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Jegyzőkönyv
Készül afövá-osi Közgyűlés Költségvetési Bizottsága
2019. augusztus 28-i rendkívüli ülésén,
a Főpolgá'mesteri Hivatal I. em. 183 számú tárgyalójában

Jelen vannak:

Kovács Péter
Karsay Ferenc
D,Kovács Róbert
Tóth József dr
Gál József
Ughy Attila
dr. Szili-Kovács Tibor
Szűtsné Kiss Zsuzsanna
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elnöke
alelnöke
képviselő tagja
képviselő tagja
képviselő tagja
képviselő tagja
nem képviselő tagja
nem képviselő tagja

Meghívottak: a jelenlét ív szerint
A bizottság/ v/és 8 fű vei határozatképes.

Elnök:

Kovács Péter
Az ülés kezdésének időpontja. 9 óra 15 perc.

Elnök: Köszöntök Mindenkit a Költségvetési B zottság ülésén, megállapítom, hogy a testület 8 fővel
határozatképes, jelzem, hogy Csomó Tamás és Gyurcsánszky János bizottsági tagunk előre
kimentette magát, igazoltan vannak távol,
A napirendet előzetesen kiküldtük, két napirendi pontün< van az „Egyebek"-kel.
Aki elfogadja a napirendeket, egyik kezének fölemelésévé jelezze.

A határozati javaslat a következő;
A Fővárosi Közgyűlés Kő tségvetési Bizottsága az ülés napirendjét a következőkben állapítja meg-

1. A „Javaslat a BFVK Zrt-vel kötőit egyes Megvalósítás Megállapodások, valamint a kapcsa ódó
engedélyokiratok módosítására' tárgyú előterjesztés véleményezése.
Előterjesztő;
Dr. Bagdy Gábor
Előkészítő:
Vagyonkezelési Fűosztály
2. Egyebsk

Elnök:

Megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta.

20.12019. (VIII.28,) SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG HATÁHOZATA

A Fővárosi Közgyűlés Kő tségvetési Bizottsága az ülés napirendjét a következőkben állapítja meg:

1

A .Javasat a BFVK Zrt-vol kötött egyes Megvalósítási Megállapodások, valamint a kapcsolódó
engedélyokiratok módosítására" tárgyú előterjesztés véleményezése.
Előterjesztő:
Dr. Bagdy Gábor
Előkészítő.
Vagyonkezelési Főosztály

2. Egyebek

a oldal

(8 igen, 0 nem, 0 tartózkedás)
Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség
Elnök:.

Az 1. nsp Vend következik.

A napirend 1pontja:
A „Javaslat a BFVK Zrt-vel kötött egyes Megvalósítási Megállapodásuk, valamint a kapcsolódó
engedélyoki'átok módosítására" tárgyú előterjesztés véleményezése.
Előterjesztő:
Dr. Bagdy Gábor
Előkészítő;
Vagyonkezelési Főosztály
Elnök:

Ehhez a napirendi ponthoz van-e kérdés'*
Nincsen. Vélemény, javaslat vagy hozzászólás?
Megadom a szót Barts J Balázs, a BFVK Zrt, vezérigazgatója részére.

Barts J. Balázs:
Az előterjesztés lakás -és nem lakáscélú felújítási ás beruházási feladatok tekintetében
a megállapodások és engedélyokiratok módosítását tartalmazza, a BFVK Zrt. által benyújtott
fedezetátcsopertosítási kérelemben foglaltaknak megfelelően, mely műszaki, szakmai tartalmat
érint, a 2019. évi költségvetésben elfogadott pénzügyi keretek túllépése nélkül, így több.etfednzet
biztosítására nincs szükség.
O yan keretszerződéseink vannak, amelyekbe ez beilleszthető.
Egy dolog volt benne, ami fontosabb, a Keveháza utcánál a 20Ü lakásos épület „lepény* része,
földszinti kiszo gélé épületrész az szép lassan kiürült, és az az ötlet támadt, hogy a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár k költözik a Budapesti Művelődési Központ Etele üti épületéből, ós ide
költözik át. Ennek az épületrésznek bizonyos részét odaadjuk, válaszfalakat helyezünk át,
kifestjük, Fodor Pétér főigazgató úrral bejártuk, és ha minden igaz, a jövő évben oda át tudnak
költözni. Ezzel így felszabadul az az azbesztes-paneles épület az Etele úton, tovább lehet majd
gondolkozni, ez egy jó megtakarítás (esz a Fővárosnak, mert az ott egy nagyon felértékelődött
terület. Egyébként rneg az ott lévő fővárosi 203 bérlakásnak nagyon jót tesz, mert szerintem
hatással lesz a lakók összetételére, rneg a könyvtárnak is előnyére válik, hogy van felette 200
lakás.
Ebben a názban csak önkormányzati ingatlanok vannak, arra törekszünk, hogy a Fővárosnál már
csak olyan bérházak maradjanak, ami tisztán fővárosi, az inner-onnan hozzánk került lakásoktól
igyekszünk megszabadulni, mert azokkal sok gond van. Viszont az a 4 nagy nagy tömbház, ami
a Fővárosé, azckal próbáljuk olyan állapotba hozni, hogy annak a bérbeadása megfelelő legyen.

Elnök:

Aki egyetért azzal, hogy a Bizottság a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület hasznosítási
Bizottság részére az előterjesztést megtárgyalásra és elfogadásra javasolja, kérem
kézfelemeléssel Jelezze!
Megállapítja, hogy 8 igen szavazatai a Bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta.

21j'2Q19, (VIII. 28.) SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A Fővárosi Közgyűlés Költségvetési Bizottsága úgy dönt, hogy

1.____________ ___________________ ___________________ __ __________________________
figyelemmel a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége
előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjére! szóló 50/1998. (X. 50.) Föv. Kgy. rendelet 12.
§ (2) bekezdésében foglalt véleményezési jogkörére, támogatja s Tulajdonosi, Gazdásági és Közterület
hasznosítási Bizottság részére előterjesztett „Javaslat a BFVK Zrt-vel kötött egyes Megvalósítási
Megállapodások, valamint a kapcsolódó engedélyokiratok módosítására" tárgyú előterjesztésben és az annak
mellékleteit képező engecclyokiratok módosításaiban, valamint megvalósítási megállapodások
módosításaiban foglalt feladatok megvalósítását és .ava&űlja a Tulajdonosi, Gazdaság és Közterület
hasznosítási Bizottság részére azok jóváhagyását.
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

2/3 ulcal

Elnök:

A következő napirend, az „Egyebek" következik.

A napirend 2.) pontja:
Egyebek

Elnök:

„Egyebek" közölt van-e valakinek bármilyen javaslata? Ha ninca ezt a napirendi pontot is
lezártam!
Köszönöm Mindenkinek a mai megjelenést, további szép napot kívánok!

Az ülés befejezésének időpontja: S óra 30 perc

Budapest 2019. augusztus 2R.

Karsáy Ferenc
kásviselö, hiznítsági tsg
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Kovács Péter
bizottsági elnök

malléktalek:

1. .elanlétiiv
2.

1 db élőt crj sszlcs ás mellé kielei

S/3 oldal

JELENLÉTI ÍV
Fővárosi Közgyűlés Költségvetési Bizottság
2019. augusztus 28-i rendkívül. ülése

Bizottság tagjai:

Kovács Péter

e.nök

Karsay Ferenc

a'el nők

D. Kovács Róbert

képviselő tag

Gál József

képviselő tag

dr. Tóth József

képviselő tag

Ughy Attila

képviselő tag

Csomó Tamás

nem képviselő tag

Gyurcsánszky János

nem képviselő tag

dr. Hnutka Zsolt

nem képviselő tag

Dr. Szili-Kovács Tibor

nem képviselő tag

Szűtsné Kiss Zsuzsanna

nem képviselő tag

