrt.
Határido 2016. október 06.

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási KiizpontZrt.
Ú1 ľeletĺ téri Piac és Termelői Piacok Divízió

Napirend 3ĺf. pontja
Javaslat a Budapest VIII. keľület, Üllĺĺ ĺt 16/B és Üuĺĺ ĺt 18. szám alatti
nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek pá.Jyázati eljárás keretében ttiľténő
béľbeadására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,

igazgatőság elnöke

sZAv AZÁSNÁL JELEN vAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZóTo B B sÉc s zÜrSÉGE S
HATÁRoZAT:
Íg6t20]l6. (x.06.) 16IGEN 0 NEM 2 TARTóZKODÁSSAL



A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) felkéľi a lőzsefváĺosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Buđapest VIII. kerület, Üllői út
|-6.tB szám alatt elhelyezkedo 36763l0lV48 he|yrajzi számu, 118 m2 alapterĹiletű
ftildszinti (kizfuő|ag a Budapest VIII. kerĹilet, Üllői út 18. szám a|atti,36]64/0lNI
hĺsz.-ú helyiségből megközelíthető), valamint a Budapest VIII. kerĺilet' Üllői út 18.
szám aLatt elhelyezkeđő 36764t0/N1 utcai ftjldszinti és pinceszinti, 756 m2
alapteľiilettĺ, és a 36764/0lN3 helyrajzi szám a|aÍĺi, fijldszinti, 28 m2 alapterületű
(kizárő|ag a 36764lOlAli hĺsz.-ú helyiségből megközelíthető), mindtisszesen 902 m2
alapteľülettĺ ĺires, önkormányzati tulajdonú, nem lakás cé|játa szo|gźiő helyiségek
együttes bérbeadásaľa vonatkozó nyilvános egyfordu|ős pá|yazat keretében történő
kiirásáľaminimum 978.800,- Ft/hó + ÁFA béľleti díj cisszegen.

A Kiíró kiköti, hogy a helyiségre nem adható be olyan ajtn|at, amely a Képviselő-
testület 248/20|3. (VI. 19.) szźlrílhatźlrozatźnak 8. a) pontja szerinti 25 Yo-os béľleti
díj kategőriába tartoző (italbolt, dohányárusítás, játékteľem, szexshop), illetve
nyilvános internet szolgáltatás (intemet ktryéző, call center, stb.) tevékenység
végzésére vonatkozik.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatarido: 2016. október 06.

Z.)elfogadja aPá|yźnati dokumęntáciőt ahatéttozat melléklete szeľinti tartalommal.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatfuiđő : 20I 6. októbeľ 06.

3.) felkéri a Jőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a páLyázatnak a veľSenyeńetési
eljáľásolaól szóló 13612016. CVI. 02.) szźrnu képviselő-testületi hatźĺrozatbanfoglaltak
szeľinti lebonyolításra.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KĺĺzpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 20|6. október 06.

4.) a pá|yázati felhívást a Versenyeńętési SzabáIyzat 1l. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi Polgrírmesteri Hivatal
hirdetotabláján, a Józsefuáľosí GazđáIkodási Központ Zrt. (Bonyolító)
ĺigyfelfogadasra szo|gá|ő helyiségében (telephe1yein), a Józsefuaros című helyi
lapban, az onkormányzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az onkormányzat és a
Bonyolító számźra elérhető költségmentes hirdetési feltileteken, egyéb rendelkezésre
álló internetes hirdetési poľtálokon kell kozzétenrli.

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási K<lzpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiđő : 20I 6. október 20.

5.) eredménýelen versenyeztetési eljárás esetén az eljĺĺrás eredménýelenségének
megáI|apitására vonatkozó tulajdonosi, béľbeadói dcintés meghozata|ttval a
Y fu o s gazdál ko đási é s P énzĹigyi B i zotts ág ot hata|mazza fe|.



Felelős: Józsefvárosi Gazdá|kodási KözpoĺtZtt. vagyoÍLgazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2011 .január 09.

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefváľosi Gazdálkodási KözpontZrt.

A Í96/2016. (x.06.) számú határozat me||ék|etét a kivonat 2. számú melléklete
tartalmazza.

Napiľend 3/3. pontja
Javaslat a Budapest YIII. kerület, Vajdahunyad u. 9. szám alatti telek
pá.Jy ánat útján tiirténő értékesítésére
(írásbeli eloterjesztés)
Előterjesztő: dľ. Pesti Ivett - Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.,

igazgatőság elnöke

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN t s KÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHI Z EGY S ZERŰ SZóTo B B sÉo szÜrs Écp s
HATAROZAT:
|g7t2016.(x.06.) 13IGEN 3 NEM 2 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I.) hozzájtrul a Budapest VIII. keľiilet, Vajdahunyad u. 9. szám a\athi, 35600 |ltsz.-iĺ,558 m2

alapterületű telek nyilvános, egyfoľdulós pá|yázat útj an történő éľtékesíté séhez.

Felelős: Józsefuárosi Gazđá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201'6. októbeľ 06.

2.) elfogadja a hatáĺozat mellékletét képezó, a Budapest VIII. keľület, Vajdahunyad u. 9.

szám a|atti, 35600 Ilrsz.-is',558 m2 alapterületű telek éľtékesítésére vonatkozó páIyćuati
felhívást az alt.ŕbí feltételekkel

a.) a minimális vételaľ: 99.200.000,- Ft + ÁFA,

b .) a pá|y azat bfu á|ati szemp o ntj a : a legmagasabb me gaj ĺĺn]ott v ételát,

c.) apá|yázónalďvevőnek vállalnia kell, hogy
ca.) a telekingatlan bitokbaadástúo| szźmlított 2 éven belül jogerős építési engedélyt

szerez,
cb.) a jogerős építési engedély megszerzésétó| sztmítotĹ 2 éven belül jogerős

hasznáIatb avétel i enge d éIyt. szer ez,
cc.) a jogeľős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme

esetén a kötbér összege 15.000.000,- Ft; ajogerős haszĺźiatbavételi engedély
megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege
7.500.000'- Ft, amely kcitelezettségek garancíaszęrzőđés megk<itésével
biztosítandók. A garancíaszeľződésben foglaltak 60 napná| kevesebb késedelem
esetén időarányosan érvényesíthetők. Az előzőeken tul felmeľülő késedelem
esetén vevő által fizetendő napi kdtbér mértéke 30.000,- Ft.



Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyoflgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. október 06.

3.) a pá|yźzati felhívást a Képviselő-testiilet 13612016. (vI. 02.) szźlmu határozatábarl
fo glaltak szerint teszi kozzé.

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási KözpoúZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatarido: 2016. október 0ó.

4.) felkéri a Jőzsefvtrosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.-t, hogy a versenyeztetési eljárást
bonyolítsa le, és a páIyźnat eredményére vonatkoző javas|atát terjessze a Képviselő-
testület elé jóvahagyás céljából. Amennyiben a pá|yázat eredménýelenül záru|,
fe|hatalmazza aYźlrosgazdźikođási és Pénztigyi Bizottsźlgot apźiyázatot|ezźxő eredmény
megállapítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazđálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺĺridő: 2017. februaľ 17.

A dłĺntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Jĺózsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.

A 19712016. (X.06.) számú határozat mellékletét a kivonat 3. számú melléklete
tartalmazza.

Napiľend 3/4. pontja
Javaslat a dolgozĺii parkoltatásľa vonatkozó 5912014. (Iv. 23.) számú
képviselő-testůileti határozat visszavonására és űjhatározat meghozata|ára
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuaľosi Gazdálkođási Kĺizpont Zrt.'

igazgatősźtg elnöke

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZóToB B sÉc szÜrsÉcps
HATAROZAT:
r98t20r6. (x.06.)

A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy

1.) visszavonja a II|20I4. (II. 05.) számll, az 59/2014. (IV.23.) és a 10112015. (IV. 16.)
szźlmuhattrozatźú.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgaÍőja
Hattlriďo : 20I 6. októbeľ 06.

2.) az onkormányzat intézményei, aZ onkoľmányzat fulajdonában á|Iő gazđasági
társaságok, az onkormányzat fenntaľtásában műkĺjdő intézmények, Budapest Fővaľos
Kormanyhivata|a VIII. keľületi Hivatala, a BRFK VIII. keľületi Rendőrkapitanyság, valamint
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuĺíľosi Polgáľmesteľi Hivatal dolgozói részérę a
248120|3. (IV.19.) sziámú képviselő-testiileti hatźrozat II. fejezet 8. c) pontjában

IS IGEN 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL



meghatáÍozott béľleti díjtól eltérően dolgozói bérleti ďíjat á||apít meg, amelynek összege
2016. évben I.5f6,- Ft/hó + AFA /gépkocsi-beálló, amely minden évben a fogyasztői
áľindexnek megfelelő méĺtékben növekszik. Az onkormányzat íntézményei, aZ

onkormanyzat tulajđonában áIlrő gazdasági társaságok, az onkormtnyzat fenntartásában

műkodő intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal haszná|atábaĺ álló szo|gá|ati
gépjárművek részére közfeladat e||átása céljából a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor
u. f9,Lujzau. 32,, Magdolna u.28., József u.27. szám alalti telkeken ingyenesen parkolást
biztosít.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. október 06.

3.) aFazekas Miháty Általa.'os Iskola és Gimnazium dolgozői szárnéralegfeljebb 8 db beálló-
helyet biztosít a szabad férőhelyek fiiggvényében a Budapest VIII. kertilet, Futó u. 5-7-9.

száma|attítelken, a jelen hatźrozat2.) pontjában foglalt kedvezményes bérleti díjon.

Felelős: Józsefuáľosí Gazđá|kodási Központ Zrt. vagyoÍIgazdálkodási igazgatőja
Hatáĺidő: 2016. októbeľ 06.

4.) eey dolgozó egy darab dolgozói bérleti díjú bérleti szerzódés megkötéséľe jogosult.

Felelős: Józsefuĺíľosi Gazđá|kodási Ktizpont Zrt' vagyongazdálkođási igazgatőja
Hataridő: 2016. október 06.

5.) az egyéni gépkocsi-beálló céljaľa történő hasznosításra kijelölt Budapest VIII. kerület,
Bérkocsis u. 3f., Karácsony Sándoľ u. 29., Koszorú u. 26, Lujza u. 3f., Magdolna u. 28.,

Vajdahunyad u. 9. szźtm alatti telekingatlanokon az onkormtnyzaÍ. tulajdonában á11ó üres
telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és dologbérlet béľbeadásának feltételeiről
sző|ő 59lf011. (XI. 07.) ĺinkormźnyzati ľendelet, valamint a Képviselő-testiilet 248/2013.

(VI.19.) számu hatátozat 8. c) pond a alapjtn történő parkoláson tul, az onkormányzat
iĺtézményei, az onkormźnyzat tulajdonában álló gazdasági tarsaságok, az onkorményzat
fenntartásában működő intézmények, a Budapest Fővĺĺros Kormányhivatala VIII. keľtileti
Hivatala, valamint a Polgáľmesteri Hivatal dolgozói tészére is biztosít paľkolási lehetoséget a
jelen hataľozat2.) pontjában foglalt kedvezményes bérleti díjon.

Felelős: Józsefuarosi GazdáIkodási KözpoŃZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő 20I 6. október 06.

6.) a Budapęst BRFK VIII. kerĹileti Rendőrkapitányság dolgozói részére paľkolási lehetőséget
biztosít a jelen hatátozat 5.) pontjában felsorolt, valamint a Budapest VIII. kerület, Futó u. 5-

7-9., és aJőzsęf u.47. sz. alatti telkeken kízźrőIag a rendelkezésre álló iiľes paľkolóhelyek
erejéig a jelen határozatZ.) pont1ában foglalt kedvezményes bérleti díjon.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt'vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido : 20 I 6. októbeľ 06.

7.) az onkoľmányzat tu|ajđonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi
beállók és dologbérlet béľbeadástnak feltételeiľől szóló 59l20I1. (XI. 07.) önkormtnyzati



rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjźln a 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő cisszegű óvadék
me gf,rzeté s ét a doIgo zők r észér e el engedi.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. október 06.

8.) az onkormányzat tulajdonában álló iiľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-
beállók és dologbérlet béľbeadásának feltételeiről szóló 59l20I1. (XI. 07.) önkormćnyzati
rendelet 15. $ (4) a.) pontja a|apjtn a dolgozók tészére eltekint az egyo|đalú kötelezettség
vállaló nyilatkozat közjegyzíĺi okiratba foglalásától a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazđálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. október 06.

9.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a gépkocsi-beállók üzemeltetésével
kapcsolatos feladatok e||átására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hattlriđő: 2016. október 06.

10.) jelen hatźrozat20l6. októbeľ 7 . napjźtn Iép hatályba, azza|, hogy a folyamatban lévő, még
el nem bírált kérelmek esetében is alkalmazni kell.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido : 20I 6. októbeľ 06.

A döntés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.

Napirend 3/5. pontja
Javas lat elővás áľlá s i j o ggal kap cs o lato s d ö ntés meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

1ZAYAZASNÁL JELEN VAN ls KÉpvIspro
A HATÁR oZ ATHI ZAT 

^LHIZ 
EGYS ZERŰ SZoToB B s Éc s zÜrs Écp s

HATAROZAT:
r99t2016. CX.06.) 13 IGEN O NEM 5 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy a Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuaĺosi
onkormanyzat a 3656110lA hrsz. alat| felvett, természetben a 1088 Budapest, Pollack
Mihály téľ a|att. ta|á|hatő 2584 m2 alapterĺilettĺ mé|ygarázs megnevezésű ingatlan
tekintetében a TALLYA HOTEL Invest Kft. (cégjegyzékszźm: 01-09-195899, székhely:
1'053 Budapest, Magyar u. 36., képviseli: Pźlpai Csaba úgyvezető), mint eladó és a Magyaľ
Allam (képviseli: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt, 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)'
mint vevő között 2016. szeptember 14-éĺ nettó 3.650.000.000,- Ft, azaz nettó
hárommillifud-hatsztnĺjtvenmillió forint vételaron létrejött adásvételi szerzodéshez
kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván élni, és fe|hata|mazzaapolgármestert ahatározat
me 1 l ékl etét kép ező ny i|atko zat a|áír ás ár a.

L1.



Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. október 6.' nyilatkozataláírása20l6. október 10.

A diintés végľehajtá sát végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

A 199lf0|6. (X.06.) számú határozat mellékletét a kivonat 4. számú mellék|ete
tartalmazza.

Napiľend 3/6. pontja
Javaslat a LELEK-Program keľetében kijetött lakással kapcsolatos
tulajdonosi diintések meghozatalára és a 66l20L2. (xil.13.) önkoľmányzati
rendelet módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

1ZAVAZLSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATAR oZ AT]H)Z AT ALH)Z MtN o S ÍTETT SZOTOBB S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
200/20|6.(x.06.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁsSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a LÉlBr-Progĺam keľetében szo|gtůati szá||ts cé|jfua kijelcĺlt, és azőta elbontott
Budapest VIII. keriilet, Nagy Fuvaľos u.26. B. ép. 1. emelet 2I. szźnrl aIaÍti27 m2
alapteľülettĺ, 1 szobás, komfoľt nélküli lakás helyett _ LÉLEK-Pľogľam keretében _ a
Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaľos u. 26. A. ép. 2. emelet 37. szám alatti 35,16 m2
alapteľtilettĺ 1,5 szobás, komfoľtos lakást jel<ili ki azza| a fęltétellel, hogy azkizárő|ag
szolgá|ati szźtlIás cé|jźra használható fel.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2016. október 06.

2. a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaľos u. 26. A. ép. 2. emelet 37. sztml a|aÍti 35,16

m2 alapteľĹiletű 1,5 szobás, komfoľtos lakást az ĺinkoľmĺányzat korlátozottan
forgalomképes töľzsvagyona körébe emeli, egyúttal felkéľi a Józsefuaľosi
Gazdálkodási Központ Zrt.-t,hogy azingatlan tftađás-źivételérőlgondoskodjon.

Felelős: JózsefuaľosiGazdálkodásiKözpontZrt.Igazgatóságelnöke
Határidő: 2016. október 14.

A döntés végľehajtá sát végző szewezeti egység: Jĺízsefváľosi Gazdálkodási Kőzpont Zrt.

A SZAvAzÁsNÁr JELEN VAN ts KÉpvIspro
A RENDELETALKoľA.sHoz MINO SÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
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BUDAPEST JóZSEFvÁnos xnpvĺsnr.Ő-ľnsľÜr-nľB 18 IGEN, 0 NEM, 0
ľĺ.RľozrolÁssĺ.r, ELFoGADĺa És MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos
VIII. xnnÜlpľ ĺozspľvÁnosr oľxonvĺÁľyzłľ xnpvrsalo
ľBsľÜr-nrÉľnr 23 /2016. (X.06.) oľronn,ĺÁľyza.ľĺ RENDELEľBľ ľuuAPEST
ĺozspľvÁRosl oľxonľĺÁľyza.r vAGYoNÁnól És a. vAGYoN FELETTI
TUL^JDoNoSI JoGoK GYAKoRLÁsÁnól szoĺo 66120Í2. (KI.t3.)
oľronvĺÁľyzĺ.ľr RENDELEľ ľĺónosÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szeľvezési és Képviselői Irodán megtekinthető

A rendelet kihirdetésétvégzíz Szeľvezési és Képviselői lroda

4. Vagyonkezeléssel, városĺizemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 4/1. pontja
Javaslat keľületi zii ldstraté giával kap cs o latos dii ntések meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN t s rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATlľrIZ AT ALHc. Z EGYS ZERŰ S ZóToB B s Éc s zÜrs ÉcB s
HATAROZAT:
20r/2016. (X.06.) 17IGEN

A Képviselő-testület úgy dcint' hogy

1. támogatja a Jőzsefvźtrosi Zöldfeliilet-kezelési és -fejlesztési Stratégia kidolgozását és
felkéri a polgáľmestert az ennek megvalósításźłloz szükséges egyeztetések lefolytatásĺíra.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. október 06.

2. felkéri a polgáľmesteľt, hogy kezdeményezzęn egyeztetéseket a Nemzeti KozszolgáIati
Egyetemmel a Ludovika Campus bervházás során előírt fapótlási k<itelezettség
telj esítésével kapcsolatban.

Felelős: polgármester
Határidő : 20 I 6. október 06.

3. felkéri a polgármesteľt, hogy kezdeményezzen egyeztetéseket az ELTE Füvészkeľttel a
Józsefuaľosi tancisvény program megvalósíth atőságź.lv aI kapcsolatban.

Felelő s : polgiírmester
Hatáĺidŕĺ: 20I 6. október 06.

4. felkéri a polgáľmesteľt, hogy kezdeményezzęn egyeztetéseket a károsanyag-kibocsátás
c s ö kkenté s e tźfi sv áb aÍl.

0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL
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Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. október 06.

5. felkéľi a polgármestert, hogy kezdeméĺyezzen egyeztetéseket a klímaalkalmazkodás
ttlrgyában.

Felelős: polgármester
Hatáľiđő: 2016. október 06.

A diintés végľehajtá sát végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztálry,Po|gźlľmesteľi
Kabinet, Jĺizsefu árosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt., Hatósági Ügyosztály

Napirend 412. pontja
Javaslat a trianoni emlékhellyel kapcsolatos dtintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

ĺZAY AZ^SNAL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR o ZATHI ZATALHoZ MIN o S ÍTETT SZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
202t20|6. (x.06.) t7IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Bláthy ottó utca Bíró Lajos utca és Vajda Péteľ utca koztjtti, jelenleg zsákutcaként
funkcionálő szakaszát (38598 hrsz.) felújítja, melyre vonatkozó tervdokumentációk
elkészítése tárgyábankozbeszerzési értékhatáľt el nem éro beszęrzési eljárást folyat le.

A beszerzési eljaľás lebonyolításával megbízza a Józsefvaľosi GazđáIkodási Kozpont
Zrt.-t.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. októbeľ 6.

2. felkéri a polgármesteľt a határozat 1. pontja szeľinti beszerzésí eljĺíľással

összefüggésben a Józsefuáľosi Gazdálkodási Kĺĺzpont Zrt.-vel megkötendő megbízási
szerződés alźirására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. október 6.

3. a) a határozat 1. pontja szerinti beszeruésí eljarás nyertesével megkötésre kerĹilő
vźilIa|kozásí szeruódésből adódó díjtételekĺe (tervezési díj, hatósági díjak) 5.800,0 e Ft
fedezetet biztosít a felhalmozási cé|tartalék terhére, ezért az onkormźnyzat kiadás
III07-O2 cím fejlesztési céltaľtalék _ önként vállalt feladat - e|őirźnyzatátőI 5.800,0 e

Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím _ önként vállalt feladat - felhaImozási
e|őiráĺyzatźlta.
b) felkéri a polgármestert, hogy a 20|6. évi költségvetésről szóló rendelet kĺjvetkező
mó do sítás ĺín á| a hatát ozatb an fo gl altakat ve gye fi gyel emb e.



Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetében 2016. október 06., b) pont esetéb en a 2016. évi költségvetés
következő módosítása

4. a határozat 1. pontjában meghatározott teľületen tľianoni emlékmű elhelyezéséľől
hatátoz, melynek meglervezésére és kivitelezésére országos, egyfordulós, nyilvános,
titkos képzőmuv észeti pá|y ázatot ír ki.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|6. október 6.

5' ahatźnozat4. pontja a|apjtnelfogadja ahatáĺozatmellékletét képezopá|yázatifelhívást
és felkéri a polgármestert aĺmak alźtításfua.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. október 12.

6. ahatźrozat 4. pontja szerinti pá|yázat Bíráló Bizottságba az a|ábbi személyeket kéri fel:

- Santha Péterné - alpolgármester
- dr. Feľencz orsolya _ képviselő
- Vörĺis Tamás - képviselő
- Pintéľ Attila - képviselő
- Komássy Ákos _ képviselő
- dr. Erőss Gábor _ képviselő
- Zentai oszkár _ képviselő

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2016, október 6.

7. a hatźtrozat 4. pontjában meghatźnozott pá|yázaton nyeľtes pá|yamínő| a Bírá1rő
Bizottság a Helytĺiĺténęti Tanács véleményének Íigyelembevételével hozott javaslata
a|apján a Képvi selő-testület dĺjnt.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 2016. december havi rendes képviselő-testtileti ülés

A dtintés végrehajtátsáú végző szervezeti egység: Pénzĺigyi tigyosztály, Váľosépítészeti
rľoda, Józs efvá rosi Gazd álko d ásĺ Kőzp ont Zrt.

A 202ĺ2016. (x.06.) számú határozat mellék|etét a kivonat 5. számrĺ mellék|ete
tartzlmazza.

Napirend 4ĺ3. pontja
Javaslat a Józsefváľos kiizigazgatási teľületén a jáľművel tiirténő várakozás
|<legészítő, helyi szabź.Jyozásáró.tr szĺiló 26l2010.(vl,|8.) tinkoľmányzati
rendelet módosítására
(írásbeli előteľjesztés, PóľKÉZBESÍTÉS)
Előterjeszto: dr. Kocsis Máté - polgármester
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sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATAR o Z ATHI Z AT ALHI Z vnĺ o s ÍľBľľ s zo ľo g g sÉc szÜrc s Écp s
HATAROZAT:
203t20r6. (x.06.)

A Képviselo-testület úgy dönt, hogy

1. a) elfogadj a20|6-ra a parkolás bővítés kiađási többletkoltségét, mely a kozszo|gźt|tatási
kompenzációs díjra vonatkozóan bľuttó 9.I43,9 e Ft, az áfabeťlzetésre 4.039,4 e Ft, a
várhatő parkolási díjbevételi többlet bruttó 19.000,0 eFt, az áfa visszaigénylés 1.944,0 e

Ft.

b) az a) pontban foglaltak míatt az onkormanyzat I140I cím - kötelező feladat _
múködési bevételi előirányzatát _ paľkolási díjbevétel - bruttó 19.000,0 e Ft-tal,
visszaigényelhető afa e|óirányzatát I.944,0 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a
kiadás 11401 cím - kötelező feladat - dologi elóirźnyzatát 13.183,3 e Ft-tal -
kozszo|gźl|tatási szerzőđés kompenzáciős díjemelés 9.143,9 eFt, źfa befizetés 4.039,4 e

Ft - megemeli és a kiadás 11107-01 cím műkĺjdési cél és általanos taľtalékon beliil az
általáno s tarta|ék eloir źny zatát 7 .7 60,7 e Ft-tal me gemeli.

Felelős: polgármester
Hatźriđő: 20|6. októbeľ 6.

2017. évtől tartós múkĺjdési előzetes kötelezettséget vállal a parkolás bővítés miatt
várhatőan bruttó 76.000,0 e Ft díjbevételre, 7.]76,0 e Ft visszaigényelt áfa bevételre,
52.733,I e Ft költségre, melybo| a közszolgáltatási díj összege 36.575,6 e Ft, az áfa
befizetés összege 16.|57,5e Ft.

Felelős: polgármester
Hataridő : mindenkoľi költségvetés elfo gadása

felkéri a polgáľmestert a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötött paľkolás
üzemeltetésre vonatkoző kozszo|gáItatási szeruodés módosításáľa, melyet szźlmszeruen
a hatáľ o zat mellékl ęte tartalmaz.

Felelős: polgármester
Hatáĺido 20I 6. október 06.

felkéri a polgármesteľt, hogy a 2016. évi költségvetés módosításanál és a kĺjvetkező
évek költségvetésének készítéséné| ahatźrozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felęlős: polgármester
Hataľidő: 2016. évre vonatkozőan20l6. december 3l.. következő ével<re vonatkozóan a
tĺírgyévi kĺiltségvetés elfogadása

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.,
Gazdálkodási t)gyosztály, Pénzügyi Ügyosztály

18IGEN 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

2.

3.

4.
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A 203ĺ2016. (x.06.) számú határozat mellékletét a kivonat 6. számrĺ melléklete
tartalmazza.

A SZAVAz,łsNÁr JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A RENDELETALKoTÁSHoZ MINoSÍTETT SZOTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózspnvÁnos xÉpvrsnLo-TESTÜr-BľB 18 IGEN, 0 NEM. 0
TARToZKoDÁssAL ELFOGADJA ns ľĺnca.LKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos
VIII. KERÜLET JóZSEFVÁnosl oľromĺÁľyzaľ xÉpvIsľI,o
TESTÜLETENEK 24ĺ20Í6. (x.06.) oľxomĺÁľyza.ľI RENDELETÉT A
ĺózspľvÁnos KoZIGAZGATÁsI TERÜLETÉN A ĺÁnľĺuvpI' ľonľBľo
vÁn.ą.rozÁs KIEGÉSZÍTo, HELYI SZABÁLYozÁsÁnól szoLo 2612010.
(vI.18.) oľxonľĺÁľyza.ľI RENDELET MóDosÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Iľodón megtekinthető

A ľendelet kihiľdetés ét végziz Szeľvezési és Képviselői Iľoda

5. Egyéb előterjesztések

Napirend 5/1. pontja
Javaslat aházasságktités e|őtt ái|ő páľok megajándékozásárĺíl szóló rendelet
elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

sZAv AZÁSNÁL JELEN VAN l s rÉpvlsprŐ
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ MINo S ÍTETT SZóTo B B SÉG S ZÜKSÉGES
HATAROZAT:
204t2016. (X.06.) 1 NEM 1 TARTOZKODASSAL16 TGEN

A Képviselő-testület úgy dĺĺnt, hogy a házasságkötés előtt álló paľok megajándékozásárő|
szőIő cinkormányzati rende|et hatá|yba lépésével a jegyescsomagokĺa cjnként vá||a|t
feladatként 2017. é...ŕ.őI e|őzetes kötelezettséget vá||alhatározat|an időre évente 1.000 e Ft
összegben az ĺjnkoľmźnyzat saját bevételeinek terhére.

Felelős: polgáľmesteľ
Határiđő 2017. évi és az azt követő évek k<jltsésvetés készítése

A diintés végrehajtásátvégző szervezetiegység: Pénziigyi tigyosztáty, Hatósági Ügyosztáty

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN t s rÉpvlspro
A RENDELETALKoľÁsHoz lrĺľNŐ sÍľpTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺozsEľvÁnos xÉpvrsnLo-TEsTÜr-nľn 16 IGEN, 1 NEM, 1

TARTóZKoDÁSsAL ELFoGADJA ES MEGALKoTJA BUDAPEST FovÁRoS
VIII. KERt]LET ĺozsnľvÁRosl oľronľrÁľyzĺ.ľ xÉpvlsnlo
TESTÜLEľBiĺnx 25t20|6. (x.07.) oľxonľĺÁľyz,ł.ľI RENDELETET A
HÁzas sÁcroľn s ELo TT ĺĺĺo pÁnox ME GAJÁľlnxo zÁsÁnól

L7



A rendelet kihirdetéséig a Szeľvezési és Képviselői Irodán megtekinthető

A rendelet kihiľdetésétvégziz Szeľvezési és Képviselői Iľoda

Kmf.

Danada-Rimán Edina s. k.
jegyző

Dr. Kocsis Máté s. k.
polgármester

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

A j egyzőkönyvi kivonatot készítette:
atl

t q-t
Vidákné Čŕebi Tímea
Szervezési és Képviselői Iroda ngyintéző

Bodnaľ
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