
Belváros-Lipótváros Önkormányzat
Képviselő-testületének

Pénzügyi Bizottsága
__________________________________________________

53/2016. (09.06.) PB határozat

A  Pénzügyi Bizottság

5 igen  szavazattal, egyhangúan

elfogadta  az 5/2016 számú meghívóban szereplő napirendi pontokat, azzal a módosítással,
hogy  előterjesztés  hiányában  leveszi  napirendről  a  4.  napirendi  pontot  (melynek  tárgya
Szakértői  elemzés  és  javaslat  a  nem  lakás  célú  helyiségek  elidegenítési  eljárás  XCI.
szakaszában történő kijelöléséhez).

A szavazáson jelen volt 5 fő

             Dr. Steiner Pál

       Elnök



Belváros-Lipótváros Önkormányzat
Képviselő-testületének

Pénzügyi Bizottsága
__________________________________________________

54/2016. (09.06.) PB határozat

A  Pénzügyi Bizottság

4 igen szavazattal, 1 tartózkodással

elfogadta és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra  az Önkormányzat  2016. évi
költségvetéséről szóló 2/2016. (I.21.) számú rendelet módosítását 1-3 §-ig.

A szavazáson jelen volt 5 fő

             Dr. Steiner Pál

       Elnök



Belváros-Lipótváros Önkormányzat
Képviselő-testületének

Pénzügyi Bizottsága
__________________________________________________

55/2016. (09.06.) PB határozat

A  Pénzügyi Bizottság

5 igen  szavazattal, egyhangúan

elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-testületnek  döntsön  úgy,  hogy  felhatalmazza  a
Polgármestert az V. kerület Szervita tér megújítása projekt 2. számú Támogatási Szerződés
módosításának aláírására a bemutatott műszaki tartalom változás vonatkozásában azzal, hogy
amennyiben a szerződésmódosítás szövege az előzetesen a kerület részére megküldöttől eltér,
akkor a Képviselő-testület utólagos jóváhagyását szükséges kérni. 

A szavazáson jelen volt 5 fő

             Dr. Steiner Pál

       Elnök



Belváros-Lipótváros Önkormányzat
Képviselő-testületének

Pénzügyi Bizottsága
__________________________________________________

56/2016. (09.06.) PB határozat

A  Pénzügyi Bizottság

1 igen szavazattal, 4 tartózkodással

nem fogadta el, hogy javasolja a Képviselő-testületnek ne tárgyalja a T-157/2016 számú
előterjesztést, hanem készüljön új előterjesztés mely kiterjed, a tanuszoda projekt  leírására
pénzügyi  fedezet  előirányzatára,  forrására,  a  közérdekű  cél  és  a  kisajátítási  eljárás
megvalósíthatóság lehetőségére (ha nem kisajátítási  eljárás,  akkor az adásvétel  polgárjogi
elindítás pénzügyi és jogi lehetőségének biztosítására).

A szavazáson jelen volt 5 fő

             Dr. Steiner Pál

       Elnök



Belváros-Lipótváros Önkormányzat
Képviselő-testületének

Pénzügyi Bizottsága
__________________________________________________

57/2016. (09.06.) PB határozat

A  Pénzügyi Bizottság

4 igen, 1 nem szavazattal

elfogadta és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra  a 20/2009. (VI.10.)  B-L. Ö.
rendelet 24. § (1) bekezdés a.) pontja értelmében döntsön úgy, hogy a Budapest V. kerület
Vadász  utca  ……………………………. helyrajzi  számmal  jelölt,  lakás  célú  helyiségeket
adásvétel  útján  megszerzi,  egyúttal  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  vételi  ajánlat
megküldésére az előterjesztésben foglalt tartalommal. 
Amennyiben az adásvétel meghiúsul,  a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert  a
kisajátítási eljárás megindítására az arra illetékes kisajátítási hatóságnál. 

A szavazáson jelen volt 5 fő

             Dr. Steiner Pál

       Elnök



Belváros-Lipótváros Önkormányzat
Képviselő-testületének

Pénzügyi Bizottsága
__________________________________________________

58/2016. (09.06.) PB határozat

A  Pénzügyi Bizottság

4 igen, 1 nem szavazattal

elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-testületnek  döntsön  úgy  a  20/2009.(VI.02.)  B-L.Ö.
rendelet 17. § (2) pontja alapján, hogy az Október 6. u. 15. szám alatti 24599/0/A/1 helyrajzi
számú  ingatlant   a  forgalmi  értékbecslés  alapján  6.585.750 Ft vételáron,  a  24599/0/A/41
helyrajzi számú ingatlant a forgalmi értékbecslés alapján 20.897.600 Ft vételáron elidegeníti a
Konrády Foods Kft. részére.

A szavazáson jelen volt 5 fő

             Dr. Steiner Pál

       Elnök



Belváros-Lipótváros Önkormányzat
Képviselő-testületének

Pénzügyi Bizottsága
__________________________________________________

59/2016. (09.06.) PB határozat

A  Pénzügyi Bizottság

4 igen, 1 nem szavazattal

elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-testületnek  döntsön  úgy  a  20/2009.(VI.02.)  B-L.Ö.
rendelet  17.  §  (2)  pontja  alapján,  hogy  a  Kecskeméti  utca  13. szám alatti  24106/0/A/2
helyrajzi számú ingatlant a forgalmi értékbecslés alapján  2.330.000 Ft értéken elidegeníti a
Strato Kft. részére.

A szavazáson jelen volt 5 fő

             Dr. Steiner Pál

       Elnök



Belváros-Lipótváros Önkormányzat
Képviselő-testületének

Pénzügyi Bizottsága
__________________________________________________

60/2016. (09.06.) PB határozat

A  Pénzügyi Bizottság

4 igen, 1 nem szavazattal

elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-testületnek  döntsön  úgy  a  20/2009.(VI.02.)  B-L.Ö.
rendelet  17.  §  (2)  pontja  alapján,  hogy  a  Belgrád  rakpart  19. szám  alatti  23841/0/A/1
helyrajzi számú ingatlant a forgalmi értékbecslés alapján 13.650.000 Ft értéken elidegeníti a
„Bolcom’98” Kft. részére.

 

A szavazáson jelen volt 5 fő

             Dr. Steiner Pál

       Elnök



Belváros-Lipótváros Önkormányzat
Képviselő-testületének

Pénzügyi Bizottsága
__________________________________________________

61/2016. (09.06.) PB határozat

A  Pénzügyi Bizottság

4 igen, 1 nem szavazattal

elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-testületnek  döntsön  úgy, a  20/2009.(VI.02.)  B-L.Ö.
rendelet 17. § (2) pontja alapján úgy, hogy az Alkotmány utca 23. szám alatti 24864/0/A/1,2,3
helyrajzi számú ingatlanokat a forgalmi értékbecslés alapján összesen  6.657.050 Ft értéken
elidegeníti NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt. részére.

A szavazáson jelen volt 5 fő

             Dr. Steiner Pál

       Elnök



Belváros-Lipótváros Önkormányzat
Képviselő-testületének

Pénzügyi Bizottsága
__________________________________________________

62/2016. (09.06.) PB határozat

A  Pénzügyi Bizottság

5 igen szavazattal egyhangúan

tudomásul veszi a 2016. szeptember 6-án készült likviditási tájékoztatót.

A szavazáson jelen volt  5  fő

             Dr. Steiner Pál

       Elnök
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