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Budapest J őzsefv árosi Onko rmányzat
Képviselő.testület e számár a

Tisztelt Képviselő.testiilet !

I. Előzmények ismeľtetése

A Képviselő-testtilet a2012. november 1. és 2013. április 30. közötti időszakban a|912009.
(V.06.) ök. számíl rendeletében (korábbi sZMsZ) szabá|yozta a Yfuosgazdálkodási és
Pénzngyi Bizottság, valamint a Humánszo|gá|tatási Bizottság źita| gyakoro|t átrvhźnott
hatásköröket.

Előteľjesztő: Dr. Kocsis il./;áté - polgármester

A képviselő-tęstiileti ülés időpontja: 201'3 .július 1 7. . sz. napirend

bizottságai 2012. november 1. _
hatáskiiľben hozott döntéseinek

Tárgy: Beszámoló
2013. április 30.
végľehaitásáľő|

a Képviselő.testiilet
kiizłitt átruházott

A napirendet nyílt ülésen kell targya|ru, ahatározat eIfogadásźůloz egyszerű szavazattobbség
sztikséges 
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fuvÁN Eorľa
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VáľosgazdálkodásÍ és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi X

}latáĺ ozati j av aslat a bizoÍtság szźlmtr a:

A Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsáý Humánszolgá|tatéBi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|oteriesnés mestársva|ástt.



IL A beteľjesztés indoka

A Képviselő-testĹilet nyári ĺilésszünete előtt indokolt és sziikséges az érintett féléves időtartam
tekintetébeĺ a beszźmoló előteri esztése.

nI. Az ügy aktuálĺs tényállása

A Polgármesteri HivataI szewezeti egységei és intézményei, gazdasági tfusaságai május eleje
őtae|őkészítettékahatáĺozatokvégrehajtásárőlsző|őtźĄékońatásukat.

Eĺľe a|apozva késziilt el a jelen előterjesztés mellékletétképező beszámoló, amely tétęlesen
tarta|mazza az {isszes, érintett időszakban sztiletett bizottsági döntést és azok végrehajtását.

Iv. Jogszabályirendelkezésetjogviták

A Magyaľország helyi önkormźnyzatairól szóló 20II. évi CLXXXIX. ttĺrvény 41. $ (4)

bekezdése szerint ,,A képviselő-testület _ e tĺirvényben meghatározott kivételekkel _
hatáskoreit a polgármesterre, a bizottságtra, a részönkormáĺyzat testületére, a jegyzőte, a
tĺĺľsulás ara nlhtuhatj a át.,, .

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Mfüodési Szabályaiľól szóló 25l20I3. (v.f7.)
számiĺ önkormányzati ľendelet (SZMSZ) 44. $ (2) bekezdése szerint ,,AZ źúnlhtaott
hatáskĺjrĺjk gyakorlásarő| az azt gyakorló polgármesteľ, bizottság, jegyzó, szükség szeľint, de
legalább évente egyszer kciteles a Képviselő-testületnek beszámolni.''.

V. A döntés tartalmának ľészletes kifejtése

Ahatáĺozati javaslat alapján a Képviselő-testület elfogadná aYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság, valamint a Humánszolgáltatási Bizottság átruhźnott hatáskörben hozott döntéseiről
szőlő, tételes és részletes beszámolót az érintett időszaktekintetében.

vI. A diintés áita| szo|gźllt feladatok, célok és a döntés előnytisségének kifejtése

Mivel abizottsźryok a képviselő-testület źltn,lházott hatásköľében járnak e|, ezért a hatáskör
forľását _ mint az ĺjnkorményzati hatáskĺjrök fő cimzettjét - az ellenőľzött és törvényes
ĺinkoľmányzati műkĺjdés biaosítása érdekében indokolt és szükséges tájékoztatní a meghozott
bizottsági dĺintésekľő|, azok jellegéľől és végľehajtásaról. A határozat elfogadásának nincs
pénzngyivonzata.

Kéremaza|ábbihatfu ozati javaslatelfogadását.



Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesaés 1. szźtmú mellékletét képező
Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság, valamint az e\őteqesńés f. számű mcllćklctót
képezo Humánszolgáltatási Bizottság 2012. november I. -2013. április 30. között, źLÍrvhź,zott
hatáskörben hozott dĺjntéseinek végĺehajtásáról szőLőbeszámolókat elfogadja.

Felelő s : polgĺírmester
Hataľidő: 2013. iúlius 17.

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Szervezési és Képviselői Iľoda

Budapest, 2013,július

4,Üha
Dr. Kocsis Máté

polgármesteľ

Törvényességi ellenorzes :

Riman Edina
jegyzo

nevében és megbízásából
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1. sz. melléklet

BESZÁvĺoLo

a Y árosgazdállkodási és Pénztigyi Bizottság

20|2. novembeľ ĺ-. - 2013. április 30. ktizott,

átruhálzott h atás kö rb en hozott dii ntés einek

végľeh ajtásáről

(az SZN{SZ 44. s. (2) bekezdése alapján*)

* SZMSZ 44. s (2) bekezdés ,,Az átruházott hatáskorok głakorlásóról az azt glakorló
poĺgármester, bizottság, jegyző szül<ség szerint, de legalóbb évente eĐ/Szer koteles a
Képv i s el ő -te s tül etne k b e s zámo lni',,



A Budapest WII. keriilet, .... saÍm ulatt!ing(luyra vonatkozti
elővlźsdrldsi jogról lemondds ZART ULES

131'012012. (XI.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangri, 13 igen szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍÍság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefuarosi onkormárlyzat, a .. łlrsz-il, Budapest VIII. kerĹilet,

..... szźlm a|atttalá|hatő,45 mf alapterületű lakás tekintetében, P. G. M. adós

elleni, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adóigazgatősága,Yégrehajtási osztály 5.

által meghirdetett végrehajtáson kívüli értékesítés arveľésen ęlővásaľlási jogával nem kívan élni.
Azíngatlarlbecsértéke: 6.900.000,- Ft, azaz Hatmillió-k1|encszázezer foľint.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. november 7.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési ÜgYosztálv tájékoztatálsa alapjánz azIJgyosztáiy
tájékoztatta az iigyfelet a Bizottság diintéséről, további intézkedést nem Ígényelt.

K tj zt e r íil et- h as zn dl ati ké r e l m e k e l b ír ól d s a

132312012. (XI.07.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangrĺ, 14 igen szavazatta|)

A Yárosgazđálkodási és Pétlzugyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺjzterĹilet-haszĺźiati
hozzájátulást ad _ teljes díjfizetéssel - az alábbi ügyben:

Közterület-hasznttIő. kéľelmező: Bárdi Äutő Zrt.
(1089 Budapest, Orczyiift 44-46.)

KözterĹilet-haszntiatideje: 20If. november 16. -2012' november 23.

Kĺjzterület-hasznźiat céIja: építési munkaterület (homlokzat felújításahoz
á|Ivźny)

Közteľület-haszĺźiat helye: Golgota u.38599/3 hrsz.
KĺizteľĹilet-haszntůatnagysága: 30 m"

Felelős: polgármesteľ
Határidő : 2012. november 7.

A Vagyoneazdálkodási és Üzemeltetésĺ Ügyosztálv tájékoztatálsa alapjánz az ligyÍé|
b efizette a ktizteľiilet-h asznál at díját, a határ ozat kiadás ľa keľüIt.

132412012. (xI.07.) sz. Városgazdźikodálsi és Pénzügyi Bizottságbatározata
(egyhangú, 14 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénnlgyi Bizottság ilgy dont, hogy kĺjzteľtilet-haszná|ati
hozzájáĺu|ást ad - teljes díjfizetéssel - az aItlbbi ügyben:



KözterĹilet-haszná|ő.kérelmezo: Daimonion Plusz Kft.
(1084 Budapest, Bacsó Béla u. 12.)

KözterĹilet-hasznáIat ideje: 2012. november 16. -2013. március 15.
KöZteľület-haszná|at cé|ja: mobil gesztenyesütő
KöZterĹilet-haszĺáIat helye: Nép.színhaz u. 11. (Bacsó Béla u. sarok)
Kozteriilet-hasznźiaL nagysága: 1 m,

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2012. november 7.

A Vaeyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztály tájékoztatása alapján.. az tigyfél
befizette a kiizterület.használ at díját, a határ ozat kiadás ľa keľült.

1325l20t2. (xI.07.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzůigyĺ Bizottsághatározata
(egyhangú' 14 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-haszĺźlati
hozzájáru|ást ad _ teljes díjfizętéssel - az alábbi ügyben:

KöZteľĹilet-haszná|ő. kérelmező: Thoľe Music Kft.
(2030 Erd, Erzséb et u. 27 .)

KözteľĹilet-hasznáIatideje: 2012. november 15. -2015. november 14.
Közterület-hasznáIat cé|ja: ręI<7źtmtáb|a

Közteľü1et-haszná|athelye: Pál u. 8.
KözterĹilet-hasznáIatnagysága: I m2
Felülvizsgálat: évente

Felelős: polgármester
Hatánđő : 20 |2. november 7.

A VaevoneazdáIkodási és Üzemeltetési Ügvosztály tájékoztatása alapján: az igyfél nem
fIzette be a kiizterůilet.használat díját, ahatározat nem keľült kĺadásľa.

Í326120|2. (XI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsághatźrozata
(eryhangú' 14 igen szavazatta|)

A YárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĺilet-haszná|ati
hozzájźru|źtst ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbi iigyben:

K<jzterület-haszná|ő"kére|mező: Haluxvill Kft.
(1089 Budapest, Vajda Péter u. 13.)

KözterĹilet-haszná|at ideje: 2012. novembeľ 16. - 2013. novembeľ 15.
KöZteľĹilet-hasznáIat célja: megźIl|itő tźLb|a

KözterĹilet-haszná|at helye: vaj{a Péter u. 13.
KozterĹilet-haszná|atnagysága: I m"

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. november 7.



A VagYoneazdáIkodási és l]zemeltetési Ugyosztály tájékoztatálsa alapjánz az ligyfé|
b eÍizette a ktizterůilet-h asznála t díiá!t' a határ ozat kia d ásra került.

1327 ĺ 20 12. (XI. 0 7.) sz. Váro s g azdálko dási és P énzü gyi B izotts ág határ ozzta
(egyhangú' 14 igen szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dcint, hogy köZteľület-haszná|ati
hozzájarulást ad - teljes díjfizetéssel - az alźtbbi ügyben:

Közterület-használó. k& e|mezo :

Kö ZterĹil et-haszná|at i dej e :

Kö zterül et-haszná|at c é\ a:

Kö zterül et-haszná|at helye :

Kö zterÍil et-haszná|at nagy s ága:

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2012. novęmber 7.

Kö zterĹil ęt- haszná|ő, kére l mező :

Közterület- haszná|at idej e :

Közterület-hasznáIat cé|j a:

Kd zteriil et-hasznáIat hel ye :

Közteľiilet-hasznáIat nagy s ág a :

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2012. november 7.

Haluxvill Kft.
(1089 Budapest, Vajda Péter u. 13.)
20|2. november 16. -2013. novembeľ 15.

reklámtábla
Delej u.51.
Im'

Onĺsh Kft.
(224I Sülysáp, Fő u.20/A.)
2012. november I. -2013. március 31.
vendéglátó terasz
lĺ4ilzeumu.2.
4Íł

A Vawongazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztály tájékoztatása alapján. az ůigyfél
b eťuette a kiizteľü let-használa t díiát, a határ ozat kiadás ľa került.

1328ĺ20|2. (xI.07.) sz. Váľosgazdá|kodátsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 14 igen szavazatta|)

A Ytrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy köZterület-hasznáIati
hozzájźtĺu|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

A Vagvongazdálkodási és Uzemeltetési Ugyosztálv tájékoztatása alapján2 az iigyfél
b efizette a ktizteľü let-h a szn ál at díját, a határ ozat kia d á s ra keľii lt.

132912012. (xI.07.) sz. Városgazdáikod'ási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 14 igen szavazatta|)

A Yźxosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-hasznáIati
hozzájátru|ást ad - díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:



KözterĹilet-haszná|ő" kérelmező: Társasház Leonardo u.41.
(1082 Budapest, Leonardo u.41.)

KözteľĹilet-hasznáIatideje: 20|2. november 15. -2013.február28.
Kĺjztertilet-hasznáIat céIja: építési munkaterĹilet (homlokzat felújítás)
Közteriilet-haszná|athelye: Leonaľdo u.41.
KöZteľület-haszná|atnagysága: T |ł

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺĺridő: 2012. november 7.

A Vaevongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a határozat
kiadásľa keľĺilt.

Í330ĺ2012. (xI.07.) sz. Városgazd,áikodársi és Pénzügyĺ Bizottsághatározata
(egyhangú' 14 igen szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzngyí Bizottság úgy dönt, hogy köZteriilet-hasznáIati
hozzájárulźlst ad _ díjmentességgel - az a|ábbi tigyben:

KöZteriilet-haszná|ő. kérelmezo: Táľsasház József kľt. 9.
(1085 Budapest, József krt. 9.)

Kĺjzterület-hasznźiat ideje: 2012. november 16. - 2012. ďecembet 22.
Kcjztenilet-haszĺá|at cé|ja: építési munkateriilet (épiilet felújítás)
KözterĹilet-haszná|athelye: Somogyi Béla u' 8.
KözterĹilet-hasznáIat nagysága: 15 m"

Felelős: polgármesteľ
Határiďő : 20 12. november 7.

A Vagyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztá|y tájékoztatása alapjánz a határozat
kiadásľa keriilt.

I33|ĺ20l2. CxI.07.) sz. Váľosgazdá|kodátsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangú' l.4 igen szavazalta|)

A Vĺírosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-hasznźůati
ltozzájźlru|źlst ad _ díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:

KöZterĹi1et-hasznźl|ő, kérelmező: Euľĺípai Sors.Táľsak Kiizhasznrĺ Egyesülete
(1086 Budapest, Dobozi u.7-9.)

Közteriilet-haszná|atideje: 2012. december 15.
Közterület-hasznźiat cé|ja: ételosztás
Kciztertilet-használat helye: Fiumei út-Dobozi u.-NépszínhĺŁ u. tital

körĹilhatĺáĺolt tertil et
Közterület-hasznźiatnagysága: 292 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. november 7.



A Vaeyoneazdálkodási és Uzemeltetési UgYosztály tájékoztatása alapjánz a határozat
kiadásra került.

Tulajdonosi, közlitkezetői hozzlźjlÍľullźs a Roeleveld-Sikkes Épftészek MagyarorszĺÍg
Kft. részére a FiDo téľ rehabilitltciójlÍhoz sziikséges építési engedélyezési tervhez

|33212012. (xI.07.) sz. Városgazd'áůkodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 14 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy az alábbi tervezet. munkálatok
érdekében szfüséges burkolatbontáshoz a tulajdonosi - közútkezelőí -hozzájtrulását megadja
a FiDo tér (Népszinház utca, Fiumei út, Dobozi utca közötti terĹilet, hĺsz.: 35388)
rehabilitáciőjához sztikséges kiviteli terv megvalósítása érdekében, a kovetkező feltételekkel:

IJgyiratszám: 16-1627l20lf . Tervrajzi szźtrl: KK-01
K&elmező: Roeleveld-Sikkes Építészek Magyarorczág Kft. (Székhely: 1052 Budapest,

Petőťr Sándor utca 1 1. I. emelet 1-2.)
Helyszínek: FiDo téľ (Népszíĺ.lhózutca, Fiumei út, Dobozi utca kĺjzotti terĹilet, hľsz.: 35388)
Tárgy: Tulajdonosi, koziÍkezelői hozzájźlru|źs a Roeleveld-Sikkes Epítészek

Magyarország Kft.. részére a FiDo téľ rehabilitáciőjához szfüséges építési
engedé|yezési tervhez

Helyľeállításĺ kiitelezettség:
- a burkolatbontással érintett lrelyi közút Qárdaszakaszlút) teljes szélességben tcjrténő

helyľeállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkerülo útvonalat jól láthatóan je|z1k,

- valamennyi burkolatbontás helyszínén a helyreállítási kötelezettség teljes szélességben
megtörténik,

- jő|Iáthatőantájékońatjźk az iihasznáIőkat a burkolatbontás várhatő iđőtaÍtaÍnétrő|,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben történő helyreá||itásźtra,
- aberuhźĺzó és kivitelezőkozösen 5 év eaÍancíátvźi|a| a helvľeállított burkolatért.

Felelos: polgármester
Hataridő: 2012. novembeľ 7.

A Vaevoneazdálkodási és Üzemeltetési ÜgYosztály tájékoztatása alapján: TulajdonosĹ
és Közútkeze|ői hozzájárulások kiadmányozva.

BaIIon Epí,tőipari Kft. és a Ballon.hu Kft. közös kérelme bérlőtdrsi jogviszony
Iétesí'tésére, és a bérbevétel céIjúnak módosíttÍsdra a Budapest WII., Auróľa u. 16.

s zám alatti ö n ko r m úny zati t ulaj do n ú h e ly is é g v o n ut ko ztÍs d b an

Í333 / 20 |2. (xI. 0 7.) sz. Váľo s g azdá|ko dás i és P énzü gyi Bizo tts ág határ ozata
(egyhangú, 14 igen szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy
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1. enqedélvezi a Budapest VIII., Auróra u. 16. szźlm alatti, 35022l0lN24l.lrsz-u, utcai
bejáratu, ftjldszinti, 28 ý alapteľiiletiĺ nem lakás célú helyiségľe bérlőtáľsi jogviszony
létesítését a Ballon Epítőipaľi Kft. bérlő és a Ballon.hu Kft. kozott, valamint
hozzójárul abérbeaďás céljának műhelyľől iroda funkcióra történő módosításához, a
bérleti szerződés tobbi részének vźitozatlanul hagyása mellett.

2. a bérleti szeruőđés megkĺitésének feltétele, hogy az Önkormtnyzat tulajdonában á1ló
nem lakás céIjára szo|gáIő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló
17l2005.(Iv.20.) számú Budapest Jőzsefvźtosi onkormányzati rendelet 22. $ (2) c)
pontja alapján kozjegyzo előtt egyoldalri kötelezettségvá|laló nyilatkozat a|áirását,
valamint a22. $ d) pontja a|apjan amźr megťĺzetetíóvadék 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő összegre való feltciltését vállaljfü a leendő bérlők.

Felelős: polgáľmesteľ, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határiđo : 2012. november 1 4.

A Kisfalu Kft tájékoztatása alapjánz 2012.12.05.én a bérleti szeľződés megkiitésre
keľült. További ĺigyintézést nem igényel.

Dalmus Kft. bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet, Hungória krt. 10/b. szóm
alatti iires önkormónyzati tulajdonú nem lakús célú helyiség vonatkozdsdban

Í33412012. (xI.07.) sz. Városgazd'áikodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú' 14 igen szavazattz|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy:

l.) hozzbióľul a Budapest VIII., 3886214lN2 he|ytajzi számon nyiIvantaľtott, teľmészetben a
Budapest VIII., Hungáľia kĺt. l0/b. szźm alatt talá|hatő,23m'alapterületrĺ, tires,
önkormányzati tulajđonú' utcai bejźlratű ftjldszinti nem lakás célú egyébhelyiség
bérbeadásához 2017. decembeľ 31. napjáig hatćtrozott időre, a Dalmus Kft. részére
szépségszalon (testkeze|és, műkĺĺr<!m, szoliíľium) cé|jára,16.000,- Ftlhó + Áfa bérleti +
kozrtzemi- és kÍiltin szo|gá|tatási díjak ĺisszegen.

2.) abérIetí szerződés megkĺitésének feltétele, hogy az Önkoľmtnyzat tulajdonában álló nem
lakás céljaľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló I7l2005. (IV. 20.)
szźlmt Budapest Józsefuaľosi Önkormźnyzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvađék megÍizetését' és a 15. $ (4) bekezdése alapján közjegyző
előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírásátvá||a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20|2. november 14.

A Kisfalu Kft tájékoztatása alapján: 2013.01.07.én a béľleti szeľződés megktitésre
került. További iĺgyintézést nem igényel.

A Budapest WII. keriilet' Krúdy Gy. u. I6-18. szĺÍm alatti iires, önkormĺÍnyzati
tulajdonú nem lakás céIú helyiség bérbeaddsdľa kiírandó nyíIt pdlydzat iłgye



Í335/20|f. (xI.07.) sz. Városgazdáikodálsi és Pénzügyi Bĺzottsághatározata
(egyhangú, 14 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és PénztigyiBizottság úgy dönt, hogy:

1.) felkéľi a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Ifuidy Gy. u. 16-18. sz. alaĺt talźihatő,
3667010lN40 hľsz-ú 387 fił alapterĹilettĺ önkormányzati tulajđonú tires nem lakás célú
ľaktárhelyiség béľbeadásétra vonatkozó nyílt egyfordulós páIyázat kíítására" 188'000'-
Ft/hó + Afa bérleti łkozuzemi- és külon szolgáltatási đíjak ĺisszegen.

2.) a Bizottság felkéľi a Kisfalu Kft-t a pá|yazat 37lf003. (VI. 07.) szttm,ő, a Budapest
Józsefuárosi onkoľmányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi
koltségvetési szervek beszęrzési eljarásanak szabá|yairő| sző|ő önkormanyzati ľendelet
szerinti lebonyolításaľa.

3.) apá|yazati felhívást37l2OO3. (VI. 07.) számí, a Budapest Józsefuarosi onkormźnyzat
vagyonaról' valamint a versenyeńetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési
e|jźrásźnak szabtiyairől szóló onkormányzati rendelet 30. $ (1) a.) -b.) pontjában foglalt
helyeken, valamint a Polgármesteri Hivatal' a Kisfalu Kft. inteľnetes portźúján, és a
Kisfalu Kft. által elérhető, a Polgĺírmesteri Hivata| szánźra költségmentes hirdetési
felületeken kell közzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatő
Hataľidő: f0I2. november 14.

A Kisfalu Kft tájékoztatálsa alapjánz a pźůyánat 20Í2. 12. 05. és 2013. 01. 07.kiiziitt
kiírásra keriilt. A pá./lyázat érvényes volt, de eredménytelen, mĺvel nem jelentkezett
senki. A vPB |54l20t3. (II.18.) számú határozata alapján újból kiírásľa keľült. A
pá|yázat érvényesen, de eredménytelenül záru|t ismét.

Petrik Kldra egyéni vdllalkozli béľbevételi kérelme a Badapest WII., Magdolna u.

21. saÍm alatti ťires, t)nkormdnyzati tulajdonťl helyiség vonatkozdsdban

|33612012. (xI.07.) sz. Váľosgazdál.kodátsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangúo 14 igen szavazatta|)

AYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy nem iárul hozzá a Budapest VIII.,
35509l0lV9 helyrýi számon nyilvantaľtott, természetben a Budapest VIII', Magdolna u.21.
szźrn a|atti, 24 m, alapterületű, udvari bejtttatű, ťoldszinti nem lakás célú helyiség
bérbeadásźlhoz Petrik KIáta egyéni váIla|koző részére, raktźrozás cé|jźlra.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatźlriđő: 201 2. november 1 4.

A Kisfalu Kft tájékoztatálsa alapjánz 2012. 11. 10-én írásban értesítették az ügyfelet,
további intézkedést nem igényel.



Sdndor Gyöľgyné egyéni vdllalkozó bérbevételi kérelme a Budapest WII., Német u.

13. szúm alatti iires, önkoľmdnyzati tulajdonú helyiség vongtkozdsóban

|337 / 20 12. (xI. 0 7.) sz. Vá ro s g azdá|ko dás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangrĺ' 14 igen szavazatta|)

A Városgazĺ]álkoĺĺási és Pénzĺigyi BizotÍság úgy dŕint, hogy nem.iórul hozzá a Budapest VIII.,
3490310lN69 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII.' Német u. 13.

szćrrl a|atti, udvari bejźnatu, ftjldszinti 20 m" alapteriiletű nem lakás célú üzlethelyiség
bérbeadásához Sándor Gy<lrgyné egyéni vá||alkoző részére, ra|<tározás cé|jźtra.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hataridő: 2012. november 14.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjánz 2012. 11. 09.én írásban éľtesítették az ügyfelet,
továbbĺ intézkedést nem igényel.

B. P. L. béľbevételi kérelme a Budapest VIn' Pľúter u. 30-32. szdm alatti
lakóépiiletben lévő teremgaľdzsban taldlható 8. szúmú bedlló-helyre vonatkozóan

|338 / 20 12. (xI.0 7.) sz. Váľos g azdá|ko dási és P énzü gyi B izo tts ág határ ozata
(egyhangú' 14 igen szavazatta|)

A Vaĺosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzáj?rul a Budapest VIII., Práter l' 30-32. szźlm alatt ta|á|hatő, 35696l0lV57 hrsz-u,
788 m, alapterületű teremgarźzsban elhelyezkedő 8. számű gépkocsi-beálló
bérbeadásáhozB. P. L. maganszemély részéte, gépkocsi tĺírolás (garazs) cé|jźna,8.363,-
Ft/hó + Áfa bé.l"ti díj mellett, hattrozatlanídore.3O napos felmondási idővęl.

2. a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á1ló nem
lakás céljára szol'gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 1712005. (IV. 20.)
számu onkormányzati rcndelet 13. $ (2) bekezđése a|apján 3 havi bruttó béľleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetés ét vá||a|ja a kére|mező.

3. eltekint az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céIjára szolgźiő helyiségek
bérbeadásának feltételeiľől szóló 1712005. (IV. 20.) szźlmű onkormanyzatircndelet 15. $
(4) c) pontja alapjźn a kozjegyző előtti egyoldalú kötelezettség vállaló nyiIatkozat
megtételétől, a bérleti đíj mértékéľe tekintettel.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2012. novembeľ 14.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a bérleti szerződés 2012. 11. 28-án megkiitésľe
keľült, további ügyintézést nem igényel.

FENYNOR Bt. tevékenységi kör bővítéstíľe vonatkoai kérelme a Budapest VIil.,
Somogyi B. u. 10. szdm alatti önkormdnyzati tulajdonĺi helyiség vonatkozlÍsóban



|33912012. (xI.07.) sz. városgazd'á|kod'źlsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 14 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

hozzáiórul a FENYNoR Bt. által bérelt Budapest VIII., 364f7l0lN18 helyľajzi
számon nyilvántartott, természetben a tsudapest Vlll., Somogyi ts. u. 10. szám a|att
elhelyezkedő, utcai bejáratő, füldszinti, 22 m. alapterületű önkormányzati tulajdonú,
nem lakás célú üzlethelyiség béľleti szeľződésének módosításähoz, mobiltelefon- és

alkatrészei forga|mazásával, valamint ajandékcikkek énékesítésével történő
tevékenységi kör bővítése miatt, a bérleti szerződés további részének váItozatlanul
hagyása mellett.

A rendelet 15. $ (4) bekezdése és a f2. $ (2) c) pontja alapján kozjegyző e|őtt
egyoldalúkötelezettségvá|Ia|őnyi|atkozata|áirćsátvá|Ia\aabérlő.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hattridő: 20|2. novembeľ 1 4.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapján: 20|2. 11. l0-én értesítették az ügyfelet a
határozatról írásban. Nem kłittitte meg a szeľződésmódosítást' további ügyintézést nem
igényel.

A Novotrace Bt. bérleti díj feliilviagdlati és szerződés łnódosítlÍsi kěrelme a Budapest
WII. keriilet, Szigony u. 9-Il. szdm alatti helyiség vonatkozlÍsdban

134012012. (xI.07.) sz. Városgazdźikod,álsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 1 4 igen szav azatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) hozzájáruĺ a Novotrace Bt. által bérelt Budapest VIII. kertilet, 35728l2lDl539
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII. keľület, Szigony u. 9-
71. sztrn a|atti 147 ml alapteľületiĺ, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség
vonatkozásábarl a bérleti szetzodés módosításához és a bérleti díj 110.000,- Ft/hó +

Áĺa + kozilzemi és külön szo|gá|tatási díjak tisszegen történő megti|apításźlhoz a
hatáĺozathozatalt követő hónap I . napj átőI, azaz 20 12. november 1 -j étől.

nem tekint eĺa béľleti díj inflációs emelésétől.

3.) a|712005. (IV. 20.) számú önkormanyzati ľendelet22. s (2) d) pontja alapján abérlő
3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő óvadék megťlzetésére (feltöltéséľe), a 22. $ (2)

c) pontja alapjtn a kozjegyző előtt egyoldalú kote|ezettségváIlalási nyilatkozat
a|áir ásár a kote l ezett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: f0I2. november 14.

1.

2.

2.)

10



A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a béľleti szerződés mĺidosítás megktitésľe kerůilt,
további ügyintézést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIil. keriilet, ijuĺt lút 66/A. szóm alatti iiľes, önkormdnyzati
tulajdonú nem lakds céIú helyiség bérbeadósĺÍľa kiírt nyíIt egyfordulós plÍIydzat

IeaÍľúsúra, és lłj pĺÍIylÍzat kiírúsóra

13 4| ĺ2012. (xI.0 7.) sz. Váro s gazdálko d ási ós Pénzü gyi Bizo tts ág hatá.ľ ozata
(egyhangú' ĺ.4 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) megállapítja, a Budapest VII^I., Ülloi ĺt 66lA. szttm a|atti,36274l0lV3 hĺsz-ú, utcai
bejfuatí, füldszinti, |65 m, alapterülehĺ önkormányzati tulajdonú tizlethelyiség
bérbeađására vonatkozó nyílt egyfordulós pá|yázat érvényes volt, de eredménýelenül
záru|t.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Üľoi rĺt 66lA. szám a|atti,36274l0lV3 hľsz-ú
utcai bejaľatu, füldszinti, 165 m, alapterületű <jnkormźnyzati tulajdonú iizlethelyiség
bérbeadására vonatkozó nyílt egyfordulós páIyźzat kiírásźra t07.667,- Ft/hó, + Äfa
bérletĺ + köziizemĹ és külön szolgáltatásĺ díjak łisszegen, a béľlet céljának
megjelölése nélkĹil.

3.) a BizotÍság felkéri a Kisfalu Kft-t a páIyázat 3712003. (VI. 07.) szźlmt, a Budapest
Józsefuarosi onkormányzat vagyonáról, valamint a veľsenyeztetés és a helyi
kciltségvetési szervek beszęrzési e|jarásźnak szabáLyairől szóló önkoľmĺínyzati rende|et
szeľinti lebonyolításaľa.

4.) a pá|yazati felhívást 3712003. (VI. 07.) számu, a Budapest Józsefuaľosi Önkoľmányzat
vagyonaľól, valamint a veľSenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési
eljtrástnak szabá|yairől szóló ĺinkormányzati rendelet 30. $ (1) a.) -b.) pontjában foglalt
helyeken, valamint a Polgármesteri Hivatal, a Kisfalu Kft. internetes poľtálján, és a
Kisfalu Kft. által elérhető, a Polgáľmesteľi Hivatal számźra költségmentes hirdetési
felületeken kelI kĺjzzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatráridő: 2012. november 14.

A Kisfa|u Kft. tájékoztatása a|apján: a pń|yázat kiíľásra kerůilt, érvényesen, de
eľedménytelenül záru|t. A helyiség további hasznosításának ügyében a Bizottság diint.

A Budapest WII., Csobúnc utca 8. szdm alatti, 35914/0/A/10 helyrajzi szómon
nyilvdntaľtott,ft)ldsainti, udvari, 6 m2 alapteriłIetíí, hatdrozott időre suiló bérleti

joggal terhelt helyiség elidegenítés e

t34zl2012. (xI.07.) sz. Váľosgazdáikod'ási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 14 igen szav azatta|)

1t



A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1) az ingatlan-nyilvántartásban a 3591410lNI) helyrajzi .számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Csobánc utca 8. ftjldszinti, 6 m" a|apterÍiletű, határozott
idejű bérleti joggal terhelt nem lakás célú helyiségre fennálló elidegenítéstkizźĺlő feltétel
alólfelmentést ad'

2) az ingatlan-nyilvántaľtásban a 359I4l0lNI0 he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., Csobánc utca 8. földszinti, 6 m" alapterĹiletű
raktarhelyiség vételárát az elkészült forgalmi értékbecslés, valamint a 15/2005. (IV. 20.)
számis' önkormányzati renđe|et aIapjźn a forgalmi éľték 100 oÁ-ában, azaz 600.000,- Ft
összegben határozza meg. Egybenhozzájźlrul, hogy a helyiséget ahatźxozott időre szóló
bérleti szeľződéssel rendelkező Sz. B. bérlő a1512005. (IV.20.) szźlm'(l önkormányzati
rendeletben foglalt, annak megfelelő taľtalmú eladási ajtn|at szeľinti feltételekkel
megvegye.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatźridó : 20 12. novembeľ 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjáni az adásvételi szerződés a|áírásra keľiilt 2012. 11.
f7. napján. Az ügy további intézkedést nem igényel.

Moravcsik Alapítvdny béľbevételi kéľelme a Budapest VIru. keriilet, KlÍIvlÍľia tér 19.

s zá m al atti iir e s ö n ko r m dny zat i t uI aj d o n ťl h e ly is é g v o n at ko zĺts ĺÍ b an

|34312012. (xI.07.) sz. Városgazdáikodásĺ és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(egyhangri, 14 igen szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy:

hozzájárul az íngatlart-nyilvántaľtásban a 3545610lA131 helyľajzi szźlnon nyilvántartott
41|ł alapteľülettĺ pinceszinti, természetben a Budapest VIII. kerĹilet, Kźivária tér 19.
szźlmaIatti, üres önkormtnyzati tulajdonú, nem lakás célú raktárhelyiség bérbeadásáhoza
Moravcsik Alapítvany tészéte, határozatlan időre, 30 napos felmondási hataľidővel,
pszichiátriai betegek nappali íntézményi eL|átása és szociális foglalkoztatő cé|jara 6.800,-
Ft/hó + Afa bérleti +koziszemi és külön szo|gá"|tatási díjak összegen.

hozzójáľul az íngat|an-nyilvantaľtásban a 35456l0lV36 he|ytajzi szĺĺmon nyilvántaľtott
I4I fiŕ alapterĹiletű utcai ftjldsziĺti, természetben a Budapest VIII. keľiilet, KáIvfuia tér
19. szám a|atti, tiľes önkoľmányzati tulajdonú, nem lakás célú műhely helyiség
bérbeadásához aMoravcsik Alapítvźny rész&e,hatáĺozatlan időre, 30 napos felmondási
hataridővel, pszichiátriai 

'betegek 
nappali intézményi eI|átása és szociális foglalkoztató

céIjtra, 87 .200,- Ft/hó + Afa bérleti + koaizemi és ktilön szolgá|tatási díjak összegen.

amennyiben a bérleti jogviszony íđőtartama a|att a közös kĺlltségek a bérleti díjnál
magasabb mértékben emelkednek, úgy a bérleti díjakat évk<jzben a közcĺs ktiltségnek
megfelelő összegre fel kell emelni. Ez esetben a kĺjvetkező éves inflációs emelésnél az
évkĺjzben megemelt bérleti đíjakat kell figyelembe venni.

l.)

2.)

3.)
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4.) hozzájáruĺ a fenti helyiségekben lévő, a Budapest Fővaros Józsefuárosi onkormányzat
tulajdonát képezo, az eIoteqesztés mellékletét képező |e|tárban felsorolt eszkozok
10.000,- Ftihó + Afa összegen torténő béľbeadásához a Moravcsik Alapítvany részére. A
helyiségben lévő eszk<izök, gépek teljesköľti karbaĺfiartása, javítása és állagmegóvása,
alkatrészpótLása az A|apítvtny kötelezettsége, azokért az onkoľmtnyzat szavatosságot
nem vállal.

5.) az I.) és 2.) pontbanmegá||apított bérleti díj feltétele, hogy abér|ő köteles
- a honlapján, sajtó megjelenésein a Budapest Józsefuárosi onkormányzatot

támogatóként szerepeltetni.
- a legalább havi helyiséghaszná|atot igénylő eseményekľől (fogadóóľa, gýlés'

rendezvény, tanácskozás, tanácsadás) a Bérbeadót tájékońatĺi, meghívót ktildeni.
- minden év máľcius T5. rcpjáig benyújtani az ađot. évre vonatkozó szakmaitervét,

amelyből kideľĹil, hogy milyen eseményeketteľ,ĺez az év során megľendezni, illetve a
bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szol'gźija
Józsefuáros és a józsefuáľosi lakosok éľdekeit.

- minden év május 31. napjáig benyújtani az e|őző éves tevékenységéről sző|ő, az
onkoľmanyzatźita|meghatźtrozotttartalmúszakmaibeszźmo\őját.

- a helyiségben az alapszabáIyában megjelölt céloknak megfelelően a béľbeadáskor
engedé|y ezett tevékenységet folyamatosan folytatni.

A szakmai terv és a szakmai beszámoló értékelésére és elfogađtsźlra a hatáskörrel
rendelkezo bizottság (Humánszo|gáItatási Bizottság) jogosult. Amennyiben a szewezet a
2l . pont szerinti elso éves beszámolój át a szakmai bízotÍság tészére benyújtotta, és aú. a
bizottságelfogadta, az onkoľmányzatTulajdonosilBérbeađoi jogokat gyakoľló bizottsága
kérelemre a bérleti dijat a helyiség Józsefuĺáľos, valamint a józsefuárosi lakosok
érdekében folytatott tevékenység szerinti kihasználtságafuggvényében a21. porrt a.), b.)
vagy c.) pontja szeľinti métékĺe módosíthatja, abétletí szerzodés egyéb feltételeinek
vá|tozatlanul hagyása mellett. Amennyiben a hatáskcjrrel rendelkező bizottság a szakmai
tervet és beszámolót elfogadta,ugy a civil tevékenységhez kapcsolódó bérleti díj az adott
évľe is érvényben marad.

6.) amennyiben a bérlő a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetve a szal<nai terve,
szakmai beszámolój a alapján nem bizonyított, hogy tevékenységét legalább részben
Józsefuáros érdekében végezi, tĘy a bérleti díj az érintett év januźlr 1. napjától, az a|d<or

érvényes szabá|yok szerint kiszámított bérleti díjnak megfelelő összegľe emelkędik.
Amennyiben a bérlő szakmai terve vagy beszĺĺmolója alapjźn bizonyított, hogy
tevékenységét csak ľészben végezte Jőzsefvfuos érdekében, úgy a bérleti díjaanem lakás
célú helyiségek bérleti dijának megá|Iapítástrő| szőIő 224/20|2. (uI.05.) szćtmu
Képviselő-testiileti határozat2I. pontjában meghatározott eggyel magasabb kategőriźlba
sorolt bérleti díjra emelkedik.

7.) a bérleti szerzođés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céIjára szolgétIő helyiségek béľbeadásanak fęltételeiről szóló I7l2005. (IV. 20.)
számu Budapest Józsefuárosi onkormányzatirendelet 13. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, és a 15. $ (4) bekezdése alapjánkoi1egyző
előtt egyoldalú kötelezettségváI|a|ási nyilatkozataláírásźúváIlaIjaa leendő béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatáĺidő: 2012. november 1 4.
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A Kisfalu Kft. tájékoztatálsa alapján: a bérleti szerződés megktitésre került, további
iigyintézést nem igényel.

ravaslat a Budapest VIII. keriilet, Tavaszmező u 6. szdm alatti, iinkormĺÍnyzati
tulajdonĺi nem lakds célú helyiség béľbeaddsdra

13 4 4 l 2012. (xI. 0 7.) sz. Város g azdź.Iko dás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(12 igen,0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VI^II., Tavaszmező u. 6. szám alatti, 35172 hľsz-ú
ingatlanban ta|á|hatő,I. emeleti, 25I m" alapterületű, önkormányzatiĺiajdonú nem lakás
célú helyiség bérbeadására vonatkoző nyílt egyfoľdulós pźiyázat kiirására civil
tevékenységet végzo szervezet részére, kedvezményes 129.935,- Ft/hó + Áfa bérleti +
kozuzemi- és külön szolgáItatási díjak összegen úgy, hogy a szomszéđos helyiségből is
megközelíthető előadóteľem kozös hasznáIatban|esz a szomszéd helyiség bérlőjével, és a
bérleti díj fizetési kotelezettség a|apjtÍ, az így csökkentett alapteľület, azaz fI4m,
képezĺ.

2.) azl.) pont szerinti kedvezményes béľleti díj igénybevételének feltétele, hogy a pá|yaző
(béľlő) köteles
- a honlapján, sajtó megjelenésein a Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzatot

támogatóként szerepeltetni.
- a legalább havi helyiséghasznźtlatot. igénylő eseményekľől (fogadóóra, gýlés,

ľenđezvény, tanácskozás, tanácsadás) a Bérbeadót tźĄékoztatni, meghívót küldeni.
- minden év mĺĺrcius 15. napjáig benyújtani az adott évre vonatkozô szakmai tervét,

amelyből kiderül, hogy milyen eseményekęttewez az év során megrendezni, illetve a
bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szo|gá|ja

Józsefuaľos és ajózsefuárosi lakosok érdekeit.
- minden év május 3|. napjáig benyújtani az e|őző éves tevékenységéről sző|ő, az

onkormanyzattita|meghatározotttaľtalmúszakmaibesztlmolőjźt.
- a helyiségben az alapszabáIyában megjelolt céloknak megfelelően a béľbeadáskoľ

engedélyezett tevékenységet folyamatosan folýatni.
A szakmai terv és a szakmai beszámoló éľtékeléséľe és elfogadásara a hatáskĺirrel
renđelkező bizotĺság (Humánszolgáltatási Bizottság) jogosult. Amennyiben a hatáskörręl
rendelkező bizottság a szakłnai teľvet és beszámolót elfogadta, ilgy a civil tevékenységhez
kapcsolódó bérleti díj az adott évre is éľvényben marad.
AmennyibeĺapáIytľ;ő (bérlő) a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetve asza|<rnai

terve, szakłnai beszámolój a alapjźn nem bizonyított' hogy tevékenységét|egalább részben
Józsefuáros érdekében végezi, ugy a bérleti díj az érintett év januźlr 1. napjától, az afĺkor
érvényes szabályok szerint kiszámított bérleti díjnak megfelelő összegre emelkedik.
Amennyiben a bérlő szakmai terve vagy beszámolója a|apjtn bizonyitott, hogy
tevékenységét csak részben végezte Józsefuaľos érdekében, űgy a béľleti díjaa nem lakás
célú helyiségek bérleti díjának megállapításaľól sző|ő 22412012. (Vu. 05.) számu
Képviselő-testületi hattrozat 21. poĺÍjában meghatározott eggyel magasabb kategóľiába
sorolt bérleti díjra emelkedik.
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3.) a Budapest VIII., Tavaszmező u. 6. sz. alatti, 35172 hrsz-il ingatlanban ta|á|hato,25I m.
alapterülettĺ, I. emeleti, ĺĺnkoľmányzati tu|ajđonú nem lakás célú helyiség bérbeadástlra
vonatkozó nyílt egyfordulós pá|yázatí kiírásnak a részét kell képeznie annak, hogy a
Magyaľországi Roma Paľlament a helyiséget a birtokában tĄa, azonbaĺ a helyiség
megtekintését biĺosítja az érdeklődők számźlra. A bérleti jogviszony, amennyiben a
páIytnat nyeľtese nem a Magyarországi Roma Parlament |esz, a helyiség kiiirítését
követő birtokbaadás időpontjával kezdődik.

elfogadja az előterjesztés mellékletét képezó megállapodás tervezetet, amely szennt a
pá|yázati felhívás kozzététęIét megelőzően a Magyarországi Roma Paľlamentnek
vállalnia kell, hogy amennyiben nem nffit be pá|yźlzatot, érvénýelen péiyázatotnyrijt be,
vagy a benýjtott páIyazatok értékelése a|apján az onkormanyzat más szęrvęzet
páIyázatat nyilvánítja nyeľtesnek, a helyiséget kitirítvę) az éľtesítés kézhezvéte|étol
számítoÍt 30 napon belül, akoziszemi díjak megfizetésérőI sző|ő igazolásokka| egyutt az
onkormanyzat bírtoktlba visszaadják. A Magyarországi Roma Paľlament a helyiség
megtekintésen jelen lehet, mivel a helyiség továbbra is az ő birtokában marad. Felkéľi a
Kisfalu Kft-t a megállapodts a|áirźsára.

a BizotÍság felkéľi a Kisfalu Kft-t a pá|yázat 3712003. (VI. 07.) szátĺru, a Budapest
Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról, valamint a veľsenyeńetés és a helyi
költségvetési szervek beszerzésí eljáľásanak szabźiyakől szóló önkormiínyzati rendelet
szerinti lebonyolításara.

apá|yazati felhívást 3712003. (VI. 07.) számu, a Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzat
vagyonaľól, valamint a veľsenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszeľzési
e|jarásának szabá|yairől szóló ĺinkormiínyzati rendelet 30. $ (1) a.) -b.) pontjában foglalt
helyeken, valamint a Polgármesteľi Hivatal, a Kisfalu Kft. internętes poľtálján, és a
Kisfalu Kft. által elérhető, a Polgármesteri Hivata| szźtmára költségmentes hirdetési
felületekęn kell közzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hataľido: 1-3.) és 5-6.) pontok esetében, a 4.) pont szeľinti nyilatkozat megtételét kĺlvető

Józsefuaĺos megj elenése
4.) pont esetében: aBizottsághatéttozatźról szóló éľtesítés kézhenéte|étő| számított
20 nap

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjánz az ůĺgyben Balogh István képvĺselő egyeztető
tárgyalást tartott, amelyen részt vettek az ingatlanban jelenleg lévő szervezetek
képviselői, a Képvise|ő, IJr felkéľte a Humánszo|gá|tatásÍ Ügyosztá|yt, do|gozza ki egy
,,civ i|-ház,, terv ezetét.

,,Pľdter u. 22. szdm alatti irodahelyiség csoportfelújítdsa, _ tdrgyú kiizbeszeľzési
értékhatdrt eI nem érő beszerzési eljdrús eľedményének megdllapítdsa

1345/2012. (XI.07.) sz. Váľosgazd'áikodálsi és Pénzügyi Bizottsá,ghatározata
(10 ĺgen' 0 nem, 4 tartőzkodás szavazattal)

A VĺíľosgazdáIkođásí és PénzĹigyi Bizottság úgy dtint, hogy

4.)

s.)

6.)
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I. a ,,Prźĺteľ utca 22. sztm alatti irodahelyiség csoport felújításď' tárgyú', kozbeszeľzési
értékhatárt el nem beszerzési e|jźrásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
larta|maző érvényes ajánlatot a TGP Epítőipaľi és Tanácsadó Kft. (székhely: 2083

Solymĺĺr, Szegf,ĺ u' 10.) ajźn|attevo adta, így az eIjárás nyertese a TGP Epítőipaľi és

Tanácsadó Kft., ajánlati ára 4.050.000,- Ft + Afa.

2. az I. pont alapján Í.elkéľi a jegyzot aväIla|kozási szerzodés a|áiräsźra.

Felelős: jegyző
Hatfuiđő:Z}l 2. november 7.

A Jeeyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a TGP Epítőipari és Tanácsadó Kft-vel a
váI.|a|kozási szeľződés aláírásra került, a kivitelezés szerződés szeľint 2012. december
hrinapban befej eződött.

Javaslat lemondó nyilatkozat megaddsdra a Teleki téren nyíIó LidI élelmiszer ĺtruhúz
haszndlatba vételi engedélye iigyében

1346120Í2. (XI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangrĺ, 14 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹĺgyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja Soós György tigyrendi
ínđítványát a napirendi pont elnapolására a Bizottság következő ülésére, a felmertilt
problémak alapos kivizsgálásának eľedményével kiegészített előterjesztés készítése
érdekében.

Felelős: polgármesteľ
Hatźndo: 2012. november 1 4.

A Városfeilesztési és Főépítészi Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: a Bizottság novembeľ
14-i iilésén űjra tárgya|ta az előterjesztést és a t348l20|2. (><I.14.) számrĺ határozatábzn
dtintätt.

A Golgota térenfelúllítandó Szent Istvún-i kettős kereszt megvalósítdsdra irĺÍnyuló
me g h ív tźs o s kép zőm íĺv é s zeti p ó ly ózat e r e dm é ny é n e k m e g dll ap ít ds a

t348l20Í2. (xI.14.) sz. Városgazd'á|kodási és Pénzügyi Bizottsńghatározata
(11 igen' 0 nem, 3 tartőzkodás szavazattal)

AYźnosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest Fővaros VIII. kerület Jőzsefvárosi onkoľmźnyzat és a BTM Budapest
Galéria á|tal a Golgota téren felállítanđó Szent Istvan-i kettős keľeszt megvalósításaľa
kiírt meghívásos képzőmuvészeti pá|yźzat nyertese abírái'ő bizottság döntése a|apjźn:
Mihálv Gábor szobrászmuv ész:
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2. felhatalmazza a po|gźnmestert
beadásához szükséges, az
aláírásfua

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: f0I2. novembeľ 14.

a Vizuális Múvészetek Kollégiuma
előteľjesztés mellékletét képező

által kiírt páIyźzat
szándéknyilatkozat

tájékoztatása alapján: a szándéknyilatkozat
aláírásra került.
Miháty Gábor szobľászm űv ész 20|2. novembeľ 15-ei szándéknyilatko zatában v á||a|ta'

hogy amennyiben a benyr'ijtott páůyánat elbíľálása eľedményes lesz, űgy abban az

esetben a teľvekben szeľeplő míĺalkotást elkészíti.
A pźůy6g2zt 2012. november 30-án elektronikusan benyújtásľa keľült a szůikséges

dokumentáciĺĺval és mellékletekkel. Atálmogatói döntés alapján 20Í2. decembeľ 2L.én a

pľojekt cstikkentett iisszkiiltséggel támogatást nyert.
a^ pelyĺzat bírá./rata során a Vizuális Művészetek Kollégĺuma 3 000 000 Ft támogatás

megítélésoről dłinttitt, íw a míĺvészeti alkotás míĺszaki ť'artallma arányosan csłikkentésre

került.
A támogatási szerződés ezek után 2103. március 21.én aláírásra keľült.

R. E. bérbevételi kérelme a Budapest VilI keriilet, Somogyi B. u. 24. szúm alatti
iires tjnkormdnyzati tulajdoníł nem lakds céIú helyiség vonatkozdsóban

zÁnr ĺiĺns

|349tf0Ĺ2. (xI.14.) sz. Városgazdál.kodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 14 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájárul a Budapest VIII., 3642110lN2he|ytajzi számon nyilvántaľtott, természetben a

B'd"p"'t yIII., 
.Somogyi 

B. u. 24. szźtm a|aÍt ta|á|hatő, 5 m, alapteriiletű, iires,

önkormányzati 1gg/Lajđonú, udvari bejźratű, ťoldszinti nem lakás célú egyéb helyiség

bérbeadásához határozott időľe, fOI7. december 3I. napjáig, R. E. magánszeméIy

részére, ra|ďározás céLjára,2.667 ,- Ft/hó + Áfa bérleti t konizemĹ és külĺjn szo|gáItatásí

díjak összegen.

2.) a béľleti szerzőđésmegkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzattulajdonában á1ló nem

lakás céLjara szo|gtiő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló I]l2005. (IV. 20.)

számuBudapest Józsefuaľosi onkormányzatí rende\et 13. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi

bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, és a 15. s (4) bekezdése alapjźnkilz1egyző

előtt egyoldalú k<jtelezettségváI|alási nyilatkozata|áirásźltváIIa|jaa leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatfuíďő 2012. november 2 1 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a bérleti szerződés megkötésre kerůilt, további

iigyintézést nem igényel.
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Javaslat telephely bejegyzés hozzlźjdruldslźhoz és jogutódlds tudomúsul vételére

13 50 120Í2. (xI. 1 4.) sz. Yáľos g azdź.Jko dás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú, 14 igen szav azatta|)

Vĺírosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dcint, hogy

1. tudomásul veszi' hogy a Libeľtás 2005. Egészségügyi és SzolgáItatő Betéti Tarsaság a
Főváľosi Ttlrvényszék Cégbíľóságtnak Cg. 01-09-99091ll7-es számu,2012' októbeľ
04. ĺapjźtn kelt végzése alapjtn áta|aklit TANDEM-FILM-MED Korlátolt Felelősségű
Tarsasággá.

2. hozzájźrul a Budapest, VIII. Szigony 2/B. szźtm a|aÍti 35469 he|yrajzi számu
önkoľmányzati tulajdon vonatkozásában a TANDEM-FILM-MED Kft.
(C é gJ e gy zékszźtm: 0 1 - 0 9 - 9 9 0 9 1 1 ) telephe|y b ej e gy zéséhez.

3. felkéri a polgármestert az e|oterjesztés mellékletét képezo hozzájarulő nyilatkozat
a|áirására.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2012. november 30.

A Jegvzői Kabinet Tiiľvényességi és Peľképviseleti Iľoda tájékoztatása alapján: a
hozzájáru|ói nyilatkozat elkészítésľe és aláíľás után hatáľidőben kiküldésľe keľült.

Közter iilet-h as zndlati kérelme k elbírólós u

135112012. (xI.14.) sz; Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangú' ĺ.4 igen szavazatta|)

A Yárosgazđálkodási és Pénzügyí Bizottság úgy dĺint, hogy közteľĹilet-haszná|ati
hozzźĄáĺulźlst ad _ teljes díjfizetéssel - az aIabbi ügyben:

Kĺizterület-hasznźiő,kére|mező: Izsĺí Keľeskedelmi és Szolgáltatĺi Bt.
(I0f7 Budapest, Szász Kaĺoly u. 4. fé|em.2.)

K<jzterĹilet-haszná|at ideje: 2013. janlŕx 0I. - 201'3.junius 30.
KĺjzterĹilet-hasznáIat céIja: mobil arusító autó (culľászda)
Közterület-hasznáIat helye: Szigo^ny u. 36180 hľsz. (metró kijarat mellett)
Közterü1et-haszná|atnagysága: 13 m"

Felelős: polgáľmester
Hatariđő: 2012. novembeľ 14.

A Vawoneazdálkodási és Üzemeltetési ÜgYosztály tájékoztatása a|apjáni az ůigyfél
b efizette a kiizteľĺilet-h asznál at díját, a határ ozat kia dás ľa keľiĺlt.

1352l20t2. (xI.14.) sz. Váľosgazd'á|kodási és Pénzĺigyi Bizottsághntározata
(egyhangú, |.4 igen szavazatta|)
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A Yáĺosgazďálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dĺjnt, hogy kĺjzterület-haszntl|ati

hozzájáruIást ad - díjmentességgel' - az a|źtbbi ügyben:

Kĺj zterület- hasznáIő, kérelmező :

Kö zterĹil et-hasznáIat idej e :

Kö zterĹilet-hasznáLat céIj a:

Kö zterĹil et-hasznáIat helye :

Kö zterül et-haszĺáIat nagy sága:

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 2012. novembeľ 14.

TIT Kossuth Klub Egyesület
(1088 Budapest, Múzeum u. 7.)

2OI2. november 2I. -2013. novembeľ 20.

2 db 2 oIdalú A3-as megállítótábla elhelyezése a
jźrdan és 2 db kĺétatáb|a elhelyezése a
homlokzaton (Kossuth Klub és Muzikum
pľogramjai)
Múzeum u. 7.
-)5m-

El Santo Vendéglátóipaľi és Szolgáltató Kft.
(1161 Budapest, Szent Imľe u. 20.)

f0I2. november 1. - f0|5. október 31.

megáI|ítő tábla
Futó u. 15.

1fił
negyedéves díjfizetés

A VaeYoneazdálkodási és tizemeltetési ÜgyosztáIv tájékoztatása atapján.. 
^z 

ĺigyfél

b eťlzette a kiĺzt e rület-h a sznál at díját, a határ ozat kia d á s ra ke rii lt.

Tulajdonosi, ki)zútkezelői houltjórulds azAľchitéka Ingatlanfejlesztő, Epí,tészeti,

ľet5őépfteszeti Tervező és Kivitetező Kft. részére a Leonardo Da Vinci közre nyíIó

,,l,d*ĺ szerýiz'' kialakí'tlÍsdhoz sziikséges építési engedélyezési tervhez

Í354t20Íf. (xI.14.) sz. Váľosgazdálrkodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 14 igen szavazztta|)

A VaeYoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapjánz a batározat

kiadásra keľült.

Í353 l f1|f . (xI. 1 4.) sz. Város gazdálkod ási és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú, 1.4 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tlgy dönt, hogy a 128612012. (X.24.) sz.

hattrozatát az alabbíak szeľint módosítja:

Kö zterület- hasznźtlő, kér e|mezo :

Ko zterület -hasznáLat i dej e :

Kö zterĺil et -haszĺá|at céIj a..

Kö zteľület-haszĺtiat he lye :

Ko zterül et -haszná|at nagy sttga:

Díjfizetés ütemezése:

Felelős: polgármester
Hataridő: 2012. novembeľ 14.
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AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi tervezett munkálatok
érdekében a szükséges tulajdonosi - kozútkezelői - hozzájárulását megadja a következő
feltételekkel:

ĺJ gyir atszárn: I 6 -I 5 63 l 20 12.

Kérelmező: Aľchitéka Ingatlanfej|esztő, Epítészeti, Belsőépítészeti Tervező és Kivitelező
Kft. (székhely: 1024 Budapest, Buday L. utca 8/A)

Helyszín: Baĺoss utca 85. szám alattíház (fusz; 35125) - Leonaľdo Da Vinci köz

T*ey Tulajdonosi, kĺjzútkezelői hozzájátuIźts az Architéka Ingatlanfejlesztó,
Epítészeti, Belsőépítészeti Tervező és Kivitelező Kft. részére a Leonardo Da Vinci közre
nyíló ,,hátső szerviz,, kialakításához sziikséges építési engedélyezési tervhez

Helyreállítási kötelezettség:
- a buľkolatbontással érintett helyi közút QźlrdaszakaszlÍft) teljes szélességben történő

helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan jelzik,
- valamennyi buľkolatbontás helyszínén a helyreállítási kötelezettség teljes szélességben

megtorténik,
- jő||áthatőantájékońat1ák az úthasználókat a burkolatbontás varható időtaľtamáról,
- kcitelezi akivítelezőt a buľkolat megfelelő minőségben torténő helyreá||ításfua,
- aberuházó és kivitelezőkozosen 5 év garanciźtt vállal a helyľeállított burkolatért.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2012. november 14.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési ÜgYosztálv tájékoztatása alapján: TulajdonosĹ
és Köz ú tk eze|ői ho zzájáruľLá s o k kia d m ány ozv a.

Houújdrulds a Józsefvdrosi Közösségi Hdzak NonpľoJit Kft. részére az E.oN Advent
p dly ózato n v aIó r észvéte lh ez

1355120Í2. (xI.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 14 igen szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<ĺnt, hogy

1. hozzájźlru| a|thoz, hogy a Jőzsefuárosi Kĺjzĺ}sségiHázak Nonprofit Kft., Kesztyúgyźlr
Közosségi Házrésń.vegyen az E.oN Advent elnevezésű pá|yázatán.

2. hozzájtrul a}thoz, hogy a pźiyázaton nyert karácsonyfa a Budapest VIII. kerület,
Mátyás téľen (hrsz.: 35|49) kerĹiljön kihelyezésre. A kĺizterulet-használatot
díj mentesen biztosítj a, a kaľácsonyfa elhelye zésétőI annak elbontásái g.

3. felkéri a polgármestęrt az előterjesztés mellékletét képező önkoľmányzati
szandéknyi |atko zat a|áír ásár a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2012. novembeľ 14.
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AJózsefvárosiKłiztisséeiHázakNonprofitKft.tźijékoztatásaalapján:aKft.20t2.
november19-énb@E.oNAdventifelhívására.20|f.november
26-án az E.oN crtesiteite a Kft-t,, hogy a 470 beérkezett páůyamíĺ kiizül nem került a

d íj azottak közé, így a kar źlcs onyfa nem keriilt felállítás ra.

Í,#,?#tfiI,ĺ;Tľ;;;,ľ,ľĺľ,ł,;;!:ĺ,ľ#iř,őľ:,ł:ĺÍ:ÍÍľ,ff,"i;:ľ;ľj:,'ľ;łľĺ,u,
ö n ko i m dny zati t u I aj d o n ú h ely is é g v on at ko zg s o b an

t356t20L2.(xl.14.) sz. Városgazdźůkodátsi és Pénzĺigyĺ Bizottsághatározata
(egyhangú, 14 igen szavazaíta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzá.iárul a Budapest VIII., 3567OlOlN2 he|yrajzi számon nyilvántaľtott,

természetben a Budapest VIII., Kisfaludy u. 28la. szźlrrl a\atti' 50 m2 alapteľĹiletű,

önkormányzati tulajdônú nem lakás célú helyiségre új bérleti jogviszony létesítéséhez

határozoÍtidőre, 2ó17. december 31. naĘjáig a Mohácsi és Táľsa KÍt. részéte iroda

céIjtra, u bé.l"ti dĺ3 3&9ł0' Ftth(l + Aľa + külön szollgáiltatálsÍ díjak összegben

töľténő megállapításáva| a hatá lt kö

31-ig. Ezt kovetoeĺ20|4.január 01-jétől 43.267,- Ft/hó + Afa + infláció összegľe

visszaemelkedik a bérleti díj összege.

2. a bérleti szerzóđés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmtnyzat tulajdonában álló

nem lakás céIjaru szo\gállő helyiségek béľbeadásanak feltételeiről szóló
I]l2O05.(Iv.20.) szárrń Buáapest Józsefuaľosi onkormányzati rcnde|et 15. $ (4)

bekezdése és a 22. $ (2) c) pontja a\apjáĺ kozjegyző előtt egyoldalú

ktjtelezettségvállaló nyilaikozat a|áítás,tt, valamint a f2. $ đ) pontja a|apjźn a mát

megfizetett bvadék 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegľe való feltöltését

vállalja abérlő.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja

Hataľidő: 20]12. november 21.

A Kisfalu Kft. tátjékoztatálsa alapjánz 2012.11. 19.én éľtesítették írásban az ügyfelet'

o.ń ttittitte meg a béľleti szerződést. További iigyintézést nem igényel.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételltr és eladdsi ajúnlat jóvdhagydsa (l db)

L357 t20I2. (xI. 1 4.) sz. Váro s g azdź./lko dási és P énzü gyi B izotts ág határ ozata

(egyhangú, 14 igen szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts á,gt,'ey d<]nt, hogy az ingat|an-nyilvántartásban a

helyrajzi szźmoĺ nyilvántatott, természetben a Budapest VIII.'
szám aIatti, 58 mż alapterületíi lakás vétellárát az elkésziilt foľgalmi

értékbecslés, valamint a 1612005. (IV.20.) önkormanyzati ľendelet 19. $ (3) c.) pontja a|apján

a forgalmi érték 37,5 "/o.áÜ,an,, azaz 4.650.000,- Ft osszegb en hatźrozza meg. Egyben

hozz{járul,hogy a lakást ahatźlrozatlan időre szólĺi bérleti szeruőđéssel rendelkezóbér|ők, a
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hatályos rendeletben foglalt, annak megfelelő tartalmú
megvegyék.

Felelős: Kisfalu Kft. ugyvezeto igazgatőja
Határidő: 2012. november 23.

eladási ajariat szerinti feltételekkel

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjáni 
^z 

eladási ajánlatot 2012. novembeľ 26. napján
kikütdték' az eladási ajánlatban foglalt hatáľidő lejárt' az íigyfé| nem jelentkezett a
szeľződésktitésľe. M iiw további intézkedést nem igényel.

A Budapest WII., Koszoľíl u. 26. szdm alatti 35513/2 helyrajzi szdmú, valamint a
Budapest VIil., Tolnai Lajos u. 23. szdm algtti 34934 helyľajzi szdmú

t e le kin g atl an o k b é r b e a dds ór a kiíľ t p dly dzat e r e dm é ny é n e k m e g dl l ap ít ĺÍ s a

|358/2012. (xI.14.) sz. Városgazdá|kod'ási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú' 14 igen szzvazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Koszoľú u.26.
szttm alattí 355I3l2 helyrajzi sztlmű telekingatlan bérbeadásaľa kiíľt nyilvános egyfoľdulós
pá|yźnat érvényesen, de eľedménýelenül ztru|t |e.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő.. 20 I2. november 1 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjánz a pá|yáuat eredményteleniil zárult, a telekingatlant
nem vették bérbe. Az ügy továbbĺ intézkedést nem igényel.

Í359120Í2. (xI.14.) sz. Váľosgazdá|kod'álsi és Pénziigyi Bizottságbatározata
(egyhangű, |4 igen szav azatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Tolnai Lajos u.

23. szám alattí 34934 he|yrajzi számű telekingatlan bérbeadásara kiíľt nyilvános egyfordulós
pá|yźnat érvényesen, de eredménýelenül záĺult |e.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 2012. november 14.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjánz apá|yánat eredménytelenül záru|t, a telekingatlant
nem vették béľbe. Azugy további intézkedést nem igényel.

Bydapest VIII. keriilet Csobdnc u. 5. szdm alatti Vdrunk Rdd Napközi otthonos
ovoda emeleti szintjén mennyezeti vukolat leverés, veszéIytelenítés' gipszkaľton

dlme n ny e aet ké s zít é s, fe s t é sj av ít d s, e I e kt r o m o s h e ly r e d ll ít ĺÍ s

t360l2012. (xI.14.) sz. Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottságbatározata
(egyhangú, 14 igen szavazatta|)
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A'Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. Tudomásulveszi, hogY ? Budapest VIII. kerĹilet Csobánc u. 5. szám alatti Varunk Rád

Napközi otthonos Ővoda emeleti szintjén menrlyezeti vakolat leverés,

veszélýelenítés, gipszkaľton á|mennyezet készítés, festésjavítás, elektromos

hetyreállĺtas ertethátár alatti beszerzési e|jźrás nyertese 3.625.025,- Ft + AFA összegű

ajźn|atta| a Thelien Teĺvezo Kft. 1085 Bp. József kľt. 69.

2. Felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy a beszerzési eljárásban legalacsonyabb összegű

ellenszolgáltatást tarta|maző éľvényes ajtn|atot tevővel, a Thelien Teruezó Kft-vel
(székhely: 1085 Bp. Józsęf kľt. 69.,adőszźm:14819708-2-42,szźlĺrllaszáma:10918001-
00000060-84800008, cjsz.: 01-09-321438) 3.625.025,- Ft + AFA ĺisszegben a VIII.

Csobánc u. 5. szĺím alatti Várunk Rád Napközi otthonos ovoda emeleti szintjén, az I
határozati pontban körülíľt munkálatok vonatkozásában, az onkormĺányzat nevében a

YáI|aLkozźtsí szeruődést kcjsse meg. A munkálatok költségének fedezete a 11601 címen
azintézmények életveszéIy e|hźtrítása és gázháiőzat csere előirányzatonbiĺosított.

3. A kivitelezés bonyolítója a Kisfalu Kft., bonyolítási díja a nettó számlaéľték 7oÁ-a,

253.752,-Ft + AFA, fedezete a 11601 címen azíntézmények életveszély elhaľítása és

gá'zhźiőzatcseľeelőirányzatonbiztosított.

4. Az 1-2. pontban foglaltak miatt aZ onkormányzat kiadás 11601 cím dologi
előirźnyzattń - intézményi életveszély elhaľitás, gázháIózat csere _ 2.426,0 e Ft-tal
csokkenti és ezze| egyidejrĺleg a felújítások - intézményi életveszély ęlharítás,
gázhálőzat csere _ e|óirányzatát ugyaĺ ezen tisszeggel megemeli a Csobánc u. ovoda
veszélytelenítése címen.

5. Felkéľi a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet

következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft .

Hataľidő: 1-4. pontok esetében azomaI,5. pont esetében a költségvetési
módosítása.

rendelet következő

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a munka elkészült 20t2. decembeľében, a szám|a

kifizetése is megtłiľtént.

ÁiwíNl ľt. bérleti szerződés megkötésének hatúridő hosszabbítlźsdra vonatkozlí
kéľelme a Budapest WII. keľiilet, Jóuef u 42. szdm alatti üres ijnkormúnyzati

t uI aj do n ú h ely is ég v on at ko zús db an

Í36|ĺ2012. (XI.14.) sz. Váľosgazdáikodálsĺ és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhan gú, 1 4 igen szav azatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy hozzájáruĺ a Budapest VIII.,

3500610lN25 he|ytajzi számon nyilvántartott, természetbeĺ a Budapest VIII., József u. 42.

szfun a|alt talá|hatő,31mf alapteľülehĺ, iiľes, onkormányzati frilajdonú, utcai, ftilđszinti nem

lakás célú üzlethelyiségre az Áma"ĺ Bt. rész&e a bérleti szerződés megkötéséľe és a tartozás
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elismerő nyllatkozat kozjegyzői okiratba foglalásra a hatfuídő, jelen határozatől szóló
éte síté s kézhezv ételétó| számított 8 napp al töĺténő me gho s s zabbítástlhoz.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hataridő: 2012. november 21.

A Kisfalu Kft. tájékoztatátsa alapjánz 2012.lt.21-én íľásban értesítették az iigyfelet, a
szerződ'ést nem kiitiitte meg. További ügyintézést nem igényel.

Iavaslat a Budapest VIil. kerület, Bérkocsis utca 32. szdm alatti, 34791 hrsx-ti,
valamint a tizető p ar ko ldsi övezetb en taldlh ató ö n kormdnyzati t ulaj don ú

t el e kin g atl an o k h as zn o s ít lÍs dr a

Í36212012. (xI.14.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 14 igen szavazatta|)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đĺint, hogy

1 . ) visszavonj a az I 088 lf) 12, (IX. 12.) szźnrń határozatát.

2) a fizeto parkolási övezetben lévő ĺjnkormányzati telkeket, az onkormányzat saját
szewezeténkeľesztül gépkocsi-beá||ő cé|jfuakivánjahasznosítani. Felkéľi a Kisfalu Kft-t,
hogy a fizeto övezetben lévő telkeket,az59l2O11. (XI. O7.) sztmił az onkoľmányzat
tulajdonában á11ó Ĺires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet
bérbeadásának feltételeiről szóló ĺinkormányzati rcnđe|etben foglaltak a|apján egyéni
gépkocsi-beálló céljára hasznosítsa.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határiđo 2012. november 21 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatálsa alapjánz ahatározatban foglaltak végrehajtása megttirtént,
afizető tivezetben lévő iinkoľmányzati te|keket gépkocsĹbeállóként hasznosítják.

,,Budapest WII keriilet Lujza u. 14. szdm alatti rendőr és tíízoltlí lakĺźsok
konyhabútorainak beszerzése, tárgyú közbeszerzési értékhatórt eI nem éľő beszerzési

elj úr ós eredmény é ne k meg dllapítás a

1363120ĺ2. (xI.14.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(11 igen' 0 nem,3 tartózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. a,,Budapest VIII. kerĹilet Lujza u. 14. szźlm a|atti rendőr és ttĺzoltó lakások
konyhabútorainak beszerzése,, tárgyu kozbeszerzési érték}ratźlr alatti beszerzési
eljarásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást taĺtalmaző érvényes aján|atot a
KOV-SAN Kft' (székhely: 1136 Budapest, Hegediĺs Gyula u.38.; telephely: 1082
Budapest, Ülloĺ ĺt 82.) ajarilattevő adta, így az eljarás nyertese a KOV-SAN Kft.,
ajtn|ati áľa bruttó 2.68I .] 20,-Ft.
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2. az 1. pontalapjan fe1kéri a polgárme stert az előterjesĺés 1. számú męllékletét képezó

vállalko zás i szerző ďés a|áirźstr a.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2012. november 14.

szerződés aláírása megtiirtént:
beépítésre kerůiltek.

Javaslat tulajdonosi hozzdjlźrulús megaddslźra a Múýlźs téri illemhely dtépítéséhez

1364t20|2.(xl.14.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsíghatározata
(egyhangrĺ, 14 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đtint, hogy

1. tulajdonosi hozzájáĺu!ását ađja a Mátyás téľi illemhe|ybez tartoző vizméro közteľületen' a

Mátyás téren való elhelyezéséhez.

2. tulajdonosi hozzájźtru]rástÍ adjaa Mátyás téľi illemhe|yhezkapcsolódó elektromos méroőra

taľoló szekľény cseréj éhez.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|2. november 14.

A váľosfeilesztési és Főépítészi Ügvosztálv táiékoztatása alapján: a Mátyás téri

ill" árcius 29-án átadásrz kerůilt az FCSM
ľészére üzemeltetés céljából.

ravaslat Teszúrsz KlÍľoly megbízdsi szerződésének 2012. október havi teljesítés

igazoldsdra

1365t201f.(xl.14.) sz. Városgazdá./lkodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 1 4 igen szav azatta|)

AYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra aTeszársz Kaľollyal kÓtött megbízźsí szerzodés teljesítés igazo|ásźt

20t2. óttb"' 1-jétő1 2012, októbeľ 31-ig terjedő időszakľa.

2. felkéri a polgĺírmestert a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítés ígazolás a|áítźsźła.

Felelős: polgármesteľ
Hatźlľido : 20 12. nov ember 22.

25



A Szeľvezési és Képviselői Iroda tájékoztatása alapján: a teljesítésigazolás aláíľása
megttirtént.

Javaslat lemondó nyilatkozat megadúsúra a Teleki téľen nyíló Lidl éIelmiszer ĺÍruhdz
h aszn álatb a v ételi eng edély e iigy éb en

I366/201f. (xI.14.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 14 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Péruzngyí Bizottság úgy dönt, hogy a Lidl Magyarország
Keľeskedelmi Betéti Tarsaság Teleki tér htsz. 351f3ll0 alatt megépitetÍ. 2065,48 m2
alapteriiletű épületének, 08-21011812012 ügyszámon kiadott haszĺáIatba vételi engedélyével
kapcsolatos fellebbezési jogaról lemond és felkéri a polgármestert a lemondó ny1latkozat
aLźirására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. november 14.

A Városfeilesztési és Főépítészi ÜeYosztálv tájékoztatátsa alapján: a lemondó nyilatkozat
aláírásra került, a LidI áruháza megkezdte műktidését.

F. B. M. magónszemély bérbevételi kéľelme a Budapest WII. keľiilet,
Harminckettesek tere 4. szám alatti iires önkormdnyzati tylajd.gni nem lakds célli

helyiség vonatkozlÍsában ZART ULES

|368ĺf012. (xI.21.) sz. Városgazdźikodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangrĺ, Í2 igen szavazatta|,1

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájárul a Budapest VIII., 3563310lN8 helyrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a

Budapest VIII., Harminckęttesek tere 4. szźrn a|att talrźt|hatő, 7 m" a|apteľtiletű, üres,
tinkormĺínyzati tulajdonú, udvari bejaĺatú ftildszinti nem lakás célú üzlethelyiség
bérbęadásahoz 20|7. december 3I. napjźlighatározott időre, F. B. M. magánszemély
részéte rakźrozás cé|jára,3.332,- Ft/hó + Afa bérleti ł kozizemi- és külön szolgźitatási
díjak összegeĺ, azza| a feltétellel, hogy amennyiben a bérleti jogviszony időtartama alatt

a köztis költség az infláciőval emelt bérleti díjnál magasabb mértékben emelkedik, úgy a
bérleti đíjat évkozben a kĺjzös költségnek megfelelő összegre fel kell emelni.

2.) a bérleti szerződés megktitésénęk feltétele az Önkoľmźnyzat tulajdonában álló nem lakás
cé|jáĺa szolgá,|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló |712005. (IV. 20.) számu
Budapest Józsefuaľosi onkormanyzati renđelęt 13. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti
díjnak megfelelő óvadék megfizetése.

3.) az onkormáĺyzat tulajdonában álIó nem lakás céljáľa szo|gáIő helyiségek bérbeadásának
feltételeíről szóló 1712005. (IV. 20) sztlmu Budapest Józsefuárosi onkoľmćnyzati
ľenđelet 15. $ (4) bekezdés b.) pontjara tekintette| a kozjegyzo e|őtt tett egyoldalú
kötelezettsésvállaló nvilatkozat aláírástńőI eltekint.
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Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatoja
Határidő: 2012. novembeľ 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20Í2. 11. 26-án Írásban éľtesítették az ůigyfelet'

nem köttitte meg a bérleti szerződést. További iigyintézést nem igényel.

Sz B. magdnszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Múzeum u. 5. szdm alatti
iir e s, ö n k o r m ány zat i t ul aj do n.1ł h e ly is é g v o n at ko zá s d b an

ZART ULES

I36g/201f. (xI.21.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(e gyhan gú, 12 igen szav azatta|)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzá-iáľul a Budapest VIII., 36566lOlN27 heIyrajzi számon nyilvántartott, természetben

u ľ..aup"st VIII., Múzeum u. 5. szám alatti 43 m2 a\apterületű, udvaľi bejźratu,

ťoldszinti nem lakás célú helyiség béľbeadásáhozhatfuozott időre, 2017. đecember 31.

napjáig Sz. B. magánszem é|y részére garźzs és kerékpár tarolás cé|jára'28.653,- Ft/hó +

Áfa béľleti + közüzemi- és külön szo|gáItatási díjak összegen.

2.) a bérleti szerzodés megkotésének feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában á11ó nem

lakás céIjźľa szo|gáló helyisé.gek bérbeadásának feltételeiről szóló I7l2005, (IV. 20.)

száműBudapest Józsefulíľosi onkormányzati ľendelet 13. $ (2) bekezdése a|ap1án 3 havi

bruttó bérleti díjnak megfelelo óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése

a1apjtn kozjegyżo előtt egyoldalú kötelezettségváI|alási nyilatkozat a|áírźĺsát váIla|ja a

leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető ígazgatőja
Hattxidő : 20 12. november 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjánz 20Í2. |1.26-án írásban éľtesítették' nem kiitiitte

meg a béľleti szerződést. További ůĺgyĺntézést nem igényel.

Budapest VIil., saÍm alatti, ..... helyrajzi szdmú

t a k d s t ul aj d o nj o g v lÍlt o zlÍs tth o z, t ö rt é n ő h o adj úr u l ds

ZART ULES

Í370ĺ201f. (xI.21.) sz. Városgazdáikodálsi és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(egyhan gú, |2 igen szav azattal)

AYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy K. G. 1/1 arźnyí tulajdonában

Iévo, a Budapest Józsefuárosi onkormáĺyzat je|zá|ogsogáva| teľhelt, az ingatlan-

nyilvántaľtásban a ........... ... heIyrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a

Budapest vlil., ....... szám alatti íngatlan tekintetébenhozzájárul a

Dráľnatéka Kulturális Betéti Táľsaság |l1 arányű tulajdonjogának bejegyzéséhez, az

ingat1an tulajdoni lapjźra 1. ľanghelyen a Józsefuáľosi onkoľmanyzat javźtra mtr bejegyzett
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194.000,- Ft, azaz Százkilencvennégyezer forint és járulékai erejéig jelzálogjog, és aĺnak
biztosításáľa elidegenítési és teľhelési tilalom fenntartása mellett.

A Bizottság felkéľi a Kisfalu Józsefváľosi VagyongazdáIkodő Kft-t a Józsefuáľosi
onkormanyzat és a Társaság ktjzött fennálló megbizási szerződés a|apjźn a hozzźĄáru|ő
ĺy 1|atko zat e lké s zíté s éľe.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határiđő: 201'2. novembeľ 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjánz a hozzájáľuló nyilatkozatot 20Í2. novembeľ 29.
napján kiadták. Áz ĺigy további intézkedést nem igényel.

Budapest VIII., ...... szdm alatti, helyrajzi szĺźmú
l a kds t ul aj d o nj o g v dlt o zd s d h o z t ö rt é n ő h o zzĺÍj dr u I ĺÍs

zÁnr ÜĺÉs

|37 1 120Í2. (xI.2 1.) sz. Város gazdálkodás i és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 12 igen szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy Dr. P. P. 1/1 aránýtulajdonában
lévő, a Budapest Józsefváľosi onkormtnyzat je|zá|ogsogźtva| terhelt, az ingatlan-
nyilvántaľtásban a .......... he|ytajzi szźlInon nyilvántaĺtott, természetben a
Budapest VIII., . szám alatti ingatlan tekintetében hozzájáru| a
Drámatéka Kulturális Betéti Táľsaság 1'l1 arányű tulajdonjogának bejegyzéséhez, az
ingatlan tulajdoni |apjźna 1. ľanghelyen a Józsefuárosi onkormányzat javźra mźlĺ bejegyzett
802.190,- Ft, azaz Nyolcszázkettőezer-százkilencven foľint és járulékai erejéig je|zá,|ogsog,

és annak bińosítására elidegenítési és terhelési tilalom fenntaľtása mellett.

A Bizottság felkéľi a Kisfalu Józsefuarosi Yagyoĺgazdálkodó Kft-t a Józsefuĺírosi
onkoľmanyzat és a Társaság között fennálló megbízási szerzőďés aIapján a hozzájźtru|ő
ny íIatkozat elké szíté s ére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2012. november 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a hozzáljáľulĺó nyilatkozatot 2012. novembeľ 29.

napján kiadták. Az ügy további intézkedést nem igényel.

TtÍjékoztatĺÍs a Budapest WII., ..... szdm alatti
magúntulujdonban lévő lakĺÍsblil való életveszély miatti ideiglenes kihelyezésrőI'

valamint javaslat a bérleti- és a kiłltjn.szolg.dltatdsi díjak elengedésére vonatkozóan
ZART ULES

137 f ĺ 2012. (XI.z 1.) sz. Vá ľo s g azdá.Jko dási és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhan gú, 12 igen szav azatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pérrztigyi Bizottság úgy dclnt, hogy:
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1.) a Kisfalu Kft. á|ta|, a Budapest VIII., ,.. szátm alatti lakás
magantulajdonosainak ideiglenes elhelyezéséről ađott tájékońatását elfogadja.

2.) hozzájáru| al.lhoz, hogy o. K. és o. K. az átmeĺeti elhelyezés kapcsán, a család
életk<jrĹilményeire, anyagi helyzetére és egészségi áIlapotźra való tekintettel' a

Budapest VIII., . szám alatti lakásra megállapított 35.954,- Ft +

Afa ĺjsszegű bérleti- és külĺjn szo|gźůtattlsi díjak megfizetése alól az ideiglenes
elhelyezést kiváltó ok megszüntetéséig, de legfeljebb harom hónapig mentesĹiljenek.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatráľidő: azonnal

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a határozat végľehajtása megttiľtént, a
magántulajdonosok 2012. novembeľ 27. napján visszaköltłiztek a Budapest VIII.'
Magdolna u.31. fszt.5. száma|atti lakásba.

Javaslat a Budapest VIII keriilet, Nagyfuvaros u. 26/A. szóm alatti épüIetben
talútható lakds béľbeadltsltra zÁnr tjĺrs

137 3 l 20|2. (xI.2 1.) sz. Váro s g azdá|ko dási és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú' 12 igen szavazatta|)

A Városgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy hozzt$aľul Kiss LászIő részére az
źita|a lakott Budapest VIII.'
szobás, komfort nélküli lakás béľbeadásához egy év határozott időľe szólóan. A béľleti
szerzođés az egy év lejátrtát követően kéľelemĺe, a mindenkor hatályos rendelet feltételei
a|apj án ho s szabb ítható.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hataľidő: 20|2. december 3l.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 
^ 

bizottsági határozatrőI a jogcím né|külĺ
Iakáshasznáůőt 2012. december 10. napján kelt levelükkel kiéľtesítették, 

^z 
eľre

von atkozó b éľleti szerző dést 2013. j anu áľ 9-én megkött'tték.

Javaslat a Budapest VIil., Dankó utca 34. szám alatti épiłletben léyő lgklÍs minőségi
Iakdscseľéjével kapcsolatban ZART ULES

137 4 l 20 12. (xI.2 1.) sz. Yá ro s gazdálkodási és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú' 12 igen szavazattal)

A Yátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint' hogy hozzájáruI a Budapest VIII.,
..... szźm alatti, egy szobás' összkomfortos komfoľtfokozat,(l, 32,45 m"

alapteľülettĺ lakásľa M. E. és Sz. E. béľlőtársakkal fennálló béľleti jogviszony közös
megegyezéssel töľténő megsztintetésével egyiđejűleg) a Budapest VIII.,

... szám alatti egy szobás, összkomfortos,32,45 m' alapteľületĺĺ lakás
megtekintett állapotban töľténő bérbeadásához, hattrozott időre szólóan 2015. január 3I.
napjáig, előbérleti jog biztosítása mellett, azza| a feltétellel, hogy a |eađź.sra kerĹilő lakást
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lakható állapotban kéľelmezők átadjźů<, valamint a cserelakás lakhatóvá tételével kapcsolatos
esetleges műszaki he|yreá|Iítás a béľlőtársak feladata. A minőségi lakáscsere folytán _ a kéĺ
lakás kĺ;zt;tti forgalmi értékküĺönbÓzet kapcsán -

ťlzetési kĺjtelezettségük nem keletkezik.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2013.januáľ 3 1.

sem bérbeađónak. sem bérlőtársaknak

A Kisfalu Kft. tájékoztatátsa alapján: a bizottsági határozatró| a bérlőt 20|2. decembeľ
10. napján kelt levelükkel kiértesítették. A béľleti szerződés megkötéséľe nem kerĺil sor,
tekĺntettel arľa, hogy a bérlők a kérelmüket _ a határozat megszületése után -
visszavonták' M. E. egyľe srĺlyosodó betegsége, ľomló egészségi állapota miatt.

Peľes eljdrds lezórdsa ěs a tulajdonjogi igény ľendezése B. G. és M. A. felperesek
iigyében zÁnr (jĺns

Í37 5 12012. (xl.z 1.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú' 12 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a jelen határozatbarl foglalt feltételek teljesülése esetén hozzájátul allhoz, hogy a
Budapest, ....... szźtrnú lakásingatlan (hrsz.: ......) tulajdonjoga az
ingatlan-nyilviántaĺáson kívtili adásvételi tulajdonszerzo B. G. és M. A. javára az
ingatlan-nyilvĺíntaľtásb a bejegy zésre kerülj ön.

2.) az 1.) pont megvalósítása érdekében engedéIyezi egyoldalú jognyilatkozat kiadását
vagy szeruődés kotését B. G-vel és M. A-val azzal, hogy az onkoľmĺányzatot az
ügyben a 3.) pontbaĺl említett szeruođés vagy indokolt esetben az egyoldalú
jognyilatkozat elkészítésén és e|Ienjegyeńetésén kívtil semmilyen további ťrzetési
vagy me gtérítési kötęle zeÍtség nem teľhelheti.

3.) felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy a 2.) pontban meghatźlrozott szetzodés vagy inđokolt
esetben egyoldalú jognyilatkozat elkészítéséről és ügyvédi ellenjegyzéséről
gondoskodjon annak érdekében, hogy az 1.) pontban meghatźnozottak szeľint a
ftjldhivatali bej egyzés lehetővé válj on.

a.) a 2.) pontban meghatźrozott megállapodás hatálybalépését a Fővárosi Töľvényszék
előtt folyó, 2.P.fl.465l2011 perszámú peľ megszunéséhęz kell kötni.

5.) a 4. pontban említett per tetszőleges peľjogi módon ttjrténő megszĹintetéséhez és
fellebbezési jogľól lemondáshoz hozzájáruI azzal, hogy az onkormanyzatnak
perköltségigénye nincsen.

Felelős: polgáľmester
Hatźxiđő: folyamatos

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján2 az iigyfelek a határozatban említett feltételek
mellett nem íľták a|á amegállapođást, újabb kéľelmet terjesztettek elő.

A Jegyzői Kabinet Törvényesséei és Peľképviseleti Iroda táiékoztatźtsa alapján: a
Kisfalu Kft. megktitötte peľes felekkel a megállapodást. A Budapest 1. száműl
Ftildhivatal bejegyezte |z hányadban B. G., % há,nyadban M. A. tulajdonjogát az
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ingatlan-nyilvántaľtásba a 34849|0ĺN9 hrsz.li, természetben a Budapest VI[.' József
krt. 10-12. I. emelet 3. szám a|atti ingatlanľa. A bejegyzés a per kimenetelétől fiiggő
hatállyal tiiľtént. Ahhoz, hogy az ingat|anra a bejegyzés te|jes hatályúvá váljék'
szükséges a Bíróság peľmegsziintető végzését egy eredeti példányban benyrĺjtani a
Budapest 1. számú Ftildhivatalhoz. A kiivetkező bírósági táľgyalás 2013. június 25.

napján lesz, aho| vźrhatőan a bíróság a peľ megszüntetéséről fog diinteni.

A Jeauita Rend Jézus Tdrsasdga Magyarorszdgi Rendtaľtomdnydnak kéľelme a
HorĺÍnszky utcdba telepített parkolósglÍtló-oszlopokkal és közteriilet-hasznúIattal

Í3g1,201f .(xI.21.)sz.Városg^,,,,-::::,,,,::,:*,Bizottsághatározata
(egyhan gri, 12 igen szav azattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájáru| a Jezsuita Rend Jézus Taľsasága Magyarországi Rendtartománya kérelme
alapjźn a Horánszky u. 18. szám a|atti Párbeszéd Házának épülete előtti köZterületen
lévo 6 db parkolásgátló-oszlop (polleľ) helyett kivehető pollerek telepítéséhez a
következő feltételekkel :

a. pollereknek olyan gyártői kivitelezésúnek kell lennitik, hogy esztétikai és

funkcionális szempontból ne lehessen megkrilönboztetni a ktjzterĹileten

e|he|y ezett ťĺx v źitozattőI;
b. a pollerek kizźrőIag az épťl\et fiĺtését szoIgá|ő kazán fiĺtőanyag elIátásának

cé lj áb ó l é s annak iđőtartamźr a táv olíthatók e l ;

c. a járdaburko|atramaximum 10 tonna össztĺĺmegti jáľmű felhajtása lehetséges;

d. a jĺáľdaburkolat védelme érdekében azt a betarolás során igénybevett teljes
teľtileten védőburkolattal (vastag folia) kell ellátni, továbbá a tehergépjármű
hátsó kerekei alá (1 méteľ *0,5 méteľ) pallőzott felületet kell biztosítani a
j aľdabuľkolatra hatő teher elosztása érdekében;

e. amennyibeĺ a járdaburkolatban a pollerek eltávolítása (2012. október) előtti
á|Iapothozképest bármilyen váItozźs keletkezett vagy keletkezik, azt a Jezsuita
Rend Jézus Tĺíľsasága Magyaroľszági Rendtartománya köteles saját kĺlltségén
helyreállítani az eredeti állapotnak megfelelően. A műszaki átadás-źúvéte|t az
onkoľmany zat bino sitj a.

f. a Horiínszky utca útburkolatán, továbbá az utcttban lévő ĺjsszes épĹileten _ a
betarolás következtében _ keletkező leľakódások, szennyeződések eltávolítása
a J ezsuita Rend Jézus Tĺĺrsasága Magyarországi Rendtartománya kötelessége;

g. a Horánszky utca 18. éptilet e|őtti járđaszakaszon kiépített esőelvezető folyóka
ľendszeres tisztitása' a leľakódások, szennyeződések eltávolítása a Jezsuita
Rend Jézus Tarsasága Magyaroľszági Rendt aĺ1omźny a kötelessége.

2. hozzájáruI a Jezsuita Rend Jézus Táĺsasága Magyarországi Rendtaftománya kérelme
a|apján aľthoz, hogy a Hoľánszky u' 18. szźml a|atti Párbeszéd Hazának épiilete előtti
közterületen lévő 2 db kerékpártámasz helyett kivehető tźĺĺaszokat telepítsen, vagy
azokat saját költségen a Józsefuarosi onkoľmányzat által megjelolt másik helyľe
telepítse azza| a feltétellel, hogy a kerékpáľtámaszoknak olyan gyártői kivitelezésűnek
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kell lenniük, hogy esztétikai és funkcionális szempontból ne lehessen
megkülönb oztetni a ťĺx vtitozattő|.

3. az 1. és 2, pontban meghattĺrozott pollerek és kerékpáĺtźlmaszok telepítésének
költsége, valamint azilzeme|tetés felađata a kérelmező Jezsuita Rend Jézus Taľsasága
Magyaroľszági RendtaľtomtnyźÍ terheli, de a kérelmező kĺjteles egy, a polleľek
|ezárásár a alkalmas kulcsot az onkorm tnyzat rendelkezésére bocsátani.

4. közteľÍilet-hasznáIati hozzájźrulźst aď díjmentességgel a Jezsuita Rend Jézus
Tarsasága Magyaľországi Rendl.zrtomźnya tészére 2012. novembeľ 23-tő| 2015'
novembeľ fL-ig a Horánszky u. 18. sz. eIé 20 m" közterületre fütőanyag betárolás
céljából.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 201'2. november 21.

A Vaeyongazdálkodási és Üzemeltetési ÜgYosztály tájékoztatása alapján: ktizteľület
fo glalási engedéIyokiľat kiadmányozva.
Az |. és 2. pontban kiki'tött polleľ és keľékpártámasz utcabútoľok telepítését a
Kére|mező, az úttizemeltetővel (JVSZ.) egyezetve 72 órás iizemzavar elháľítás
bej elentési ktitelezettsége mellett v égzi e|.

Tulajdonosi, közútkezelői hozzlźjdľullÍs az Impulzív Epí'tőipaľi lźs SzolglÍltat,í KÍt.
r é s zé r e t r an s zfo r m dt o r ó lI o m ĺÍ s r e ko n s tr u kc i lÍj tÍ h o z

|392 l 20 12. (xI.2 1.) sz. Váľo s gazdálkodás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhan gú, 12 igen szav azatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Seres Tibor és Marton Imľe
által tervezett., a Budapest, VIII. kerület Losonci tét ]. (hľsz.: 35728138.) szźlm a|atti
ingatlanon ta|źihatő tľanszfoľmátor rekonstrukciőjához a tervezett munkálatok
megvalósításźthoz sziĺkséges tulajdonosi _koz,(ltkezelői _ hozzźljétrulźtsát megadja a kĺjvetkező
feltételekkel:

IJ gyir atszźlm: I 6-1 606 l 20 12.

Kérelmező: Seľes Tibor felelős tervező és Marton Imĺe teľvező (|mpu|zív Építőipaľi és

Szolgáltató Kft.)
Helyszínek: Budapest, VIII. kerĹilet Losonci tér,hĺsz': 35728133.
Targy: 4487lI0 EHTR állomás rekonstrukciója.

Helyľeállítási ktitelezettség :

- a burkolatbontással érintett helyi kozút (átdaszakasz/út) teljes szélességben történő
helyreállítása,

- a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan j e|zik,
- valamennyi burkolatbontás helyszínén a helyreállítási kötelezettség teljes szélességben

megtöľténik,
- jőI|áthatőantájékoztatjtk azuthasznáIőkat a burkolatbontás váĺhatő iđől'artalTltltől,
- kotelezi a kivitelezőt a buľkolat megfelelő minőségben történő he|yreá||itására,
- aberuhtz'ó és kivitelezókozosen 5 év garanciát vállal a helyľeállított burkolatért.
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Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2012. november 21.

A Vaevongazdálkodási és Üzemeltetési ÜgYosztálv tájékoztatása atapján: TulajdonosĹ
és Kłizútk eze|ői hozzájárul á s o k o kiľatai ki a d m á ny oTv a.

Közter iilet-hasznúlati kérelmek elbír ĺÍlús a

Í393 12012. (xI.2 1.) sz. Váľo s gazdálko dási és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú, |f igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzugyi BizoÍtság úgy dönt, hogy köZterület-hasznáLati
hozzájźlruLást ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

Kĺjzteľület-használó. kérelmező: K. R.
(1042Budapest, ...........)

Kcjzterü1et-haszná|atideje: 2012. decembeľ t5. -2012. decembet24.
Kĺjzterület-haszná|at céLja: fenyőfa áľusítás
Köztertilet-haszná|at helye: Szigoĺry u. 36180 hrsz. (Klinikrík metróállomás)
K<jzteľĹi1ęt-haszntllatnagysága: 20 m"

Felelős: polgármester
}Jatáriđő: 2012. november 2 1 .

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztálv tájékoztatása alapjáni 
^z 

ĺigyféI
befizette a ktizteľület-h aszn ál at díját, a határ ozat kiadásľa keľü lt.

1394ĺ20|2. (xI.21.) sz. Városgazdá|kodźlsi és Pénzügyĺ Bizottsághatátozata
(egyhan gú, |2 igen szav azatta|)

A Yźrosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-hasznáIati
hozzájárulást ađ - teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

Kĺizterület-haszná|ő.kérelmezo: v. K.
(1088 Budapest, ........)

KözterĹilet-haszná|at ideje: 20|2. december 11. -2012. đecember24.
Kĺizteriilet-haszná|at cé|ja: fenyőfa árusítás
Közterii1et-haszná|athelye: Szigony u. - Pľáter u. sarok (SPAR mellett)
KözteľĹilęt-használatnagysága: 10 m.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2012. november 21.

A Yagvoneazdálkodási és Üzemeltetésĺ Ügyosztály tájékoztatása alapjánz az iigyfél
b efizette a kłizterůilet-h asznál at díját, a határ ozat kiadásľa kerĺilt.
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139 5 l 20 12. (XI.2 1.) sz. Váľo s g azdá|ko dás i és P énzü gyi B izo tts ág határ ozata
(egyhangú 

' 
t2 igen szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottstlg úgy dönt, hogy köZterÍilet-haszĺtiatj
hozzájćtru|tlst ad _ teljes díjfizetéssel - az aIábbí ügyben:

Ktjzerti1et-haszná|ő,kére|mező: F. M. 
..

(2377 oľkény, .... ..)
Kcjzterület-haszná|at ideje: 2012. december 14. - 2012. decembet 24.
Közterület-haszntl|at cé|ja: fenyőfa áľusítás
KozteľĹilet-hasznźiat helye: Markus Emília u.36433 łvsz.
KözteľĹilet-hasznáIatnagysága: 20 mf

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 2012. november 21.

A Vagvongazdálkodási és Üzemeltetési ÜgvosztáIv tájékoztatálsa alapján: az ligyfé|
b eťuette a kłizteľület-h asznáIat díj át' a határ ozat kiadás ra kerĺilt.

139 6 ĺ20 |2. (XI.2 1.) sz. Váľo s g azdá|ko dás i és P énzü gyi B izotts ág batá.ľ ozata
(egyhan gú, 12 igen szav azatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság t,gy dönt, hogy köztertilet-hasznáIati
hozzájźlru|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az alábbi tigyben:

Közteľület-hasznźiő.kérelmezo: B. P.
(1074 Budapest, .........)

K<jzterĺilet-hasznáIatideje: 2012. decembeľ 5-7.
2012. decembęr 11-24.
2012. decembeľ 29-3I.

KözteľĹilet-haszná|at céIja: kaľácsonyi ajándékaľusítás
Közterület-haszná|athelye: Nép.színházu.7-9. (Józsefkľt. sarok)
KözterĹilet-hasznźiatnagysága: 2 m"

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2012. november 2 1 .

A Vaevoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatźlsa alapján: az ldigyfél.

b eťuette a ktizteľület.h a szn ál at díját, a határ ozat kiad ás ra ke ľü lt.

1397l20l2. (xI.21.) sz. Városgazd'á|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(e gyhangri, 12 igen szav azattal)

A Yáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcĺnt, hogy köztertilet-hasznáIati
hozzźtjáĺu|ást ad _ teljes díjfrzetéssel - az aIábbi ügyben:

Kozterü1et-hasznáIő.k&ęImező: N. Z.
(1084 Budapest, ......)
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[!y tájékoztatása alapján: az iigyfé|
b eťwette a kiizte rü let-h aszn ál at díját, a határ ozat kiadás ra keriilt.

|39812012. (xI.21.) sz. Városgazdá.Jkod'ásĺ és Pénzügyi Bizottságbatározata
(e gyhan gú, 12 igen szav azatta|)

A Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-haszĺáIati
hozzfiźtruIást ad _ díjmentességge| - aza|ábbí tigyben:

Kcj zterület-haszná|at i dej e :

Kö zterül et-hasznáIat cé|j a:

Kö Zteľül et-haszĺźĺIat helye :

Kĺj zterül et-haszná'|at nagy sága.'

Felelős: polgármester
Hattlridő: f0I2. novembeľ 21.

Kö zterület-hasznáIő . kér e|mezó :

Kci zterül et-hasznźiat i dej e :

Kö zteľül et-haszĺáL at cél'j a:

Kö zteľül et-haszĺźiat he lye :

Ko zteľület-hasznáIat nagy sága:

Kö zteriil et-hasznáIő, kér e|mező :

Kĺj zterület-hasznźiat i dej e :

Kö zterület-haszná|at cé|1 a:

K<j zteľül et-hasznźiat he lye :

Kĺj zteľĹil et -haszná|at nagy sága:

2012. december 5.
kaĺácsonyi asńali
Néoszínházu.II.
JIn

.2012. đecember 24.
áľusítás
(Bacsó Béla u. sarok)

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2012. november 21.

A Vaeyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapjánz 
^z 

iigyfé|
b eťuette a ktizte rület-h aszn ál at díjáú, a határ ozat ki a d á s ra ke rĺilt.

139912012. (xI.21.) sz. Városgazdáikodálsĺ és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 12 igen szav azatta|)

A Yátosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcjnt, hogy közterület-hasznáIati
hozzájaru|ttst ad - díjmentességgel - az alábbi iigyben:

Szirt Kft.
(1093 Budapest, Közĺaktź.ľ u. 10.)

2012. december 5. - 2012. december 22.
építési munkateľĹilet (állvány elhelyezése)
Tolnai Lajos u. 5.
15 m'

Ztildebb Váľosokéľt Nonprofit Kft.
(1118 Budapest, Villanyi út 35-43.)
2012. november 23. - 201 5. november 22.

2 db információs tábla
Vajda Péts'". osztósáv
2x0,5 m'

Felelős: polgármester
Határidő : 2012. november 2 1 .

A VagYongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapjánz a kőzteľĺilet.
hasznźiati határ ozat kiadá s ľa kerĺĺlt.
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Tulajdonosi, közlitkezelői horzdjórulds a Mikszdth Hostel részére mélygarĺÍa
b e h aj t ó ép ítés i e n g e d é Iy e zés i e lj ĺtr ds l efo Iy t at ds lÍ h o z

1 400 ĺ20 |2. (xI.2 t.) sz. Vá ro s g azdá|ko dási és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhan gú, 12 igen szav azatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy Szmetana Kľistóf építészmémök
áIta| tervezett, a Budapest, VIII. kerület Mikszáth tér 3. (Szentkirályi utca 36.) (hľsz.: 36601)
szám aIattí ingatlan vonatkozásában (hostel építés) a tervezett. munkálatok megvalósítástlhoz
szükséges burkolatbontáshoz a tulajdonosi - közitkeze|ői - hozzźĄźtru|źsát megadja a

kĺjvetkező feltételekkel:

Ügyiratszám : 16.154812012.
Kérelmező: Szmetana Kristóf okleveles építészmérnök
Helyszínek: Budapest, VIII. kerület Mikszáth Kálmán tér 3. (Szentkiľályi u. 36.), hľsz.:

3660r
Targy: Mikszáth Hostel mé|ygarázs építési engedélyezési ügyében tulajdonosi,

kozútkezelői hozzájtnulás a Budapest, VIII. keľület Mikszáth Kálmán tér 3.

(Szentkirályi u. 36.) hrsz: 36601
Feltétel: A kozÍlt felbontásának megkezdése előtt, a megszűnő parkolóhelyek

hasznátatthő| eredő kieső bevételt köteles megtéríteni az onkoľmányzat
részére az Epítteto. A fizetési kötelezettség mértéke a paĺkolási övezetben az
adott évben érvényes díjtétel, figyelembe véve a napi đíjťlzetési kötelezettség
iďőszakát és a kihasználtságot. A fizetési ktjtelezettséghatárideje: évente januaĺ
30. napjáig az onkormźnyzat sztĺriaszámáta.

Helyreállítási kötelezettség :

- a burkolatbontással éľintett helyi koztlt Qfudaszakaslút) teljes szélességben történő
helyreállítása,

- a buľkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan jelzik,
- valamennyi buľkolatbontás helyszínén a helyreállítási kötelezettség teljes szélességben

megtörténik,
- jól láthatóantájékoztatjtkazuthaszná|őkat a bukolatbontás várhatő iđőtartamźrőI,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben történő helyretilitásáĺa,
- aberlhź,zó és kivitelezokozosęn 5 év gararrcíátvá||a| a helyreállított burkolatért.

Felelős: polgármester
Hatráľidő: 2012. novembeľ 21.

A Vaeyoneazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: TulajdonosĹ
és Közú tk eze|ői hozzáj áruILá s o k o ki ľatai kiadm á ny oTv a.

Houdjdrulds a róaefvdrosi Közösségi Hdzak NonproJit KÍt. H13. Diltk és
VdllalkozlÍsfej les ztés i Kö zp ont ép iilet h angszigetelés é h ez

1 401 120Í2. (XI.2 1.) sz. Város gazd áIkodási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, |2 igen szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. hozzájźru| a366I5 he|yrajzi számu, VIII. keľület Horánszky utca 13. szźlm alatti Diák
és Vállalkozás-fejlesztésí Kozpont épületében a pinceszint és a Ířjldszint kozotli
lépcsőtér utólagos hangszigeteléséhez.

2. felkéri a Jőzsefváĺosi Köz<jsségiHazakNonprofit Kft. ügyvezetőjét az I. pont szeľinti
kivitelezés lebonyolításara.

Felelő s : pol gármester, Józsefu aľo si Kĺ}zcj s sé gi Házak Nkft . ügyv ezetoje
Hatźĺriďó 2012. novembeľ 2 1 .

A Józsefvárosi Ktizösségi Házak Nonpľofit Kft. táĄékoztatása alapján: a kivite|ezés 20Ĺ2.

december 19-ei hatállyal megtiĺľtént.

A keľĺilet ktjzteriileteinek karócsonyifeldíszítése,'túrgyú közbeszeľzési értékhatdrt el
nem éľő beszerzési eljúrds eredményének megúllapítdsa

1402If012. (xI.21.) sz. Városgazd,á|kod,álsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(8 igen, 1 nem, 3 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. a ,,keľ[ilet kĺjzterületeinek kaľácsonyi feldíszítése,, tárgyű kozbeszętzési értékhatár

a|atti beszerzési eljarásban a legalacsonyabb összegrĺ ellenszolgáltatást taľtalmaző

éľvényes ajánlatot a Best-Vill. 2000 Villanyszeľelési, Kereskedęlmi és Szolgáltató Kft.
(székhely:l222 Budapest, Fonó u. 2-6.) ajánlatíevő adta, így az eljáĺás nyeľtese a Best-

Vill. 2000 Villanyszeľelési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., ajánlatĺ fua bruttó

9.500.000,- Ft.

2. az 1. pont a|apjén felkéri a polgármestert az előterjesztés 1. számú mellékletét képezo
v źtllalkozási szeľződés a|áír źsźľ a.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźtndő : 2012. november 2 1 .

A Vaeyoneazd álko dási és Üzemeletetési tjgyosztály tájékoztatás a alapj án :

szerződés aláírása 20|2. november 30.án megttirtént. A szerződésnek
kĺvitelezés befej ező diitt.

a vállalkozási
megfelelően a

Cserépedény Kft. bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet, Hoľvdth MihlÍly tér
16. szdm alatti iires, önkormónyzati tulajdonú nem lakds célú helyiség

vonatkozlÍsdban

1 403 ĺ2012. (xI.2 1.) sz. Váro s gazd átkodás i és P énzü gyi B izo tts ág hatáľ ozata
(e gyhan gri, 12 igen szav azattal)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájárul a Budapest VIII., 35l94l0lN2 helyrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., Horváth Mihály tér 16. szám alatttaláIhatő,46m"
alapterĹiletű, üres, önkoľmányzati bJIajďonú, utcai bejáratű ftjldszinti nem lakás célú
tizlethelyiség bétbeadástůloz 2017 . december 31. napjáig határozotí időre, a

Cseľépedény Kft. részére leves és szendvics bár tizemeltetése (szeszesital árusítása
nélktil) cé|jára,4I.0g5,- Ft/hó +,ą.a beľleti ł kőzuzemi- és külon szo|gáItatási díjak
cisszegen.

2.) a bérleti szerzódés megkĺitésének feltétele, hogy az Önkoľmźnyzat tulajdonában álló
nem lakás céIjtra szoIgźiő helyiségek bérbeadásának feltétęleiről szóló
17l2005.(Iv.20.) számiĺ Budapest Józsefuáľosi onkormányzati rendelet 13. s (2)

bekezdése alapjáĺ 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, és a 15. $ (4)

bekezdése a|apján kozjegyző előtt egyoldalú kĺjtelezettségváLlaltsí nyi|atkozat
alźtír ását v á||alj a a leendő béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 2012. november 28.

A Kisfalu Kft. tńjékoztatása alapján: 2013. 01. 11-én a bérleti szerződés megkiitésľe
keriilt, további ügyintézést nem igényel.

Nagyecsed Vdros onkormdnyzatúnak engedélyezési kérelme B. M. adós végrehajtúsi
joggal terhelt ingatlandnak megvús lÍľIúsa tekintetében

1,404lf0L2. (XI.21.) sz. Váľosgazdáikodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyh an gú, 12 igen szav azatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájárul a}thoz, hogy a nagyecsedi ..... hĺsz-ú, ,,kivett lakőház, udvar''
elnevezésrĺ 2305 nrĺ alapterĹiletű - a Józsefuarosi onkormányzat javáĺa 36I.26I Ft és
jáľulékai összegű végĺehajtási joggal terhelt - lakóingatlanból Nagyecsed Vaľos
onkoľmanyzata I83 m/ alaptert.ilettĺ részt megvásárolj on az a\ćbbi feltételekkel:

a Józsefuárosi onkormányzat javáľa bejegyzett végrehajtási jog a nagyecsedi
..... hľsz-ú, ,,kivett |akőház, udvaľ'' elnevezésű ingatlan fennmaľadő hźnyadtlra

töľténő fęnntaľtása,
továbbá a 80.000 Ft vételaľ az eljarő végrehajtó bankszźmlźĄźra torténő megfizetése,
és ennek tényének |eígazoIása.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az előterjesztés mellékletétképező tarta|mu nyilatkozatot
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkormtnyzat képviseletében Nagyecsed
Vaĺos onkormany zata tészére adj a ki.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határiđő : 2012. novembeľ 2 8.
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A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: nyilatkozat kiad,ásľa keriilt további ügyintézést
nem igényel.

ZÍIBfuIK Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIil. keriilet, Nap u. 9. szdm alatti
iir e s, i) n k o r m dny zat i t ul aj do n ił h e ly is é g v o n at ko zĺÍ s d b an

1405120|2. (xI.21.) sz. Városgazdáikodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, Í2 igen szav azatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzbiárul a Budapest VIII., 35655ĺ0lN3 heIytajzi szárloĺ nyilvántartott,
teľmészetben a Budapest VI[., Nap u. 9. szám a|att taláLhatő,28 rŕ alapterülettí,
üľes, ĺinkormányzati tulajdonú, utcai, ftildszinti nem lakás célú helyiség
bérbeadásáhozhatźrozott időľe 2017. december 3I. napjáig a ZSIBRIK Bt. részére,

iroda. ĺjsszetett adminisztrációs szolgáltatás céIjára, 24.304,. Ft/hó + Áfa béľleti +
kozĺjzemi- és külcjn szo|gá|tatási díjak <isszegen.

2.) a bérleti szerzodés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzat tulajdonában álló
nem lakás céIjźna szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
I7l2O05.Gv.20.) sztmú Budapest Jőzsefvátosi onkoľmźnyzati ręndelet 13. $ (2)

bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelo óvadék megfizetését, valamint a 15.

$ (4) bekezđése aIapján kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvá||alási nyilatkozat
a|ttír ását v á||aIja a leęndő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 2012. novembeľ 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjánz 20Í2. 11. 23-án írásban értesítették az ügyfelet, a

szerződést nem kiitötte meg, további ĺigyintézést nem igényel.

Budapest WII., szdm alatti, helyrajzi
s zúmú lakĺÍsľa megkiildött eladds i aj únlat h atdridej éne k meg hos szab bítós a

1406t2012. (xI.21.) sz. Váľosgazđáikodálsi és PénzÍigyi Bizottsághatározzta
(e gyhangú, 12 igen szav azatta|)

A Viíľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a
he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII.

szám a|atti, 38 m2 alapteľiiletíĺ lakásra adott Eladási Ajanlat ajánlati
ktitöttséget ' ahatátozatkézhezvéte\étőI sztnnitott 30 nappal meghosszabbítja. Amennyiben V.
S. a hatáľozatkézhezvételétől szźmlitott 45 napon beltil nem köt adásvételi szerződést, úgy

vételi kérelem alapjźn, új eljárás keretében, az a\d<or éľvényes ľendelkezések szeľint van
lehetőség a bérlemény értékesítéséľe.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatfuíđő: 2012. november 3 0.
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A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a hosszabbításľól sző|ő hatźlrozatot személyesen
átvette az íigyfé|, és az adásvételi szerződést is megkiitiitték f0I2. novembeľ 29-én. Az
ügy további intézkedést nem igényel.

Jav as lat g ép kocs i- b edlló b érbeadós dra

1'407120|2. (xI.21.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangú 

' 
12 igen szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. eneedélyezi B. K. részérehatározatlan idejiĺ béľleti szerzodés megkcitését a Budapest
VIII., Futó u. 5-7-9. szám a|atti 35576lI hĺsz-il telek udvaľan kialakított gépkocsi-
betil&a,30 napos felmondási idővel 6.025,- Ft/hó + Áfa berletĺ díj mellett.

2. Az 59l2OI1. (XI.07.) sztlmí onkormanyzati ręnđe|et 13. $ (2) bekezdése alapján a
bérleti szerzőđés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegrĺ óvadék megfi zetése.

3. Az 59l2OI1. (XI.07.) számí onkormanyzati ľendelet 15. $ (4) a.) pontja a|apjan
eltekint az egyo|đa|ú k<jtelezettség vállaló nyi|atkozatközjegyzői okiratba foglalásától,
a bérleti díj méľtékéľe tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataĺidő: 2012. novembeľ 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: f012. novembeľ 27.én a határozatľól szóló
éľtesítést megküldték az ĺigyfélnek. 2012. december l.7. napján a béľleti szeľződést
megkiittitté,k. Az ügy további intézkedést nem igényel.

ravaslat a Budapest VIil., Szerdahelyi u. 13. szdm alatti épiiletben taldlható lakds
csatollÍsdľa

1408ĺ2012. (xI.21.) sz. Városgazdáikodálsi és Pénzügyi Bizottsághatńrozata
(egyhangú, |2 igen szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dtint, hogy hozzájaflI| a Budapest VIII.,

i."ńi",.ĺár;;;;iiil;i*äÍffi"näľi:łf':,l,ä:Jm'o:;i':^^#"ľľ."ľ'.ľ,"äľ"?ľľ
építési-kivitelezési munkálatok befejezéséig, de legfeljebb 3 év határozott időre szólóan, azza|
a feltétellel, hogy béľlőnek vtĺIIa|nia kell a megnövekedő alaptertiletre vonatkoző |akbér
megfizetését és a műszaki egyesítéssel, bővítéssel kapcsolatos eljarás és a munkálatok
költségét.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgaÍőja
Hataridő: 2012. december 31.

40



A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a béľleti szerződés megkiitésre keľůilt, de a
birtokbaadás a bérlő miatt még nem tiirtént meg, a kapcsolatot folyamatosan
fenntaľtják ve|e.

Budapesti Rendőr-főkapitdnysúg ťłj bérleti jogviszony létesí.tésére és bérleti díj
feltilvizsgltlatúra vonatkozó kérelme a Budapest WII., Béľkocsis u 21. szdm alatti
önkormúnyzati tutajdonú helyiség, valamint a Tolnai L. u. 43/b. saÍm alatti gaľda

vonatkozdsttbon

140912012. (xI.21.) sz. Yáľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottsághatńrozata
(8 igen' 0 nem, 4 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ťlgy dönt, hogy:

1 .) hozzájórul a Budapest VIII.' 34873l0lV3 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest vIII.o Béľkocsis u. 2l. szám a|attta|áIhatő,66 m2 alaptertiletű, önkoľmányzati
tulajdonú, utcai bejáĺatú, ft)ldszinti nem lakás célú helyiségľe új bérleti jogviszony
létesítéséhez a BJrdapesti Rendőr-fokapitanysággal. határozat|arl időre, iroda céljaľa,
6t.786'-Ftĺhő + Afa béľleti +kozilzemi és külön szo|gá|tatási díj ĺisszegen.

2,) hozzájárul a Budapest VIII', 3494810lNI helyrajzi számon nyilvántartott, 
^teľmészetben 

a
Budapest YIII., Tolnai L. u. 43ĺb. szám alatt taIá|hatő, 47 m" alapterÍiletti,
önkormányzati tulajdonú, utcai bejárat,Ĺl, ftldszinti nem lakás célú helyiségre új bérleti

a ljuoaDestl t(enooľ- hatźrozatlan időre, garázs
cé|jáĺa, 43.877,. F.t/hó + Áfa bérleti r- köztizemi és külön szolgá|tatási díj összegen

3.) a jelen hatźtrozat 1.) és 2.) pontok szerinti béľleti szerzódés megkötésének feltétele, hogy
a Budapesti Rendőľ-főkapittnystry a béľleti szerződés megkĺitése előtt a fennálló
haszná|ati díj, valamint a késedelmi kamattartozástú kiegyenlíti és azt hitelt érdemlően
igazo|ja (2012. október 31-ig bruttó 98.128,- Ft, továbbá 158.499,- Ft késedelmi kamat).

4.) a béľleti szerzőđés megkötésének feltétele, hogy az onkormtnyzatfulajdonában álló nem
lakás céljara szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló |712005. (IV. 20.)
szám,űBudapest Jőzsefváĺosi onkormányzatirendelet 13. $ (2) bekezdése alapjan abérlő
a béľleti szerzóđés megkötését mege|őzoen kcjtęles a bérbeadónak 3-3 havi bruttó bérleti
díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, és a 22. s Q) c.) pontja értelmében
kozjegyzo előtt egyoldalú kcitelezettségváI|alási nyilatkozat a|áírźsátváLlaIja abérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hatarído: 20 12. november 28.

A Kisfalu Kft.
szerződést nem

tájékoztatása alapjánz 20|2. 11. 23.án írásban éľtesítették az iigyfelet, a
ktitötte meg.

Jóaefvóľosi IntézménymíÍködtető Kt)zponÍ kialakítltsa a Budapest WII. keriilet
Baross u. 84. szúm alatt, valamint a túľsashdz tulajdont alapító okirat módosítlÍsúra

javasIaÍ
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| 4|0 12012. (xI.2 1.) sz. Város gazdálkod ási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(7 igen' 3 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII. kerĹilet, Baross u. 84. szám alaĹtl címen, a
Józsefuarosi onkormanyzat és az Épkar Zrt. között 2Ol1. június 28-áĺ kotott
vállalkozási szerződés alapján a Iőzsefvárosi Intézményműködtető Központ kialakítás
munkálatok lebonyolítására, valamint a műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére.

jővthagyjaaz I. pont szerinti címĺe vonatkozó, _ I3.760.416,-Ft + Áfa osszegu, az
onkormanyzat és az Epkar Zrt. kozott kötendő váI|a|kozási szerzőđés tervezetét,
amely az e|őte1esztés 1. sz. mellékletétképezi. A munkálatok költségének feđezete a
11ó01 cím felújítási e|őirźnyzatán ľendelkezésľe áll.

A kivitelezés bonyo!ítója a Kisfalu Kft., bonyolítási dija a nettő számlaérték 3Yo-a, -

azaz 4I2.8I2,-Ft + AFA, - fedezete a 11601 cím felújítási előiľányzatán biztosított.

A kivitelezés műszaki ellenőre a Kisfalu Kft., mrĺszaki ellenőń díja a nettó

szttmlaérték 3oÁ-a, - azaz 4I2.8I2,- Ft + AFA, - ťeđezete a 11602 cím miĺszaki
el l enőri bonyo lítás o k e|őir źlny zatán b iao sított.

felkéri a polgármesteľt a 2. pontban meghattrozott vállalkozási szerzódés aláfuźsźra.

A 4. pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 11602 cím dologi
karbantaľtások és egyéb feladatok bonyolítási díja - e|őirtnyzatot 524,3 e Ft-tal
csĺjkkenti és ezze| egyidejtĺleg a 11601 cím felújítási előiranyzatźń vgyan ezen
osszeggel megemeli a Baross u. 84. szárn alattj helyiség felújítása címen.

felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy a Budapest VIII. keľület, Baross utca 84. szźtm alaÍÍ.

talá|hatő, az íngat|an-nyilvántartásban 35254lolA/3 he|yrajzi szźlmon felvett, 506 m2

teľületű helyiség fizikai kialakításához igazodő, 37 mf alapterületú és 469 rĺŕ
alapteľületrĺ helyiségelae torténő megosztása érdekében kezdeményezze a tźlrsasház
kcizösségné| az alapító okirat módosítását, készítse el a társashaz tulď1dont alapító
okirat módosítását, majd az ingat|aĺ-nyilvántartáson ttjľténő źlŃezetés érđekében
nyújtsa be a Fcjldhivata|hoz. Az aIapítő okirat módosításának kĺiltségeit a Budapest
Józsefu aľo si onkormán y zat v á|Ia|j a.

felkéri a Kisfalu K-ft' hogy a Budapest VIII. keľület, Baross u. 84. szźlIrl alatti társasház
a|apítő okiratának módosítását, illetve ingatlan-nyilvántartáson töľténő túvezetését
kcĺvetően, az újonnan létrejövő helyiség hasznosításaĺa tegyen javaslatot a
Y áĺosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság részére,

felkéri a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat az önkormźnyzat kĺĺltségvetési
rendeletének következő módosításánál vegye Íigyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: 1-7. pont tekintetében: 2012. november 21.

8. pont tekintetében: az a|apító okirat bejegyzését kĺjvető bizottsági ülés
9. pont esetébęn: a kĺiltségvetési rendelet kovetkező módosítása

a
J.

4.

l.

2.

5.

7.

8.

9.

4.,)1L



A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a határozatban leírt munkálatok kialakítása'
kivitelezése határidőben megtłirtént.

A Pénzüeyi Ügvosztály tájékoztatása alapján: a határozatban foglaltak 6. pontja
esetében a ktiltségvetés mĺódosítása a 20Í2. évi kii|tségvetésľől szóÄő 73|2012. (xII.21.)
számú iinkoľmányzati ľendeletben végrehajtásľa keľiilt.

Javaslat a ,,VtźllalkozlÍsi szerződés a Polgórmesteľi Hivatal és egyes telephelyeinek
takarításóru,, túrgyĺi közbeszeľzési eljúrás ajdnlatifelhívdsdnak elfogaddsdra,

v a l amint h o aúj dr ul á s az e lj dr d s k e zd e m é ny e zé s é h e z

1'4l|l201f. (xI.21.) sz. Váľosgazdźikodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(8 igen,0 nem, 4 ŕ'artőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,YáI|alkozási szerzőđés a Polgármesteri
Hivatal és egyes telephelyeinek takaľításáta,, tárgý nyílt kozbeszerzési eljárásban úgy dönt,

hogy

1. jőváhagyja az ajźn|attételi felhívást és dokumentációt.
2. hozzáj áru| taĺ gyí kozbeszeruési elj ĺĺľás kezdemény ezéséhez.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2012. november 21.

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása a|apjźln: a PROVITAL Fejlesztési tanácsadó Zrt. az
aján|attételi felhívás Közbeszerzési Ertesítőben ttirténő megielentetéséľől intézkedett.

Javaslat a Juharos tigyvédi lroda megbízlÍsi szeľződésének 2012. októbeľ havi
telj e s í.t és ig azo I lÍs dľ a

| 412 l 20 12. (xI.2 1.) sz. Váro s g azdáůko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhan gú, 12 igen szav azatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra a Juhaľos Ügyvédi Iľodával kötött megbízási szerzőďés teljesítés
igazo|ását2012. október 1-jétől 2012. október 31-ig terjedó időszak'ra.

2. fe|kéri a polgármestert a hatáÍozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás a|áirźsára.

Felelős: polgármester
Hatźlridó : 2012, november 29.

A Szervezésĺ és Képviselői Iľoda tájékoztatátsa alapján: a teljesítésigazolás aláíľása
megttiľtént.
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Javaslgt Gyenge Zsolt Attila megbízltsi szerződésének 2012. augusztus és szeptember
h avi telj e s íté s ig uzo l lÍs dr a

1413l201f.6I.2I.) sz. VáľosgazdáI.kodálsi és Pénziigyi Bizottsághztározata
(e gyh an gú, ĺ2 igen szav azatta|)

A Varosgazdálkodási ésPénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásľa a Gyenge Zsolt Attilával kötött megbizási szeĺzoďés teljesítés
igazoltsát2}Iz. augusztus l-jétől 2012. szeptember 30-ig teľjedő ídoszakĺa.

2. felkéri a polgármestert a hattlrozat 1. pontjában foglalt teljesítés ígazo|ás a|áírástra.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|2. november 30.

A Szervezési és Képviselői Iroda tájékoztatása alapján: a teljesítésigazolás aláíľása
megttirtént.

ruvaslat Köľmendi GlÍbor Attila megbízlÍsi szerződésének 2012. jtilius, augusztus,
szeptember és október havi teljesítés igazollÍsára

t414l2012. (xI.21.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottsághatźrozata
(egyh an gú, 12 igen szav azatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra a Kĺjrmendi Gábor Attilával kötött megbizásí szerződés teljesítés
igazo|ását 20l2.jú1ius 1 -jétől 20|2. október 3 l-ig terj ed ő időszaka.

2. felkéri a polgármestert a hatáĺozat 1. pontjában foglalt teljesítés ígazo|ás a|áfuástna.

Felelős: polgármesteľ
Hatźtriđó : 20 12. november 3 0.

A Szeľvezési és Képviselői Iroda tájékoztatása alapján: a teljesítésigazo|áts aláíľása
megtfirtént.

Tulajdonosi, közútkezelői houlÍjúrullts az nĺau-ÉluĺÁsz HlÍIózati SzolgĺÍttató Kft.
részére a Népszínhdz u. 27. sz. alatti nĺĺrn rekonstrukcilijlÍhoz

14t6ĺ2012. (XI.28.) sz. Városgazdáikod'ási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 11 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy a Balyi Gyöľgyí áIta| tervezett, a

Budapest, VIII. keľtilet Népszínhźn u. 27. (hĺsz.: 34784.) szźm alatti ingatlanon taláIhatő



ÉHľn állomás rekonstrukciőjtůloz a tewezett munkálatok megvalósításához szükséges
tulajdonosi -kozutkezelői _ hozzájáru|tlsát megadja a következő feltételekkel:

Ügyiratszám : 16-165912012.
Kérelmező: ELMU-ÉHĺÁsz HáIőzati Szolgáltató Kft., Balyi Gyöľgy tervező
Helyszínek: Budapest, VIII. kerület Népszínház u. f7. szám alatti épület előtt található

közút, hľsz.: 34775l2.
Tátgy: 7755. sz. tr. Népszínhźnu.21 . EHTR állomás rekonstrukciója.

Helyľeál lítási kötelezettség :

- a buľkolatbontással éľintett helyi k<izút (1źĺrdaszakaszl{ĺ) teljes szélességben történő
helyľeállítása,

- a burkolatbontás helyszínét elkeriilő útvonalat jól láthatóan j e|zik,
- valamennyi buľkolatbontás helyszínén a helyreállítási kötelezettség teljes szélességben

megtörténik,
- jő|Iáthatőarltájékoúatjákaz úthasználókat a burkolatbontás varható iđotartamáĺő|,
- ktltelezi a kivitelezőt a buľkolat megfelelő minőségben történő helyreállításaľa,
- aberuhźzó és kivitelező közösen 5 év garanciát vállal a helyreállított burkolatért.

Felelős: polgármester
Határido : 2012. november 28.

A Vaevoneazdálkodási és Üzemeltetési ÜgYosztály tájékoztatátsa alapján: TulajdonosĹ
és Kiĺzútke zel.ői hozzájá ľulá sok o kiľatai kiadm ány ozv a.

"Iav as lat kö zö s s ég i kert e k h ely s zíné n e k kij e I ii l é s é r e

1 417 l 2012. (xI.28.) sz. Vá ľo s gazdálkod ási és P énzü gyi Bizotts ág batár ozata
(egyhangú, 11 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy javasolja a Képviselo-testtiletnek,
hogy az onkoľmányzattu|ajdonában álló alábbi 4 telket (a következő sorľendben) közcisségi
keľtként tĺlľténő hasznosítás céljáľa jelölje ki:
1. Magdolna u.24. (hľsz.: 35339)
2. Tolnay Lajos u.23. (hľsz.: 34934)
3. Kaľácsony Sandor u.29. (hĺsz.: 35463)
4. Magdolnau. 28. (hĺsz.: 3534|)

Felelős: polgármester
Határíđő: a Képviselő-testület 2012. decembeľi 2. rendes iilése

A Vaevoneazdálkodási és Üzemeltetési ÜgYosztálv tájékoztatása atapján: a Képviselő.
testůilet 7612013. (III. 06.) számú határozatźlban dtinttitt a kijeltilt ingatlanok ktizłisségi
kertként történő hasznosításáról.

Közter iłlet-haszndlati kéľelme k elbíľltlds a

14ĺ812012. (XI.28.) sz. Városgazdáikodási és Pénziigyi Bizottsághztározata
(egyhangú, 11 igen szavazatta|)
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Kö ZterĹil et-haszná|at i dej e :

K ö Zteľül et-haszná|at cé|j a:

Ko zteľül et-haszná|at helye :

A Városgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy köZterület-haszntůati
hozzájáru|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az alábbi tigyben:

KöZterÍilet-basznáIő, kéręlmező: B. A.
(1082 Budapest, . ... ..)

2012. decembeľ 17. - 20If . đecember 24.
kaľácsonyi aszta|i arusítás
Szigony u. 36180 hĺsz. (Klinikák mętroállomás)

Köaeľület-haszná|at nagysága: 2 m"

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. november 28.

A Vaeyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatálsa alapjánz az iigyfé|
b efizette a kiizterület-haszn ál at díját, a határ ozat kiad á s ra keľült.

Í419120Í2. (XI.28.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 11 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pérzngyi BizotÍsźry úgy dönt, hogy k<jzterület-haszná|atj
hozzájźĺru|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

Köztertilet-hasznét\ő, kéľelmező: Createam Promition Reklámĺigynökség Kft.
(II31 Budapest, Pozsonyi út 48.)

Közterület-használat ideje: 2012. december I. - 2012. decembeľ 17.

Közterti]ęt-haszĺáIat cé|ja: szórólaposztás
Köztertilet-hasznáIat helye: Blaha Lujzatér 5. (36406 hrsz.)
Kozterület-haszná|at nagysága: 2 fő

Felelős: polgármester
Hataridő: 2012. november 28.

A Vagvoneazdá|kodási és Üzemeltetési ÜgvosztáIv tájékoztatálsa alapján: az ügyfél
b eÍizette a közteľület.h asznál at díját, a határ ozat kiadá s ľa kerü lt.

14f0ĺ20|2. (xI.28.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 11 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dont, hogy a 89312012. (VII.18.) számu
hatźrozatát az a|źtbbiak szeľint módosítja:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: MIK-VAR Kft.
(1085 Budapest, József krt. 69.)

KöZterület-használat ideje: f012. november I, -2013. január3I.
Közterület-hasznáIat céIja: aľubemutató
KozterÍilet-hasznttlathelye: Vas u. 2/b.

KozterĹilet-hasznáIatnagysága: 5 m2

Közteľület-haszná|atdiia: 3 786,-Ftlmz/nő
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Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0I2. november 28.

A VaeyoneazdáIkodási és Üzemeltetési Ügvosztálv tájékoztatása alapjánz az Íigyfél
beťuette a közterület.használat đíját, zhatározat kiadásra kerüIt.

Tulajdonosi, közlűtkezelői houltjárulás Bauer Sdndoľ u. (Népszínhúz u. _ Homok
u.), Bauer Sdndor u. (Teleki téľ), Magdolna u. (Dobozi u. _ Dankó u.) t,itépítéséhez

és ktizvillÍgíttÍs lÍtépítés ére

1421120Í2. (xI.28.) sz. Városgazdźikodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú' 11 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi tervezett munkálatok
érdekében sziikséges kivitelezési, építési munkálatokhoz a tuLajdonosi - koziúkeze|ói -
hozzźtjźtruLźtsát megadja a Budapest, VIII. keľiilet Bauer Sandor u. Q.üépszínhźn u. _ Homok
u.), Baueľ Sándor u. (Teleki tér), Magdolna u. (Dobozi u. _ Dankó u.) útépítésére és
ko zv 1|ágítás átépíté s ére a kĺjvetkező feltétel ekke l :

IJ gy ir atszám: | 6 - 17 22 l 2 l 20 12.
Kére|mezó: MOBILTERV 2000 Mém<'ki Szolgáltató Kft. (székhely: 1112 Budapest,

Ző|y omi,űt 44 l a. fsz. 2.)
Helyszínek: Budapest, VIII. kerület Baueľ Sandoľ u. Qrlépszínhaz u. - Homok u. hľsz.:

35109), Bauer Sándor u. (Teleki téľ,Ivsz.:3512313), Magdolna u. (Dobozi u. _
Dankó u. hľsz.: 35396)

Tźlrgy: Tulajdonosi, kozűtkeze|ői hozzájlíľulás Bauer Sandor u. Q.{épszíllhźz u. _
Homok u.), Bauer Sandor u. (Teleki tér), Magdolna u. (Dobozi u. - Dankó u.)
útépítéséhe z és kozvi|ágítás átépítésére

Helyľeállításĺ kiitelezettség:
- a brľkolatbontással érintett helyi közút (jźlrdaszakas/út) teljes szélességben töľténő

helyreá11ítása,
- a buľkolatbontás helyszínét elkerĹilő útvonalat jól láthatóan jelz1k,
- valamennyi burkolatbontás helysziĺén a helyreállítási kĺjtelezettség teljes szélességben

megtoľténik,
- jôIláthatőantájékońatjákaz úthasználókat a burkolatbontás vaľhatő iđotaÍtaÍnźLrőI,
- kĺjtelezi akivite|ezőt a burkolat megfelelő minőségben töľténő helytetilítására,
- aberuhźnó és kivitelező közĺisen 5 év saÍaÍlciát vállal a helvręállított buľkolatéľt.

Fe1elős: polgáľmester
Hatándó: 2012. november 28.

A Vaevoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztálv tájékoztatása alapján: Tulajdonosi-
és Ktizútkeze|ői hozzájárulások okiľatai kiadmányozva.
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Európa Belvdrosa Program / Szerződéskötés könywizsgdlói tevékenység ellĺÍtlÍsdra

14f2ĺ20|2. (XI.28.) sz. Városgazdá|kodási és Pénztigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 11 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|. a Budapest Európa Belvárosa Kulturális-gazdaság Fejlesztési Program Józsefuáľos
Palotanegyed K.M.O.P.-S .2.f ./B-2f-2009-0004'' zttrője|entéséhez szükséges
könywizsgálói jelentés elkészítésére kiírt kozbeszerzési értékhatáľt el nem &ő beszerzési
eljárásban a legalacsonyabb összegíĺ ellenszolgáltatást tarta|maző érvényes ajánlatot a
Kasnyik &.Tźtrsa Kft. (székhelye: 1164 Budapest, Beniczky T. u. |f.lB.) ajanlattevő ađta,
az ajánlati ar nettó 900 000'- Ft.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2012. november 28.

2. felkéri a polgármesteľt az előterjesztés mellékletét képező váIla|kozttsí szeruóďés
alź.jrásfua'

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 7'

3. az |. pont szerintibeszerzési eljárás fedezete az önkoľmányzat költségvetésének 11605.
során rendelkezésľe áll.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2012. november 28.

A Jeeyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a vállalkozási szerződés a Kasnyik & Táľsa
Kft.vel aláírásra került.

Boldog TerézAnya Keresztłlny Valldsi Egyesiilet béľbevételi kéľelme a Budapest
WII. keriilet, Bródy S. u. 38. saźm alatti iires i)nkoľmđnyzati tulajdonú helyiség

vonatkozlÍsdban

1 423 l 20 t2. (xI.2 8.) sz. Váľo s g azdáůko dási és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú, 11 igen szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

|.) hozzójárul a Budapest VIII., 3649I|N4I he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
teľmészetben a Budapest VIII., Bľódy S. u. 38. szám alatttalá|hatő,24 m. alapterĹilehĺ,
iires, önkormĺínyzati tulajdonú, utcai, pinceszinti nem lakás célú helyiség
bérbeadásahozhatározott időre 2017. december 31. napjáig a Boldog Teréz Anya
Keľesztény Vallási Egyesület részére, gyülekezeti köztisségi hely cé|jźna,20.000'-
Ft/hó + Afa béľleti t kiĺzuzemi- és külön szo|gáItatási díjak összegen.
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2.) abérleti szeruődés megkötésének feltétele, hogy az onkormtĺĺyzat tulajdonában á1ló

nem lakás cé|jara szo|gá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló
I712OO5.(N.20.) számú Budapest Józsefuarosi onkormźnyzatí rendelet 13. $ (2)

bekezdése a|apjan 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15.

$ (4) bekezđése a|apjźn koĄegyző előtt egyoldalú kötelezettségvá||alási nyilatkozat
alźtítását v źiIa|ja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2012. december 5.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjá n: 2012. t2. 03-án íľásban éľtesítették az ugyfe|et, a
szerződést nem ktitötte meg, további ügyintézést nem igényel.

ZSIBRIK Bt. béľbevételi kérelme a Budapest VII. keriilet, Német u. 21. szdm alatti
iir es ö n ko r mdny zati t ul aj do n ú h e ly is é g v o n at ko zlts db a n

1 42 4 l f0 12. (xI.28.) sz. Váľos gazdálkodás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangrĺ, 11 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt' hogy:

I.) hozzó.iárul a Budapest VIII., 352t3ĺ2lN2 he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Német u.2|. szám alatt taláIhatő,15 m. alapteriiletrĺ,
ĺiľes, <inkormányzati tulajdonú, utcai, ftjldszinti nem lakás célú helyiség
bérbeadásáhozhatźtrozott időre 2017' december 3l. napjáig a ZSIBRIK Bt. tészére,
ingatlanügynöki iroda cé|jára, 14.400,- Ft/hó + Áfa béľleti + koziszemi- és külön
szo|gá|tatási díj ak <i sszegen.

2.) abéfleti szerzóđés megkĺitésének feltétele, hogy az onkormźnyzat tulajdonában ál1ó

nem lakás cé|játa szolgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló
|7l2005.(N.20.) számú Budapest Jőzsefvárosi onkormtnyzatí ręndelet 13. $ (2)

bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15.

$ (4) bekezdése alapjźtn kozjegyző előtt egyoldalú k<jtelezettségvá||alási nyilatkozat
a|áír ásźtt v źilra|ja a leendő bérl ő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataridő: 20 1 2.december 5.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2012.I2.04.én íľásban értesítették az íigyfe|et, a

; szerződést nem kiitłĺtte meg. További ügyintézést nem igényel.

oľiús-Anndcska Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest VIru. orczy ítt 42. szám alatti
iir e s ö n k o r m úny zati t ul aj d o n ĺÍ h e Iy is é g v o n at k o zĺÍ s d b a n

| 425 l 2012. (XI.2 8.) sz. Vá ľos g azdá|ko dás i és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú' ll. igen szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:
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1.)

2.)

hozzó.iárul a Budapest VIII., 38]90l0lN86 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben
a Budapest VIII., orczy út 42. szám alatt talá|hatő, 4I m" alapterületű, tires,

önkormanyzati tulajdonú, utcai, floldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadástůloz
haÍátozott időľe 2017. decembeľ 31-ig aZ óriás-Annácska Kft. részéte iz|et,
kereskedelem cé|jtra,30.000,- Ft/hó + Afa bérleti ł kozizemi- és külön szo|gá|tatźsi
díjak összegen.

a bérleti szeruóđés megkötésének feltétele, hogy az onkormtnyzattulajdonában álló nem
lakás céljaľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 1]12005. (IV. 20.)

szálnuBudapest Józsefuarosi onkormányzatireĺďelet 13. $ (2)bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségváI|alási nyilatkozat a|áírását vállalja a leendő

bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatĺáľidő: 2012. decembeľ 5.

A Kisfatu Kft. tájékoztatźlsa alapjánz 2012. Í2. ĺ9-én a béľleti szerződés megktitésre
került, további ügyintézést nem igényel.

Lakds elidegenítěsével kapcsolatos vételĺtr és eladdsi ajdnlat jóvdhagydsa (1 db)

14f6/20|2. (xI.28.) sz. Városgazdźikodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 11 igen szavazatta|)

i.::::::::::':::::' ;:';ľjJ'::#:ľTŕ''łfl."*ł,i".-*äí:ľ''#'T T1;xx1ľl''ł.1l':
szám alatÍi' 25m2 alapterületű lakás vételárát az elkészült foľgalmi

értékbecslés, valamint a1612005. (tV.20.) önkormĺĺnyzatirenđe|et 19. $ (1) bekezdése alapjĺín
a forgalmĺ érték 25 o/o.á'bary azaz 1.145.000'- Ft összegben hatáľozza meg. Egyben
hozztljtrul, hogy a lakást ahatározatlan időľe szólĺí bérleti szerződéssel rendelkező bérlő, a
hatályos rendeletben foglalt, annak megfelelő tartalmú eladási aján|at szerinti feltételekkel
megvegye.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hattridő: 2012. december 5.

A Kisfalu Kft. tájékoztatálsa alapján: az eladási ajánlatot megküldték az ügyfélnek 2012.

12.04. napján. 2012. decembeľ 18. napján az adásvételi szerződést megktiti'tték. Äziiw
további intézkedést nem igényel.

Javaslat a Němeth Llźszló Áh,I,Ínos Iskola spoŕtudvar kialakítds vóIlalkozlÍsi
s zerződé s én e k mó do s ítús dr a

142712012. (xI.28.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 1l igen szavazatta|)
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A Városgazdátkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dont, hogy a Budapest VIII. kerület Német u.

14. szźlm alatti NémethLász|ő Altalános Iskolához tartozó VIII. keľĹilet József utca22. szám
alatti (hĺsz.: 34916) telkén sportudvar kialakítása tfugyu, a Jőzsefyárosi onkormtnyzat és a
MAXIMA TRENDLINE Kft. kĺjzött létrejött vállalkozási szeruođés kivitelezés befejezési
határidejét 2013. április 20. napra móđosítja azzal a kikötéssel, hogy az időktjzbeni esetleges

anyagćr változásokat a Kft. nem érvényesítheti az onkormźnyzat felé, és felhatalmazza a

KisfaluKft .iigyvezetőigazgatőjátaszerződésmódosításaláirására.

Fęlelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Határíďo azoma|

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjánz a szerződés módosítása és ahatározat végrehajtása
megttirtént.

A Budapest WII, Népszínhdz utca 45. szdm alatti, 35070/0/A/50 helyrajzi szdmíl,
utcai bejóratú, pinceszinti, hatdrozott idejíĺ bérleti joggal terhelt helyiség

elidegenítése

1 428 12012. (xI. 2 8.) sz. Vá ros gazdálko d ás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(8 igen, 0 nem, 3 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) az ingatlan-nyilvántartásban a 35070/0/A/50 helyrajzi szźlmon nyilvántaľtott,- 
termésŽetben a Budapest vlil., Népszínház utca 45. szám a|attí, 25 m" alapteľületű,
határozott idejű bérleti joggal terhelt nem lakás célú helyiségre fennálló elidegenítést
kizarő feltétel alól felmentést ad, és

2.) aZ ingatlan-nyilvántaľtásban a 35070/0 tN50 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben Budapest VIil., Népszínház atca 45. szám alatti, 25 fiť alapterületű
üzlethelyiség véte|trát a forgalmi értékbecslésbęn meghatáĺozoÍt 1.200.000'. Ft
<lsszegben jőváhagyja, és hozzáljáĺu| a hatályos rendeletben foglalt eladási ajźn|at

megküldéséhez abérIó, Sary-Ka KÍt. részéte.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hataridő: 20|2. đecember 5.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjánz 20|2.12.04. napján az eladási aján|atot a béľIőnek
megkĺildték. Az eladási ajánlatban foglalt hatáľĺdő |ejáľt, az ingat|znt a bérlő nem
vásáľolta meg. Az iigy további intézkedést nem igényel.

Iavaslat a Budapest WII., Nap u. 16. szltm alatti ingatlanľa vonutkozóan peren
kíviili egyezs ég megkötésére

|'429120|2. (xI.28.) sz. Városgazdáł|kodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(8 ĺgen' 2 nem,1tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1) a GB 54 Ingatlanhasznosító Kft. Budapest VIII., Nap u. 16. szźlm alatti,35620 hľsz-ú
ingatlan kötbér követelés teljesítésére tett ajánlatot elfogadja, amely szerint a peren
kívtili egy ezsé g me gköté se érdekében me gťlzet 3 . 8 00. 0 0 0,- Ft-ot.

2) a Ráckevei Vaľosi Bíĺóság előtt 15.P.2I'03]|20I2/2 szám alatti kotbér követelés
megá||apítźlsa iránt indított perétől az onkormźnyzat keresetétől eláll, amennyiben a
peren kívĺili egyezség aláírźstra, és a 3.800.000,- Ft egy összegben tĺjľténő
megÍizetés ér e - a bizottsäg határ ozatźnak kézhezvételétol szźlmitott 1 0 munkanapon
belül - sor kerĹil, továbbá, ha alpeľesek írásban kijelentik, hogy az elźiIáshoz
hozzájáru|nak' perköltség igényfü nem á11 fenrlaz onkoľmányzattal szemben.

3) fę|hatalmazza a Kisfalu Kft. igyvezető igazgatőját, hogy az onkormtnyzatnevében a
peren kívĺili egyezségtól szóló megállapodást megkösse.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hatánďő : 2012. december 1 5.

A Kisfalu Kft. tájékoztatálsa alapján: a GB 54 Ingatlanhasznosító Kft. a megáIlapodást
aláírta 2012. Í2. Í0. napján, melyben szeľepel, hogy az alperesnek további peľkii|tsége
nincs, továbbá ennek megfelelően a 3.800.000'- Ft.ot átuta|ta. Az iigy további intézkedést
nem igényel.

Tdjékoztatds a Budapest WII., Ttjmő u. 2.,4., 6. és 8. szúm alatti ingatlanok
hasznosítdsdra létľejött szindiklítusi szerződésben foglalt kötelezettségek

teljesítéséről, javaslat a szeľződéstőI való eldllĺÍsra

1 430 12012. (xI.28.) sz. Váľo s g azdá|ko dás i és P énzü gyi Bizo tts ág határ ozata
(egyhangú, 11 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja Soós Gyöľgy tigyrendi
indítvźnyźt a napirend elnapolásaľa, valamennyi felmenilt kérdés tisztázása érdekében.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatoja
Hatáľidő: azoma|

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a kéľdések tisztázása fo|yamatban van. Új"bb
előterjesztés készül.

,,SaÍmítdstechnikai eszközök, Iicenszek beszerzése szdllítdsi szerződés keretében,,
tlÍľgyti, kijzbeszerzési értékhatdľt el nem érő beszerzési eljdrós eredményének

megúllapítdsa

|'43112012. (XI.28.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangri, 11 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és PénzügyiBizottság úgy dtlnt, hogy
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f.

1. a ,,Számitástechnikai eszközök, licenszek bęszerzése szźtllítási szerzőđés keretében''
tárgý, kozbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a legalacsonyabb
összegri ellenszolgáltatást tarta\maző érvényes Ąán|atot a MODUSZ OFFICE-HOLDING
Informatikai és Ügyviteli ZRt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán kľt. 86.)

ajánlattevő adta így az e|járás nyertese a MODUSZ OFFICE-HOLDING Infoľmatikai és

Ügyviteli zkt., ajtľr|ati ára 6.360.000,- Ft + Áfa.

az I. pont a|apján felkéľi a jegyzőt a száIlítási szerzođés a|áírására,

Felelős: jegyzó
Hataľidő: f0I2. november 28.

A Jeeyzői Kabinet a szállítási szerződés a lvĺouusz OFFICE-HOLDING Informatikai
és Ü gyvite |i Zrt-v e| a|áír ásr a ke rĺilt, a cég szerző d és szeľű en telj esített.

,,VIII. keriilet Teleki téri piac iires telkének bekerítése mobil kerítés rendszerrel',
tárgyú közbeszeľzési értékhatúrt el nem érő beszerzési eljúrds eredményének

megdllapítdsa

1'432120|2. (xI.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 11 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint' hogy

1. a,,VIII. kerület Teleki téri piac üres telkének bekerítése mobil keľítés rendszerrel,, tárgyll
közbeszetzési értékhattlrt ęI nem érő beszerzési eljarásban a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást ĺrirta|maző éľvényes ajźn|atot a RAMIRENT Bérleti, Kereskeđelmi és

Szolgáltató Kft. (székhelye: 1106 Budapest, Jászberényi út 82la) ajariattevő adta,így az
e|járás nyertese a RAMIRENT Bérleti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., ajánlati aĺ nettó

466 000 Ft.

Felelős: polgármester
Hatariđő: 2012. november 28.

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés mellékletétképező bérleti szerződés a|áirására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2012. november 30.

A Váľosfeilesztési és Főépítészi Üeyosztálv tájékoztatása alapján: a bérleti szerződés
a|áírásra keľüIt, és a mobil keľítés rendszeľ felállítása megtiiľtént a Teleki téľen. A
szeľződés szerint a szo|gá,|tatás határideje 2013. máľcius 31-én lejárt' a keľítésrendszer
elbontásra került.

,,JóaeÍvóros,, címíí kerületi, ktjzéIeti lap nyomdai elkészítése vdllalkozttsi szerződés

keretében" tórgyú közbeszerzési eljdrós eredményének megúIlapítdsa bíľdló bizottsdg
döntése ulapjĺÍn
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143312012. (XI.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 11 igen szavazatta|)

BUDAPEST JóZSEFVÁRoSI oNronľĺÁľyzn'ľ Városgazdálkodási és Pénzügyi
Buottsága megállapítja, hogy a,,Józsefváros,' címiÍ kerületi, kozéIeti lap nyomdai ellqźszítése
válląlkozási szerződés keľetében,, tárgyú kozbeszeľzési eljárásban a|ega|acsonyabb tĺsszegű
e l lens zo l gál tatást :artalmaző ď1 źnl'atot:

a Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft. (9O2I Győr, Ú;lat u.4la.)

Ajánlattevő nyújtotta be, így az e|jttrás nyertese:

Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft. (9O2| Győr, Ú;lat u. 4la.).

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2012. november 28.

A Humánszoleáltatási tjgvosztálv tájékoztatása alapján: a szerződés 20|2. december 19-

én a|áírásľa került.

Javaslat előirónyzat dtcsoportosítdsra

143 4 12012. (xI.28.) sz. Város gazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, ĺ'1 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. a Polgármesteľi Hivatal kiadás I220I-0I cím dologi eloirtnyzatát _ bérleti d'j -

5.529,5 e Ft-tal csökkenti, ezze| egyidejtĺleg a I2I07 cím dologi elóirźnyzatát -
nyomtatvány beszerzéS - ugyan ezen összeggel megemeli nyomtaíĺźny beszerzés
címen.

2. felkéri a polgármestert, hogy a2012. évi költségvetésľől szóló önkormźnyzati ľendelet

kö vetkező mó do s ításán áI a határ o zatb an fo glaltak at ve gye ťr gyel emb e.

Felelős: polgármesteľ
Hatátidó:1. pont esetében 2012. november 28'

2' pont esetében a költségvetés kĺjvetkező módosítása

A PénzüeYi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a határozatban foglaltak esetében a
kiiltségvetés módosítása a 20t2. évi költségvetésről szőI.ő 73ĺ20t2. (xII.2|.) száműt

önkormányzati ľendeletben végrehajtásľa keľůilt.

Javaslat a MdíyĺÍs téľi illemhely dtalakítlÍsa tóľgydban, Duna Aszfalt l{ft-vel kötött
s zeľ ződ é s mó do s ít lÍs dr a

|'435ĺ2012. (XI.28.) sz. Városgazdá|kodátsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 11 igen szavazatta|)
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A Vĺáľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a ,,VIII. kenilet Mátyás téren található nyilvános illemhely áta|akításával kapcsolatos
tervezési és kiviteli feladatok elvégzése és a szükséges engedélyek beszerzése,, tárgý, az
onkoľmányzat és a Duna Aszfalt Kft. között kötött vá|Ialkozői szerzođés 4. pontjának 1.

bękezdését az a|ábbiak szerint módosítja:

o Felek megállapodnak abban, hogy Megľendelő YáI|aIkoző tészérę 2 353 400,- Ft + Afa,
azaz kettőmillió-háromszźzötvenhaľomezemégyszźz forint + az adófizetési
kötelezettség keletkezésének napján érvényes áfamértékuvá|Ia|kozői dijatťlzet.

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Hatĺíridő: 2012. november 28.

2. felkéľi a polgármestert az 1. pont szerinti szerzódés módosítás aláírására.

Felelős: polgármester
Határiđo:20If . november 30.

3. felkéri a polgáľmestert az onkormĺányzat és a Fővĺírosi Vízmiívek Zrt. kozott, aMátyás
téri illemhelyľe vonatkoző ívőviz szolgá|tatási szerződés aláírására és a bľuttó 186 182 Ft
ö sszegti bekötési đíj me gťĺzetésére.

Felelős: polgármester
Hattridő: 20If . november 3 0.

A Váľosfeilesztési és Főépítészi Ugyosztály tájékoztatása alapján: a Mátyás téľi
illemhely áta|akÍtása elkészůilt és 2013. máľcius 29-án átadásra keľült az FCSM részére
üzemeltetés céljából.

Javaslat a Teleki téri BKV oszlop lÍthelyezése túrgyban, TEN-T Zrt-vel kijttitt
s zerződés mó do s ítlts úľ a

1436120|2. (xI.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi BÍzottsághatározata
(egyhangrĺ, 11 ĺgen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a ,,V[I. kerület Teleki téri piac építéséhez és forgalomtechnikai beavatkozásokhoz
kapcsolódó BKV oszlop áthelyezésével kapcsolatos tervezési és kivitelezési feladatok
ellátása és a szükséges engedé|yekbeszerzése,, tárgyu' az onkormányzat és a TEN-T Zľt.
kö zött kotött v áIla|ko zői szeruő dé s..

4. pontjának 4.bekezđését az alábbiak szerint módosítja:

Yá||a|koző egy részszám|at áIlithat ki a kiviteli tervek elkészítése után nettó 1 000 000
Ft + Afa ĺlsszegben és egy végszźlrcila benyújtására jogosult 3 060 000 Ft ĺisszegben a
kivitelezés munkfü elvégzése és a sziikséges engedélyek beszeľzése után, melyet
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Megrendelő átutalással egyenlít ki, YáIla|koző 11702036-20665010 számit
szám|asztmta, a szerződésszerĹĺ, igazolt teljesítés alapjźn kiállított, jogszabá|yoknak

megfelelő szźtmlaellenében, azigazo|tteljesítéstől széľnitoÍÍ.30 napon belül.
5. pontját az alábbiak szerint módosítja:

Felek jelen szerződésthatározott időre kĺjtik, melynek kezdete a szeruőđés a|áírásának
napja, vége az onkormanyzat áItaI TEN-T Zrt. részére a Teleki téri munkateľület
ćttadásátő| számított 30. nap, de maximum2}I3. decembeľ 31.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő: 2012. november 28.

2. felkéri apolgármestertaz 1. pont szerinti szerzőđés módosítás aláírásfua.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 2012. november 30.

A Városfeilesztési és Főépítészi Üevosztálv tájékoztatása alapján: a
szeľződésmĺídosításnak megfelelően a TEN-T Zrt. a tervdokumentációt 2012. 12. 11-én
hatáľĺdőben leszállította. A' kivitelezés megkezdése a35|23l1l hrsz-on 2 oszlop (Teleki
téri piac) esetében jlinius hĺinapban várhatő, még a 35Í2314 hrsz-on lévő oszlop
áthelyezése a Magdolna-negyed Pľogram III. soľán megépĺilő K1/2 pľojekt (Teleki téľi
piachoz kapcsolĺidó útépítés) megvalósulása során valĺósul meg.

Székhely hasznĺÍIati hozztÍjdľulós a Kóľoly és Jóaef Betéti tdrsasdg a Budapest,
VIII. keriilet József kľt. 36. szúm alatti hlÍziorvosi épiiletre

1 437 l 20t2. (xI.28.) sz. Város gazdálko d ási és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangrĺ, 11 igen szavazatta|)

Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. a Budapest, VIII. József krt. 36. szźm alatti 3488Il0l1J4-es he|yrajzi számil
önkoľmányzati nl/rajdon vonatkozásźhan a Károly és József Bt.(Cégjegyzékszám: 0I-
06-516394)székhelykénttörténőhaszná|atźůlozhozzźĄźru|.

2. felkéri a polgármestert az e|oteqesztés mellékletét képezo hozzźĄźru|ő nyiIatkozat
a|áirására.

Felelős: polgármesteľ
Hatáĺidő : 20 12. novembeľ 3 0.

e
atkozat elkészítésľe és aláíľás után

A Budapest, WII. kerület
vonatkozó elővdsdľIlÍsi j ogról lemondás

Ka

szdm alatti ingatlanľa
ZART ULES
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t439ĺ201f. (KI.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 11 ĺgen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy a Budapest Fovaľos VIII. kerület
Józsefuaľosi onkormányzat, a .. hľsz-ú, Budapest, VIu. keľület,

iJ)aiłn",i ś;s,*i,ä:áäť'1ł.ł:lľtľ:;"l,.:#."1lľJ;'Ťľ ľ:ilä,?"|;ffi; ľ'3:Tľ*
közĺjtt 2012. augusztus 07-én kötött Adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásźlrlási jogźxa|

nem kíván élni.
Az ingatlan véte|źtra: 15.000.000 ,- Ft, azaz Tizenötmillió forint.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2012. december 5.

A VagyoneazdáIkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapjánz az|Jgyosztá|y
tájékoztatta az agyfelet a Bizottság dtintéséről, további intézkedést nem igényelt.

Kö zter iilet- h as zndlati kér e lme k e l b ír óI ds a

146|12012. (KI.05.) sz. Váľosgazdáikodálsi és PénzÍigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 12 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ilgy dönt, hogy közterület-haszná|ati
hozzájáru|ást ad - teljes díjťrzetéssel - az a|ábbi ügyben:

Közteľtilet-hasznáIő, kérelmező: ,,CITY TOUR Hop on Hop ofť,
Idegenforgalmĺ Kft.
(1061 Buđapest, Andrássy tlt2. fsz.2.)

Kijzterület-hasznźiatideje: 2013. mĺáľcius I. -2013. december 31.

KozterĹilet-haszná|at célrja: szórólaposztás
Kozteľti1et-hasznźĺ|athe1ye: Múzeum u. 1.

KözterĹilet-haszná|atnagysága: 1 fo

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 5.

A Vaeyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása atapján.. az iigyfét
b eťuette a kiizt eľü let.h a szn ál at díj át, a határ o zat kia d á s ľa kerü lt.

L 462 l 2012. (KI.05.) sz. Váľo s gazd álko d ás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(e gyhan gú, 12 igen szav azatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľiilet-haszná|ati
hozzájźlruIást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbí ügyben:

Köztertilet-hasznáIő,kére|mező: Jacobs Global Szolgáltatĺí és Kereskedelmi
Kfr.
(1085 Budapest, József kľt. 44.2. em. l0.)
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Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2012. december 5.

A Vagyoneazdálkodási és Üzemeltetési ÜgvosztáIy tájékoztatálsa alapján: az iigyfé|
b eťuette a kiizterület-h asznál at díját, a határ ozat kiadás ra keľült.

1 4 63 l 20|2. (XII. 0 5.) sz. Vá ros gazd álko d ás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú, 12 igen szavazatta|)

A Yáĺosgazdálkodási és Pénzngyí Bizottság úgy dönt, hogy köZtertilet-hasznáIati
hozzĄźlru|źtst ad - teljes díjťrzetéssel - az a|ábbi tigyben:

Kö zterül et-haszná|at i dej e :

Kĺj zterül et -baszntůat céIj a:

Kö zteľtil et -hasznáIat hely e :

Kö zterület -haszná|at nagys ág a :

KöZteľület-használó. kérelmező :

Kĺjzterület-használat idej e :

KöZterül et -hasznáIat céIj a:

Kö zterĺil et .hasznáIat helye :

Kĺj zterĺil et -hasznáIat nagy sága:
Díjfizetés titemezése:

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2012. december 5.

KözterĹilet-használó. kére|mező :

Kö zterület -hasznźiat i dei e :

Köztertilet -hasznáIat c éIj a:

KözteľĹilet -hasznźiat helye :

Kö zterület -haszĺáIat nagy sága:

Felelős: polgármester
lJatźridő: 2012. december 5.

2012. december 19. - f0ĺ5. december 18.

cég!ábla
Jőzsef u. f .

2mz

J. M.I.
(1083 Budapest, ............)
2012. december 19. -2015. december 18.

cég!ábla
Práteľ u. 1.

Imz
havi díjÍizetés

lkodási és Uzemeltetési Ugyosztály tájékoztatátsa alapján: az ĺĺgyfél
b eťuette a ktizte rii let.h aszn ál at díiát, a határ ozat kia d á s ra ke ľü lt.

146412012. (KI.05.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyĺ Bizottsághatározata
(e gyhan grĺ, 12 igen szav azatta|)

A Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy köZterĺilet-haszná|ati
hozzájtru|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az alábbi ügyben:

Ziildségpiac Kft.
(1084 Budapest, Bérkocsis u. 31. fsz.4.)
2012. december I0. - 2012. december 31.
szombat és vasáľnapi napok kivételével
idényj elle gu asńali árusítás
Harminckettesek tere 6.

2mz

58



A VaeYoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztálv tájékoztatása alapjánz 
^z 

ůigyfél

b eťuette a kiizterület.h aszn ál at díját, a határ ozat kia d ás ra keľůilt.

1465t20|2. (xII.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, |2 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dcĺnt, hogy köZteľĹilet-hasznáLati

hozzájáru|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

Közteľület-hasznáIő,kérelmező: Vágássy optika Kkt.
(1082 Budapest, Pľáteľ u. 1.)

Közteľiilet-hasznáLatideje: 2012. decęmber |4. -2013. december 13.

Közteľiilet-hasznźiat cé|ja: reklrímtábla
Kozterĺilet-hasznáIat helye: Práteľ u. 1.

Közterü1et-haszná|atnagysága: I m2

Felelős: polgármester
Hataľido: 20If. december 5.

A Vagyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztálv tájékoztatása alapjáni az ügyfé|

b efizette a közteľiilet-h asznál at díját, a határ ozat kiadás ra kerĺilt.

146612012. (KI.05.) sz. Városgazd,áikodńsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(e gyhan gú, 12 ígen szav azatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľiilet-hasznźiati
hozztljáruIást ad - teljes díjfizetéssel - az alábbi ügyben:

Kĺjzteľület-haszsláIő, kérelmező: Ztildségpiac Kft.
(1084 Budapest, Bérkocsis u. 31.)

Kĺjfeľület-hasznáIatideje: 2012. december I0. -2012. decembet24.
20If. december 28. -2012. december 31.

szombat és vasámapi napok kivételével
Közteriilet-hasznáIat cé\a.. idényjellegu asńa|i arusítás
Kĺjzterület-haszná|athe1ye: Nép^színhaz u. - Víg u. sarok
KözterĹilet-haszná|atnagysága: 2 m'

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|2. december 5.

A Vaeyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztálv tájékoztatása alapjáni az ĺigyfél
befizette a közteľület.h asznál at díját, a határozat kiadásra kerĺilt.

A JóaeÍvdrosi Köztisségi Hdzak Nonprffi KÍt. HI3. DitÍk és VlÍllalkoztźsfejlesztési
Kö zp o nt i nfo ľ mati k ai b es zer zé s é n e k b e s zámo I ój a

|467ĺ2012. (KI.05.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
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(egyhangú, Í2 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. elfogadja a Józsefuarosi Közösségi Hźlzak NonproÍit Kft. besztlmo|őját a

kozbeszerzési értékhatárt el nem étő beszerzési eljarásokról a VIII. keľület Horánszky
utca 13. sztlm alatti Diák és YáIlalkozás-fejlesztési Központ informatikai beszerzései
tźrgyábaĺ.

2. felkéri a Józsefuarosi Közösségi Htzak Nonpľof,rt Kft. ugyvezetőjét, hogy a
maradvány cisszeg 374 418 Ft visszautalásárő| gondoskodjon.

Felel ő s : Józsefu aľo si Közö s ség i }Jázak Nonprofit Kft . tigyvezetőj e

Hatátidő:1. pont esetén 2012' december 5.

2. pont esetén 2012. december 3 l-ig

A Pénzügyĺ ÜgYosztály és a Józsefuárosi Ktiztisségi Házak Nonpľofit Kft. tájékoztatása
alapján: a határozatban foglaltakat figyelembe véve, a Józsefuáľosi Köztisségi Házak
Nonprofit Kft. a maradvány tisszegét,374 478Ft-ot20Í2. december 28.án visszautalta
az Onkorm źnyzat részére

PONTE RIALTO Kft. bérlő székhely bejegyzésére vonatkozlí kérelme a Budapest
Wil., Üuĺi út 50. szdm alatti nem lakds céIú helyiség iigyében

|46812012. (KI.05.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangiĺ, \2 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzójárul a Budapest vI[.'.3637ll0lN|6 he|yrajzi szĺímon ĺyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Üuĺi ĺt 50. szám a|att talá|hatő, 75 m2 alapterĹilettĺ,
önkormanyzati tu|ajdonú, utcai frjldszinti bejáratű nem lakás célú helyiséget béľlő
PONTE RIALTO Kft. részére a székhely haszná|athoz szfüséges tulajdonosi
ho zzáj arlilás me gad ás áho z a b érleti j o gvi szonyának idej éľe.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az előterjesaés mellékletétképezó nyíIatkozatot a Budapest
Főváľos VIII. kerület lőzsefvárosi onkormtnyzat képviseletében a taľsaság részére ađja
ki.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 2012. decembeľ 12.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjánz 2012. 12. t}-én a nyilatkozat kiadásľa keľült,
további ügyintézést nem igényel.

Jon-Bau Kft. bérleti díj feliilviagdlatdľa iľányuló kérelme a Budapest WII. kerület
Üuĺt út 60-62. szám alatti önkoľmányzati tulajdonú helyiségek vonatkozltsdban

|469120Í2. (KI.05.) sz. Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottsághatározata'
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(egyhangú, |2 ígen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1) nem járuIhozzá a Jon-Bau Kft. által béľelt Budapest VIII. keľület, 36308/0lN2he|yrajzi
számon nyilvántartott' természetbeĺ a Budapest VIII., Ülloĺ ĺlt 60-62. sztĺrl a|atti,189 m,
alapterülettĺ, utcai, ťoldszinti nem lakás célú helyiség bérleti díjának csĺlkkentéshez.

2) hozzájaru| a Budapest VIII. keľĹilet, 36308l0lV4 he|yrajzi ;zam2n--nyilvantartott,
természetben a Budapest VIII.' Ülloi rĺt 60-6f. szám a|aIti, 246 m, (151 + 95 m,)
alapterületti, utcai, ftjldszint + pinceszinti nem lakás célú helyiség bérleti szerződésének

módosításához és a bérleti díj 100.000,- Ft/hó + Áfa ł kozizemi és kĹilön szolgáItatási

díjak összegen történó megáL|apitásźhoz a határozathozatalt követő hónap 1. nap1átő|

2013. december 31-ig. z}I4.januĺír 01-jétől a béľleti díj osszege |42,735,- Ft/hó + Afa +
infláció + víz-, csatorna és szemétszáI|itásí díj összegre emelkeđik.

3) a bérleti szerzőďés megkĺitésének feltétele, hogy az onkormźnyzat tulajdonában álló nem

takás céljáľa szolgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 1712005. (IV. 20.)

számu Budapest Józsefuaľosi onkormányzati reĺđe|et 22. $ (2) c) pontja aIapján

kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat aláírźsátvá||alja abér|ő.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezeto igazgatőja
Határidő: 2012. december 12.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjánz 2012.l2.13-án íľásban értesítették az ügyfelet a

határozatrő|, a 2. pontban Iévő hetyiségľe a szerződésmódosítást nem ktitiitte meg.

További ügyintézést nem igényel.

Javaslat óvadékJizetési kötelezettség elengedéséľe a Budapest VIII.' Jóaef u. 27.

szúm alatti telken gépkocsi-bedllót bérlők tekintetében

1 47 0 t 2012. (X[.05.) sz. Váľos gazdálko dási és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 12 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., József u. 27 '

szám a\attitelken ta|áIhatő gépkocsi-beállókľa a Budapest VIII. keľĹileti Rendőrkapitźnyság, a

Józsefvarosi Váľostizemeltetési Szolgálat és a Kozteriilet-felügyelet dolgozóí részére a bruttó

háromhavi béľleti díjnak megfelelő <ĺsszegű óvadék megfizetését elengedi.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataridő : 2012. december 5.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a béľleti szeľződések megkiitésre keľültek
decembeľ hónapban, óvadék nélkül. Az íigy további intézkedést nem igényel.

Budapest VIII. keriilet Hordnszky u. 21. szúm alatti btilcsőde elektromos htÍlózat

felúj í't lÍs dn ak terv e zé s e
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1471/20Í2. (KI.05.) sz. Városgazdáůkodási és Pénziigyi Bizottsá'ghatározata
(egyhangú 

' 
12 igen szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 . hozzájtttul a Buđapest VIII. keľĹĺl et, Horźlĺszky u. 2 1 . szám alatti bölcsődében a telj es

el ektľom o s háIő zat felúj ítás aho z sztĺks é ge s tervek e|készítéséhez.

2. felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a beszerzési eljárásban legalacsonyabb cisszegű
ellenszolgáltatást tarta|maző érvényes ajánlatot tevő DI-SZI ,,200I" Kft-vel (1188

Budapest, Kölcsey u. 158/b ađőszźlm: |2134926-2-42, cgs.,sz... 01-09-468093'
bankszámlaszźmla., 11708001-29903603) 510.000'. Ft + AFA ĺisszegben az
onkoľmanyzat nevében a munkálatok e|végzésére a tervezési szerzőđést kosse meg a
11601 címen aHoránszky bölcsőde villanyvezeték felújítás keret előírányzat terhéľe.

3. a munkálatok bonyolítőja a Kisfalu Kft., bonyolítási díja a nettó számlaérték I0 Yo-a,

51.000,- Ft + AFA a 1 1601 címen a Horánszky bcllcsőde villanyvezeték felújítás keret
eloirányzat terhére.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hataridő: azonnal

A Kisfalu Kft. táł'jékoztatása alapján: a ter.vek e|készültek, a hatźrozat végľehajtása
megtiiľtént.

olaszrizling Kft. és a Kiizösségi Szocidlis Sztjvetkezet béľbevételi kéľelme a Budapest
WII. keľiilet, Bródy S. u. 36. szdm alatti iires ijnkormdnyzati tulajdonú nem lakds

c él ťl h ely is é g v o n atko zlźs db an

1'472ĺ2012. (xII.05.) sz. Váľosgazdáikodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 12 igen szav azatta|)

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja Soós György Ĺigyľendi
índitványźŃ a napirendi pont elnapo|ására és felkéri a Kisfalu Kft-t, tájékoztassa az ügyfeleket
a szánitott bérleti díj méľtékéről, valamint részletesębben ismeľtesse a Köztisségi Szociális
Szövetkezet tevékenységét.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hataridő: azonrnl

A Kisfalu Kft. tájékoztatźlsa alapján: VPB 149512012. (xII.12.) számű határozztában
diintiitt, miután a Kisfalu Kft. a kért egyeztetéseket lefolytatta és ismertette a

Buotts ágga I. T ová b b i iigy intézés t n e m i gény el.

Javaslat a ,,Jóaefvdrosi Népkonyhai étkeztetés biztosítdsára'' tdrgyú közbeszerzési
ěrtékhatdrt el nem érő beszerzési eljúrds eredményének megúllapítlÍsúľa

1 47 3 12012. ()(II. 05.) sz. Város g azdáůko dási és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata

62



(e gyhan gri,, 12 igen szav azattal)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a ,,Jőzsefvźĺosi Népkonyhai étkeztetés biztosításźĺrď, tárgyís', kozbeszerzési étékhatárt el
nem éľő beszeruési eljárásban a legalacsonyabb összegiĺ ellenszolgáltatást l'artal'maző

éľvényes ajtnlatot a Pensió 17 Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
1105 Budapest, Kőér u. 1-5.) ajánlattevo aďta így az eljárás nyertese a Pensió 17

Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Táľsaság, ajánIati áta247,- Ft + Afďadag.

2. az I. pont alapján felkéri a polgáľmestert a vállalkozási szerződés a|áírására.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 1. pont esetében 2012. decembeľ 5.

2. pont esetében 2012. december 15.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatálsa alapján: a Bizottság megáIlapította,
hogy a Pensió 17 Vendég|áłtő KÍt. a nyeľtes ajánlattevő. A vátlalkozási szerződés
határidőben aláíľásra kerüIt.

A ,,WIL keriilet Jóaef köľlit és a Baross utca csomópontjúban (Kdlvin tér irĺÍnydba)
jobbra kisíves kanyarodĺÍshoz és a Bródy S. utcdban _ Somogyi Béla utcdban _ Rökk

Szilórd utcában - Trefort utcdban tjsszesen 59 db fa iłltetéséhez sziikséges
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, engedélyek megszerzése,' tórgyú

közbeszerzési ěrtékhatdľt eI nem érő beszerzési eljdrds eredményének megúllapítĺÍsa

147412012. (KI.05.) sz. Városgazdáikodási és Pénzĺĺgyi Bizottsághatározata
(eryhan gű, 12 igen szav azatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a,,VIII. kerület Jőzsęf körut és a Baľoss utca csomópontjában (Kálvin tér irźnyába)
jobbra kisíves kanyaľodáshoz és a Bródy S. utcában - Somogyi Béla utcában - Rĺĺkk
Szilard utcában - Trefort utcában összesen 59 db fa ültetéséhez sztikséges
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, engedélyek megszerzése ,, táĺgyu,
kozbeszerzési értékhatáľt el nem érő beszerzési eljarásban alegaLacsonyabb összegtí
ellenszolgáltatást taĺta|maző érvényes ajźtĺú,atot a MOBILTERV 2000 Kft. (székhely:
1112 Buđapest, Ző|yomi út 44lA.) ajárlattevő ad1a, igy az eljárás nyertese a
MOBILTERV 2000 Kft., ajanlattara1.190.000,- Ft + Afa.

2. az I. pont a|apjźn felkéľi a polgĺíľmestert a tervezési szerződés a|źirásźlra.

Felelős : polgiírmesteľ
Hatáľidő: 20L2. december 5.

A Váľosfeilesztési és tr'őépítészi ÜgYosztály tájékoztatása alapján: a tervezési szerződés
2012. decembeľ 19-én a|áírásra került. A szeľződésben foglaltakat a tervező
maradéktalanul teljesítette: Az engedélyezési és kiviteli teľvek elkészítése' engedélyek
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me3szerzése táľgyában aYá||alkozó a tervszá||ítás munkarészt teljesítette 20Ĺ3. 02. 15-
én.
A faültetés teľvei után a megvalĺísítást a JVSZ e|végezte. VIII. kerület Jĺózsef kłirút és a
Baľoss utca csomĺópontjában (Kálvin tér irányába) jobbľa kisÍves kanyaľodás
tervd o kum entáciőját a BKK a fo rgalo mkezelő i hozzájáru|ásáb an j óváh a gyta.

,,2073. évi naptdr és a 2012. évrőI szlillí kiadvdny megjelentetése-nyomdai
szolgdltatds, tdrgyú, közbeszerzési értékhatdrt eI nem érő beszerzési eljĺÍrds

er e dmé ny é n e k me g dll ap ít ús a

1475120|2. (xII.05.) sz. Városgazdá'|kodálsi és Pénzügyi Bizottságbatározata
(egyhangú, t2 igen szavazatta|)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. a,,2013. évinaptár és a2012. évről szóló kiađvany megjelentetése_nyomdai szolgáltatás''
tárgý kozbeszerzési értékhattrt eI nem érő beszeľzési eljáľásban a legalacsonyabb
összegű ellenszolgá|tattst :arta|maző érvényes ajánlatot a Kométás Kiadó és

Kereskedelmi Kft. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D.) ajánlattevő adta, így az
eljarás nyertese a Koľnétás Kiadó és Kereskedelmi Kft., ajánlati źľa összesen nettó
2.545.00O,- Ft + Áfa.

2. az I. pont a|apján felkéri a polgármesÍefi. az előteľjesĺés 3. számú mellékletét képezo
v á|Ia|kozási szerzo ďés a|áír ásár a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|2. december 5.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapjánz a szerződés 2012. decembeľ 11.
én aláírásra keľült.

Javaslat az Európa Belvúrosa progrűm keretében megjelent kiadvdnyok
felhaszndldsdra

1476ĺ2012. (xn.05.) sz. VárosgazdáIkod'ási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhan gú, 12 igen szav azatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a Palotanegyed Múlt-
Jelen-Jĺjvő és a Séták a Palotanegyedben kiadványok fe|haszná|ására vonatkozó tervet az
alábbi tttb|tzatok szerint azza|, hogy a ttĺbltzatokban megnevezett íntézmények, személyek'
szervezeti egységek a kiadváný kizttrő|ag fuľisztikai, reprezentációs célra, Józsefuaros
bemutatásara,népszerusítéséľehaszná|hatjákfel:

Palotanegyed Múlt _ Jelen _
Jiivő db

sétdk a Palotanegyedben
db

megneve7és

100 db 100 db Polsármesteri Kabinet
100 db 100 db Jesvzői Kabinet
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50 db 100 db a kiadvánv szerkesztői
29 db f9 db Budapest Józsefuaľosi

Onkor.rĺtnyzat képviselői és

kiil ső s bizottsási tasiďl
300 db 1500 đb Kiadványban szeĺeplő

iózsefuárosi száIlodfü
50 db 100 db Budapest Józsefuáľosi

onkormányzat fenntartásában
lévő intézmények, gazdasági
társasások vezetői

1500 db s400 db A kiadványban szereplő
kulturális iĺtézméĺyek,
vendéglátóhelyek, sziĺ:lhźzak,
mozik, szźilo đák, egyetemek
A tdblúzat 1. szdmú
me llékletéb en r észletezv e

52I đb 1 120 db Józsefuárosi Kcjzössési Házak
Nonprofit Kft.
H13.

50 db 100
Józsefuaros újság
szerkesztősése

50 db 50 db nÉv s zrt.

50 db 400 db iózsefuáľosi egyháZak
en: 2000 db 7s00 db

A táb|azat 1. számú melléklete

Palotanegled Múlt _ Jelen _
Jijvő db

Sétúk a Palotanegyedben
db

megnevezés

Kulturálĺs intézménvek
f5 150 o|asz Kulturintézet

Bródv u. 8.

25 150 Tudományos Ismeretterjesztő
Társulat Bródv u.16

10 50 Andrássy Egyetem
Pollack M. téľ 3.

10 50 Magyar Rádió
Pollack M. tér 8.

25 150 TIT Kossuth Klub
Múzeum u.7.

10 50 Ep ítőművé szęk S zéIđlźza
otpacsiľta u. 2.

20 150 Fővárosi Szabó Ervin Könwtár
SzabőErviĺtér2.

40 150 Magyar Nemzeti Múzeum
Múzeum krt.14-16.
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10 50 ELTE BTK
Múzeum kÍt.4.

10 50 ELTE Trefort Gyakorló iskola
Tľefoľt u. 8.

10 150 Uránia Fllmszítlház
Rakóczi tlt21.

40 150 Szlovák Intézet
Rakóczi út 15.

10 50 odry Színpad
Yasu.Zlc

10 50 Széchenyi Istvan
Sza|ď<ozépiskola
Vas utca 9-11.

10 50 SOTE Egészségtudományi Kaľ
Vas u.17.

10 50 Rabbiképzo Egyetem
Bérkocsis utca2.

10 50 Vörosmarty Mihály Gimnazium
Horánszkv 11

10 50 Pttrbeszédhźg'a
Horánszkv 20.

10 50 Ptzmány Péteľ Katolikus
Egyetem
Szentkirálvi u.28-30.

10 50 Kaľoli Gáspár Református
Egyetem
Reviczkv u.4.

10 50 SOTE oktatás Centrum
Szentkirálviu. 47.

10 50 Casa đe la Música
Vas utca 16.

10 50 Ateliers Művészeti K<izpont
Hoĺánszkv u.5.

10 50 Aptrczai Kiadó
Józsefkrt. 63.

l0 1s0 Múzeum kźxéhźz
Bľódy u. 2.

10 50 Maladype Szírház
M1ksztńhtér 2.

Vendéelútó helvek
10 100 Tribeca

Vas utca 12.

10 100 Pék Pont
Rákócziút 11.

10 100 Lument
Mikszáth K.tér f

t0 100 Zappa Caffe
Mikszáth K. tét 2.

10 100 Daľshan udvaľ
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Krudv Gv. u. 7.

10 100 Bástya bisztľó
Ptákőcziut29.

10 100 The Blues Pub
Knidv Gy. u. 6.

10 100 Stex Haz
Józsęf krt. 55-57 .

l0 100 Trattoria Yenezia
Józsefkrt. 85.

10 100 Fülemü1e
Kőfaľagó u. 5.

10 100 Kĺistály cukĺászda
József Kĺt. 53.

Szá|Iodák
45 200 Astoria szá|Iő

Kossuth Laios u. 19.

40 100 Bristol Hotel
Kenvérmező u. 4'

45 200 Palazzo Zichy Hotel
Lőrinc oao térZ.

45 200 Couľtyard by Mariott Budapest
City Center
Józsefkrt. 5.

40 180 Hotel Elit
Kenvérmezo u.2.

45 180 Mercure Budapest
Trefort u. 2.

45 200 Novotel Budapest
Rfüóczi tlt43-45.

40 r60 Platanus Hotel
Könwes K. krt. 44.

40 200 Golden Park Hotel
Baross tér 10.

45 200 Boscolo Budapest Hotel
Eľzsébetkrt.9-11.

40 200 Centrál Hotel21
Maľia u. 10.

45 200 Grand Hotel Hungana
Rfüóczi út. 90.

1000 db 5420 đb

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2012. december 5.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatálsa alapján: a ktinyv és a térkép elosztása
jelenleg is ttiľténik.
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Javaslat a Jóaefvdľos Kdrtya megszemélyesítése tĺÍrgydban kött)tt szerződés
módosítĺÍsóra

1 47 7 12012. (KI.05.) sz. Váľos gazdálko dási és P énzügyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 12 igen szav azatta|)

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. az onkormányzat és a Multicaľd Műanyagkáĺtya-gyártó Kft. (székhely: 1222
Budapest, Háľos u. 7.) kozott. kötött - a ,,Jőzsefuaľos Ktlrtya,, plasztik kártyáinak
aľculattervezése, egyszeri |egyártása, megszemélyesítése, - érvényesítő matľicák
gyártása, az elfogadóhelyek számźĺra elťogadóhely matricák gyártźsa tárgyu
vá|Ialkozási szerzodés teljesítési íďőtartamźtt2013. december 3I. napjáig módosítja, az
előterjesztés 1. számú mellékletét képezo tartalommal.

2. felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti szerzódésmódosítás a|tńrására,

Felelős: polgármester
Határidő: fjlf ' december 5.

A Humánszoleáltatási Ügvosztály tájékoztatása alapjánz a szerződésmĺídosítás aláíľása
2012. decembeľ 19-én megtörtént.

Javaslat az ideiglenes Teleki téri piacon konténerek bérbeadósĺÍra

147 8 ĺ2012. ()([I.05.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 12 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I. hozzájáĺul a Józsefuĺírosi Városüzemeltetési Szolgálat telephelyekéntműködő, ideiglenes
Teleki téľi piacon a29. szźlmú konténer bérbeadásahoz a MI-DI FUTAR Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft. (szélůely: |092 Budapest, Hőgyes Endre utca 15. A. ép. 3. em. 68.,

cégsegyzékszźlm: 0 1 09 97 6403) részére

- hatźrozott időre, 2013. május 31-ig.

- azza|, hogy a bérleti szęrzőđés tartalmi elemei a27812012. (vII.3I.) számt képviselő-
testületi hattlrozat szeľinti tartalmi elemekkel egyezoek.

2. az I. pont alapjĺín felkéľi a polgármestert a bérleti szęĺzódés a|áítására.

Felelős : polgĺírmesteľ
Hatźľľdó 2012. decembeľ 5.

A JVSZ tájékoztatálsa alapján: a szerződés megkiitése megttiľtént. Arról jelenleg nincs
információ, hogy a béľlő a szerződést meg kívánja-e hosszabbítani.
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Tulajdonosi hoadjórulds R. J.
h atdridej é n e k mó do s ítlÍs lÍ h o z

részére, helyi tdmog atús hdtralék Jizetési
ZART ULES

ĺ48012012. (X[.12.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzůigyi Bizottságbatározata
(egyhangű, 10 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy R. J. kéľelmére az 1219/2012.

Cx.10.)sztlrníhatźrozatźnakZ.pontjátaza|ábbiakszerintmódosítja:
,,2. az első részIet befizetésének időpontj a2013.januaľ 15., azt követően az adott hónap 15.

napja;'

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2012. decembet I2.

A Pénziievi tjgyosztály tájékoztatása alapjánz a határozatban foglaltakat firyelembe
véve R. J. tartozásának - (8.000..Ftthó,) - első részletét 20|3. januáľ 24.én, azt kiivetően
az ad'ott hónap 12. napjáůg ľendszeresen fizeti.

Javaslat hdziorvosok ľészére székhely/telephely haszndlati hozzdjdrulds megaddsdra

1481/2012. (xI.12.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénziigyĺ Bizottsághatározata
(egyhangú, 10 igen szavazatta|)

AYárosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

a BP., VIII. kerĹileti felnőtt haziorvosi és hazi gyeľmekoľvosi alapellátási fęladatok
tźrgyábarl megk<itött feladat-ellátási szerzőđésben foglaltak alapján a háziorvosi korzet
működtetése érdekében az onkorrnźnyzatta| szęrzőđo|t fél tészére az éůta|a haszná|t
onkormányzati tulajđonban lévő ingatlan székhelyként/telephelyként történő
hasznáIattůlozhozzźljźml.

a Budapest, VIII. Mikszáth tér 4. szźtm a|atti 367|2l0/NI és A/4-es he|yrajzi számil
önkormányzati fulajdon vonatkozásában az alábbi Betéti társaságok telephely bejegyzéséhez és

telephely haszná|atźthozhozzź!árul: 
..- BORS Kereskedelmi Bt. (cégjegyz.ékszźlm:0I 06 017761, székhely: 1091 Budapest Ullői

út 5., képviselője Dr. Bíró Lajos)
- MONKINA Bt. (cégjegyzékszźtm: 13 06 055101, székhely: 2143 Kistarcsa, Kápolna u.

44l a, képviselőj e Dr. Lźaźr Lász|ő)
- Dr. Csanády Egészségĺigyi és Szo|gáltató Bt. (cégegyzékszám: 01 06 610550, székhely:

1054 Budapest, Vadász u.32. fszt.5., képviselője Dr. Csanády Katalin)

felkéri a polgármesteľt a határozat I' és 2. pontja alapjaĺ a szé|<he|yltelephe1y hasznźiati,
telephelybejegyzésihozzźĄáru|őnyí|atkozata|áírásfu a.

Felelős: polgármester
Határídő: 2013. februar 1 .

A Jegyzői Kabĺnet Tiiľvényességi és Peľképvĺseleti lroda táiékoztatása alapián: a
hozzájárulĺĺi nyilatkozatok a házioľvosi Bt-k számára elkészítésľe és aláíľás után a
háziorvosok ľészére határidőben kiküldésre kerültek.

1.

2.

a
J.
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Közter iilet-h aszndlati kér elmek elbír ĺÍIds a

|482ĺ2012. (xII.12.) sz. Városgazdáikodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 10 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kozterĹilet-haszná'|ati
hozzájnu|ást ad - teljes díjfizetéssel - az altlbbi ügyben:

Közterület-hasznáIő. kéľelmező: B. A.
(1082 Budapest, .... .. ..)

Közterülęt-haszná|at ideje: 2012. december 17 . - 20Iz. december 24.
Köztertilet-hasznźt|at cé|ja: karácsonyi asztali árusítás
KöZterĹilet-haszná|athelye: Festetics u. 1.

Kĺjzterület.hasznźiatnagysága: 2 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. decembeľ 12.

A VagYongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztálv tájékoztatálsa alapján: az ügyfél
befizette a kiizterü let-h asznál at díját, a határ ozat kiadásra keľiilt.

|'483120|2. (xII.12.) sz. Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 10 igen szavazatta|)

A Yźtosgazdálkodási és Pénnlgyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺjzteľület-hasznáIati
hozzájaľuIást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

Közteľü1et-hasznáIő,kére|mező: Euľo-Buldog Ingatlanhasznosító és Tanácsadó
Kfr.
(1089 Budapest, Orczy tft 43.)

Közterület-hasznáIat ideje: f0I2. december 14. -2012. decembeľ 23.

KözterĹilet-haszná|at cé|ja: kaľácsonyi asńali árusítás
Kĺjztertilet-haszná|athelye: Népszínhaz u.7-9. (kĺizépen)
Közterület-haszĺá|atnagysága: 3 m.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2012. december 12.

A Vaevoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatátsa alapjánz az iigyfé|
b efizette a ktizt erü I e t-haszná|at díj át, a határ ozat kiad á s ľa ke rü lt.

1'48412012. (KI.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 10 ĺgen szavazatta|)

A Vaľosgazđálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterrilet-haszná|ati
hozzájáruIást ad - díjmentességgel - az alábbĺ ügyben:
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Közterület-haszntllő.kére|mezo: Pedľano CRD KivitelezőKÍt.
(1082 Budapest, Ptáter u.29la.)

Köaerület-hasznáIat ideje: 2013. jaĺuźtr 1. -20L3.június 30.
KozterÍilet-hasznáIat céIja: építési munkaterĹilet

Köĺerulet-hasznáIathelye: Nagvtemplom u. I4-I6.járműforgalmi rész
Közterület-hasznáIatnagysága: 94 m.

Közterület-haszná|at helye: Nagýemplom u. 14-16. járđa
Köztertilet-haszná|at nagysága: 36 m"

KtĺzterĹilet-hasznáIat helye: Práter u.4I-43.járműforgalmi rész
KöZterĹilet-haszná|atnagysága: 65 m2
Ktjzteriilet-hasznźiat helye: Práteľ u. 4I-43. járda
Közterület-hasznźiatnagysága: 44 mf

Koztertilet-haszná|athelye: Leonaľdo u.19-25. jtrmiiforyalmi rész
Közterület-haszĺéůatnagysága: 26I mf

Közteľület-hasznáIat helye: Leonardo u.19-25. jarda
Közterület-hasznźiatnagysága: 96 m2

Felelos: polgármester
Határido 2012. decembeľ l 2.

A Vaeyoneazdálkodási és Üzemeltetésĺ ÜgYosztály tájékoztatása alapján: a ktizterület-
használati határ ozat kiadásľa keľĺilt.

|485120|2. (x[.12.) sz. Városgazdá|kod,ási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú' 10 igen szavazztta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köZteľĹilet-haszná|ati
hozztýtlrulźlst ad _ díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:

Közterület-hasznáLő,kérelmező: ,,Ú1 Akľopolisz F'ilozĺóÍiai Iskola'' Kultuľális
Kiizhasznrĺ Egyesület
(1085 Budapest, fugó u. 6-8.)

Köztenilet-hasznźiat ideje: 2012. đecember 2| . - 2015. december 20.
Közterület-haszĺźl|at céIja: cégláb|a
Közterület-hasznáIat helye: Rigó u. 6-8.
KözteľĹilet-hasznźiatnagysága: I m.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 2012. đecember 12.

A Vagyoneazdálkodási és Üzemeltetési tjgyosztály tájékoztatása alapján: a ktizterület-
haszná|ati határ ozat kiadásra került.
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F OXBAU Kft. k ö zte r iil et. h as zn ĺÍl ati kér e Im e

1486120|2. (x[.12.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottságbatározata
(egyhangú' 10 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dön! hogy ktjzterület-haszná|ati
hozzájárulást ad teljes díjfizetéssel a FOXBAU Kft-nek 50 m, közterület haszná|attra 2012.
december 12. - 2013. január 31-ig, amennyiben nevezett cég megfizeti a jaľda teljes
szélességében (72,6 m,) a köĺerĺilet-haszĺá|ati díjat, valamint a kieső parkolás (7
paľkolóhely) utĺĺni díjat is, összesen | 209 484,- Ft-ot.

Felelős : polgĺírmester
Hataľidő: 2012. decembeľ 12.

A Vaevoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: az ügyféI nem
befizette a közterĺilet-használat díját, abatározat nem keriilt kiadásľa.

Közteriilet-hasznúlatból befolyó bevétel 20%-dnak visszaJizetése a tĺźrsashdzak
részére (Krúdy Gyula u., Mikszlźth tér, Lőrinc pap tér)

1 487 ĺ2012. ()(II. 1 2.) sz. Váro s g azdáI'ko dás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú' 10 igen szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja az e|óterjesztés 1.

szźtmtĺ mellékletét képezó kimutatásban szereplő kozterület-hasznźiati bevételek 2)%o-aĺak
visszaťĺzetését, összes en I.62I.510,- Ft összegben, a kimutatás szeľinti társasházak tészétę.
A fedezet költségvetésben a 11404 egyéb feIhalmozási előirĺányzaton biztosított.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20t2. december 12.

A PénzüeYĺ Ügyosztály tájékoztatása alapján: ahatározatban fogtaltak esetóben 2013.
január 22-én kelt levelükben tájékoztattźlk a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosztályt, hogy a visszafizetéseket csak abban az esetben tudják elindítani, ha
megkapják az érintett társasházak bankszámlaszámát, valamint az utaláshoz szůikséges
teljesítés igazo|ást. Telefonon tiirtént megkeresésůikľe a Gazdálkodási lroda jelezte' hogy
a vĺsszafizetéssel kapcso|atos intézkedést megtette.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési ÜgYosztály tájékoztatálsa alapján: a társasházak
részérő| a szám|aszámok beérkeztek a teljesítés igazolások kiállítása folyamatban van.

Tulajdonosi hozzlÍjdrulds az Impulzív Kft. részére a Budapest VIil. Auľóra u. 6.

alatti nnrn úilomds rekonstr ukcilíj lźh oz

1488/20|2. (xII.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsághatáľozata
(egyhangú' 10 igen szavazatta|)
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A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottstą úgy dönt, hogy a Seres Tibor (Impulzív Kft.)
tita| tervezett, a Budapest VIII. kerület Auróra u. 6. szám alatti ingatlanon ta|á|hatő EHTR
állomás rekonstrukciőjához a tewezett munkálatok megvalósításźůtoz szfüséges fulajdonosi
ho zzáj árulźls át me gadj a a következő fe ltételekkel :

IJ gyir atszźlm: I 6-t7 13 l 20 12.

K&elmezó: Impulzív Kft., tervező Seres Tibor
Helyszínek: Budapest VIII. kerĹilet Bérkocsis u. 39. szám a|atti épület előtt találhatő kozílt

járda-szakasza' Itĺsz; 3 4864 l 4, burkolatbontással érintett,
Budapest VIII. keľĺilet Auróra u. 6. szźrn alatti épiilet előtt ta|áIhatő kozilt
j ár daszakasza, I,t sz. : 3 5 020 l 2, burko l atb ontás s al n e m éľint ett

Targy: Budapest VIII. keľület Auróľa u. o. ÉHľľ állomás rekonstrukciója.

Helyreállítási kötelezettség:
- a burkolatbontással érintett helyi kozút (1átđaszakaszltt) teljes szélességben történő

helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkenilő útvonalat jó|Láthatőan je|zLk,
- valamennyi burkolatbontás helyszíĺén a helyľeállítási kĺitelezettség teljes szélességben

megtöľténik,
- jól láthatóantájékońatják aztlthasznáIőkat a buľkolatbontás varható iđőtartamźrő|,
- kötelezi akivitelezőt a buľkolat megfelelő minőségben töľténő helyreá||itásźna,
- aberuházó és kivitelező közösen 5 év saľancíátvállal a helyreállított burkolatért.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|2. december 12.

A Vagyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztály tájékoztatása alapján: TulajdonosĹ
és Ktizútke ze|ői hozzájá rulás ok okĺľatai kĺadm ányozva.

Tulajdonosi, kö7ťltkezelői hozzlÍjúrulós 1089 Budapest, WII. keriilet Kdlvdria térre
ny ilv ún o s illemh ely és informúc ió s ép iil et kiala kít lts lÍh o z

I 489 l 2012. ()(II. 1 2.) sz. Váľo s gazdálko dás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 10 igen szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi tęrvezett munkálatok
érdekében szfüséges kivitelezési, építési munkálatokhoz a tu|ajdonosi _ ktjzutkeze|ői -

hozzájaru|ását megadja a 1083 Budapest, VIII. kerület Ká|varia téľ (hľsz.: 35865/1)
vonatkozás ában a kĺjvetkező feltételekkel :

Ügyiratszám: 16- 7722120|2.
Kérelmező: Garten Studio Kft. (székhe|y:10|2 Budapest, PáIyau. 13.)

Helyszínek: Budapest, VľI. keľület Kźůvtriatér (hĺsz.: 35865/1)
Tárgy: Tulajdonosi,koziftkezelőihozzájarulás 1083 Budapest, VIII. keľiilet Ká|vtľia

téren kialakítandó nyilvános illemhely és információs épület építésére

Helyreállítási kłitelezettség:
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- a burkolatbontással érintett helyi kozilt (1árdaszakaszltlt) teljes szélességben történő
helyľeállítása,

- a burkolatbontás helyszínét elkeľülő útvonalat jól láthatóan jelzik,
- valamennyi burkolatbontás helyszinén a helyreállítási kötelezettség teljes szélességben

megtĺiľténik'
- jól láthatóantájékońat1źkazuthaszná|őkat a burkolatbontás vźtrhatő időtartamáról,
- kötelezi akiviteIezőt a burkolat megfelelő minőségben történő helyreźilításfua'
- aberuhénó és kivitelezókozosen 5 év garanciátváIIaI a helyreállított buľkolatért.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2012. december 12.

A VaeyoneazdáIkodási és tjzemeltetési Ügyosztálv tájékoztatálsa alapján: TulajdonosĹ
é s Ktizú tk eze|ői hozzájáru|á s o k o ki ratai ki ad m á ny ozv 

^.

Európa Belvdrosa Program / Tdmogatdsi Szerződés módosítósa,
kö lt s é g lÍt c s o p o r t o s ít lÍs

t490l2012. (KI.12.) sz. Váľosgazdáikodási és Pénzügyi Bizottsá,ghatározatĺ
(egyhangú, 10 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. felkéri Rév8 Zľt-t, hogy a Budapest Euľópa Belvárosa Kulturális-gazdaság Fejlesztési
Progľam Józsefuaľos Palotanegyed _ K.M.O.P.-5.2.2.lB-2f-2009-0004 - kapcsán állítson
össze Támogatási Szerződés módosításaľa vonatkozó kérelmet, mely a|apjźn további
4 642 308.- Ft kĺiltség számolható el a Horánszky u. t3. sz. alatti épület kivitelezésének
során.

Felelős: Rév8 Zľt. mb. cégvezetője
Hatĺíľidő: 2012. december 31.

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti Tiámogatási Szerződés módosításaľa
vonatkozó kérelem és annak mellékletei aláírásra.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|2. decembeľ 31.

3. felhatalmazza a polgáľmestert az 1. pont szerinti Támogatási Szerzódés módosításĺĺra
vonatkozó kéľelem Pro Régió Kft. általi elfogadását követően a Támogatási Szeľződés
mó do sítás ĺán ak a|áír ásźx a.

Felelős: polgármester
IJatźrido Támogatási Szetzőđés módosítására vonatkozó kérelem Pro Régió Kft. általi
elfogadását kcjvetően

A Rév8 Zrt. táiékoztatása alapján: a Támogatási Szeľződés módosítási kérelmét a Pro
Régió elfogadta, és felek atámogatálsi szeľződés mĺidosítását a|áírták.
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Rousso Fruit Kft. bérlő bérleti szerződés hosszabbítlÍsi és tevékenységi ki)rének
bővítési kérelme a Budapest WII., Baross u. l05. szdm alatti önkormúnyzati

tulajdonú nem lakás célt|l helyiség tekintetében

1491'/2012. (KI.12.) sz. VárosgazdáI.kođásĺ és Pénzügyĺ Bizottsághatározata
(egyhangú, 10 igen szavazatta|)

A Yźtosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jáľul hozzá a Budapest
v[I., 35810/0/A/3 helyrĄzi számol nyilvántaľtott, természetbęn a Budapest VIII.' Baľoss
u. 105. szárrl a|att taláIhatő, 32 m" alapterületű, önkormányzati t|iajdonú, utcai bejáratu
ťoldszinti nem lakás célú uzlethelyiséget bérlő Rousso Fruit K-ft-vel új béľleti jogviszony
létesítéséhez.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2012. december 17.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20t2. |2. 15.én írásban éľtesítették az iigyfelet,
további ügyintézést nem igényel.

Viľdg Sdndor Józsefné egyéni vdllalkozó bérbevételi kéľelme a Budapest WII.
keriilet, Jóaef u 46. szĺÍm alatti iires önkormdnyzati tulajdonú helyiség

vonatkozlÍsdban

1492/20Í2. (KI.12.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyĺ Bizottsághatározata
(egyhangú, 10 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzáiárul a Budapest VIII., 35044l0ĺN2 he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., József u. 46. szám a|at|ta|á|hatő,32 m2 alapterületű,

üres, ĺĺnkoľmányzati tulajdonú, utcai, ftjldszinti nem lakás célú helyiség
bérbeadásáhozhatáĺozott időľe 2017. december 3I. napjáig Virág Sándoľ Józsefné
egyéni vállalkozĺó részére, kereskeđelem (használtcikk. ruha. cipő) céIjźra,
27.067,- Ft/hó, + Áfa bérletĺ * közüzemi- és ktilön szo|gá|tatási díjak összegen.

2) abér|eti szerzódés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmtnyzat tulajdonában á1ló

nem lakás céIjáĺa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásĺĺnak feltételeiről szóló
I7lf005.(Iv.20.) számú Budapest Jőzsefvźtosi onkormányzati rendelet 13. $ (2)

bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15.

$ (a) bekezdése a|apjtn kozjegyző előtt egyoldalú kötelezeÍtségvźilalási nyilatkozat
a|áírásźúváIla|ja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő : 2}|Z.december 1 9.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjánz 2012. |2. 28-án a bérleti szerződés megkiitésre
került, további iigyintézést nem igényel.
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Legend Group Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest WII. keriilet, Koszorú u. 25-27.
szdm alatti iires önkormdnyzati tulajdonú helyiség vonatkozĺÍsdban

1493ĺ2012. (KI.12.) sz. Városgazdá.Jkod,źtsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 10 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzbiárul a Budapest VIII., 35520/0lN36 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben
a Budapest VIII., Koszorú u. 25-27. szźlm a|alt ta|áIhatő, 94 m. alapterületű, tiTes,

onkormányzati tulajdonú, utcai, pinceszinti nem lakás célú raktárhelyiség bérbeadásához
hatźtrozott időre 2018. decęmber 3I. nap1áig a Legend Group Kft. részére, raktározźsi
tevékenység cé|játa,33.800'- Ft/hó + Afa bérleti ł közuzemi- és külcjn szo|gá|tatási
díjak <isszegen, azza|, hogy amennyiben a Legend Group Kft. a helyiségbe vizőrtú'
szereltet, és a mellékvízmérős szo|gá|tatási szerzőđést bemutatj a, az azt követő hónaptól a
bérlęti ďija 2I.294,- Ft/hó + Afa + kozijzemi- és különszolgáltatási díjak cisszegľe
módosul.

2.) Amennyiben a béľleti jogviszony időtartama alatt a közös koltség a béľleti díjnál
magasabb mértékben emelkedik, tgy a bérleti díjat évközben a közös költségnek
megfelelő összegre fel kell emelni. Ez esetben a kĺjvetkező éves inflációs emelésnél az
évközben megemelt béľleti díjat kell figyelembe venni.

3.) a béľleti szerzodés megkotésének feltétele, hogy az onkormányzattulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gtt|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló I7l2005. (IV. 20.)
szźmru Budapest Józsefuaľosi onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését vállalja a leendő béľlő.

4.) a bérleti szerzođés megkötésének további feltétele, hogy közjegyző e|ott egyoldalú
kötelezettsé gvál 1 al ás i ny i|atko zat aláit źsát v á|Ia|j a a leendő b érl ő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
IJatźrido 2012. decembeľ 2 1 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjánz 2013. 01. 09-én a bérleti szeľződés megkötésre
került, további ügyintézést nem igényel.

Techno-Prim KÍt. bérlő bérleti jogviszony rendezésének iigye a Budapest WII.
keriilet, Nagyfuvaros u. 2/b. saźm alatti önkormúnyzati tulajdonú helyiségek

vonatkozlźsdban

1 49 4 l 2012. ()([I. 1 2.) sz. Város g azdá|ko dás i és P énzü gyi Bizo tts ág határ ozata
(egyhangú, 10 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy:

1.) hozzá.iárul a Budapest VIII., 35057l0lV2 he|yrajzi szźlmon nyilvantartott, természetben
a Budapest YIII., Nagyfuvaľos u. 2ĺb. szám a|att taláIhatő, 35 m" alapterületű,
önkoľmányzati tu|ajdonú, utcai, ftjldszinti nem lakás célú helyiség tekintetében új béľleti
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szeÍzőďés megkotéséhez a Techno-Prim Kft-vel raktátozás céIjźĺra,hatźrozatlan időre 30

napos felmondási határidő kikötésével, 25.000'- Ft/hó + Afa bérleti + könjzemi- és külön
szoIgá|tatźtsi díj ak ĺi sszegen.

2.) hozzáiárul a Budapest vlil., 35057l0lN6he|yEzi számon nyilvantartott, természetben
a Budapest VIII., Nagyfuvaros u. zlb. szám a|att ta|áIhatő, 13 ÍÍŕ alapteľületii,

ĺinkormányzatí tulajdonú' utcai, ftldszinti nem lakás célú helyiség tekintetében új bérleti
szqződés megkötéséhez a Techno-Pľim Kft-vel ra|<ttrozás céIjttra,haÍtrozatlan időre 30

napos felmondási hataridő kikotésével, 10.000'- Ft/hó + Afa bérleti + końlzemi- és külön
szo|gźlltatási díj ak ö sszegen.

3.) a bérleti szerzođések megkcitésének feltétele, hogy az onkormanyzat niajđonában álló
nem lakás céIjára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának fęltételeiről szóló 17/2005. (IV. 20.)

száműBudapest Józsefuarosi onkormtnyzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapjaĺamttr
beťĺzetett óvadékok felt<iltését, és a 15. $ (a) bekezdése alapjtn a bérleti szerződések
kozjegyzói okiratba foglalását vállalja a bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺíľidő: 2012. december 19.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 03. 08-án a béľletĺ szeľződés megkłitésľe
kerüIt, további ügyintézést nem igényel.

olaszrizling Kft. és a Közösségi SzociúIis Szövetkezet béľbevételi kérelme a Budapest
WII. keriilet, Bródy S. u. 36. szúm alatti üres iinkormúnyzati tulajdonĺÍ nem lakds

cél ú h ely is ég v o n at ko zlts db an

149512012. (KI.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, ĺ.0 igen szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy:

I.) nem járul hozzá a Budapest VIII., 36492l0lV2 heIyrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., Bródy S. u. 36. sztlm alatt talá|hatő,95 m" alaptertilettĺ,

tires, önkormányzati fulajdonú, utcai bejárafu fijldszinti nem lakás célú tizlethelyiség
bérbeadásához a Közösségi Szociális Szövetkezet részére adománybolt (kereskedelem és

klubhelyisé g) cé|jár a.

2.) hozzóiárul a Budapest VIII., 3649210ĺN2helytajzi számon nyi|vźntartott, természetben a

Budapest VIII., Bródy S. u. 36. sztlm a|att taláIhatő, 95 m, alaptertilehĺ, üres,

onkormtnyzatí tulajdonú, utcai bejáratű ťolđszinti nem lakás célú üzlethelyiség
bérbeadásahoz 2017. december 3I. napjáighatátozott időre, az o\aszrizling Kft. tészére

teaház vendéglátó tevékenység (szeszesital árusítással) céljara, 130.000,- Ft/hó + Afa
bérleti + kijaizęmi- és ktilön szolgáltatási díjak összegen.

3.) a bérleti szerződés megkĺitésének feltétele, hogy az onkormányzattulajđonában álló nem

lakás céljaľa szolgá|ő hetyiségek bérbeadásának feltételeirő| szőIő |712005. (IV. 20.)

szátĺÍlBudapest Józsefuáľosi onkormáĺyzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, és a 15. $ (4) bekezdése a|apjánkozjegyző
előtt egyoldalú kĺjtelezettségvállalási nyilatkozat a|áirásátváIIaIja a leendő bérlő.
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 201'2. december 17.

A Kisfalu Kft. tájékoztatálsa alapján: a kéľelmezőketz0ĹŁ.12. |5-én íľásban értesítették.
az o|aszruling Kft-vel 2013. 01. 08.án a bérleti szerződés megktitésľe keriilt, további
ůigyintézést nem igényel.

A Budapest WII., Nagyfuvaros utca 3/A. I. emelet 9/A. szdm alatti,35030/0/A/11
helyrajzi szdmon nyilvdntartott, udvari,24 m2 alapteriiletiĺ, hatdrozott időre szóló

bérleti joggal terhelt helyiség elidegenítése

1'49612012. (xn.12.) sz. Váľosgazdáikoť|álsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(egyhangú' 10 igen szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy:

1) az ingatlan-nyilvántartásban a 35030/0ĺN|'t helyrajzi szźtmon nyilvántaľtott,
teľmészetben a Budapest VIII., Nagyfuvaros utca 3/A. I. emelet 9lA. szám alatti, 24 m"
alapterületű, hatátrozott idejű bérleti joggal terhelt nem lakás célú helyiségre fennálló
elidegeníté st kizárő feltétel alól felmentést ad,

2) az ingaÍIan-nyilvántartásban a 3503010/ N|'|' helyrajzi szźlmon nyilvántartott, természetben
a Budapest VIII., Nagyfuvaľos utca 3/^.I. emelet 9/A. szám alattí,24m2 alapterülettĺ
raktĺíľhelyiség vételaľát az elkésziilt foľgalmi étékbecslés, valamint a I5l2005. (IV. 20.)
szźtmű onkormányzati rendelet alapjĺĺn az értéknove|ő benlhźzással cstjkkentett forgalmi
éľték 100 %o-ábarl, azaz2.940.000'- Ft ĺisszegben hatźrozzameg. Egybenhozzájárul, hogy
a helyiséget ahatározott időre szóló bérleti szerzőđéssel ľendelkező Rendszervíz Plusz
Pénzügyi Szolgáltatĺó Kft. béľlő a I5l2005. (IV. 20.) szźlrru önkormányzati rendelętbęn
foglalt, annak megfelelő taľtalmú eladási ajźn|at szerinti feltételekkel megvegye.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Hatĺíľidő: 20|2. december 19.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjáln:. az adásvételi szerződés megkiitésľe keľült 2013.
január 2.án. Az iigy további intézkedést nem igényel.

Javaslat a MNP III. keretében, hatőslźgi hatdľozatban biztosítottfellebbezési jogróI
való lemondúsľa

|49712012. (KI.12.) sz. Váľosgazd'á,|kodátsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(egyhangú' 10 igen szavazattal)

A Váĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a:

. Budapest VIII. kerület Dobozi u. 17. (hrsz.: 35377)
ĺigyszámon,
. Budapest vlil. kerület Lujza u. 30. (hrsz.: 35428)
ügyszámon,

épületre KIl 5 4512 l 10 /2012 NII

épĺiletre KIl 5 45t0 ĺ 13 12012 /wl
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- Budapest VIII. kerůilet Nagyfuvaros u. 26. (hľsz.:35082) épületľe KJI|54509|ĺ3/2012NI|
ügyszámon,
- Budapest VIII. kerület Magdolna u. 12. (hľsz.: 35292) épületre KIĺ54514ĺ1'4/20L2NII
ügyszámon,
- Budapest VIII. kerület Magdolna u. 20. (hrsz: 35309) épületre KIĺ545I3ĺ13|20Ĺ2NII
ügyszámon kiadott egyszerűsített építési engedélyével kapcsolatos fellebbezési jogáról
lemond és felkéri a polgármesteľt a lemondó nyilatkozat a|áírására.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: azonna|

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a lemondó nyilatkozatok a|áírása megtiirtént' a
hatósági eljárásokban aZ érintett hatĺíságok az engedélyeket kiadták 2013. január
hónapban.

Tisztviselőtelepi onkormĺÍnyzoti Egyesiiletfeliilviagólati kérelme a Budapest VIII.,
Blltthy o. u. 15. szóm alatti helyiségre kötendő bérleti szerződés módosítĺźsa

vonatkozlÍsdban

|'49812012. (KI.12.) sz. Váľosgazdá.Jkodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(8 igen, 2 nem,0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. nem.fogadja el a Tisztviselőtelepi onkormanyzati Egyestilet 5.000,- Ft/hó + Afa ĺisszegű
ajtn|atát, a Budapest VIII., Bláthy o. u. 15. szźlm a|atti. 38538 hrsz-ú éptiletben ta|źihatő

732 m2 alapteľületti, vtcai, ftjldszinti nem lakás céIjtra szo|gźiő helyiség bérleti dijara
vonatkozóan.

2. váItozat\arltartalommal fenntaľtja az I. pont szerinti helyiség bérbeadása kapcsán hozott
9 43 l20 12. (VII. 1 8.) számu határozattú.

3. amennyiben a Tiszťviselőtelepi onkoľmányzatiEgyesület a rendeletbęn e|őirthatfuiđőíg
nem köti meg a bérleti szerződést, ahatttĺozat érvényét veszti.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 20If' december 17.

A Kisfalu Kft. tájékoztatálsa alapján: a lemondó nyilatkozatok aláírása megtiirtént' a
hatósági eljáľásokban az éľintett hatóságok az engedélyeket kiadták 2013. január
hónapban.

Európai S)RÍ-TÁRSAK Közhasznú Egyesiłletének új bérleti jogviszony létesítésére
vonatkozó kérelme a Budapest VIil., Dobozi u. 7-9. szdm alatti helyiség

vonatkozlźsdban

1'499ĺ2012. (KI.12.) sz. Városgazdá.Jkodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(8 igen, 2 nem,0 tartőzkodás szavazatta|)
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A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság
javaslata alapjtn

1.) hozzájfuu| új bérleti jogviszony létesítéséhez az Eurőpai SoRS-TÁnsa.r Közhasznú
Egyesůiletével aZ ingatlan-nyilvántartásban a 35381/0lN3 he|yrajzi számon
nyilvántartott, természetbęn a Budapest YIIL kerület, Dobozi u.7-9. szám alatti, 1'59

m, a|apterületű onkormányzati tulajdonú, udvaľi, ftjldszinti nem lakás célú helyiség
vonatkozásában kedvezményes 99.500,- Ft/hó + Afa béľleti + könjzemi és külön
szolgtitatttsi díjak összegen történő megá|Iapításával ahatározathozatalt kĺjvető hónap 1.

napj átőI, hatźlr ozoÍt időr e 20 1 7 . decemb eľ 3 1 - i g

2.) az 1) pontban megállapított béľleti díj feltétele, hogy abér|ő köteles

- a honlapján, sajtó megjelenésein a Budapest Józsefuárosi onkormźnyzatot
tĺímo gatóként szerepeltetni.

- a legalább havi helyiséghasznáIatot igénylő eseményekľől (fogadóóra, gyúlés,
rendezvény,tanácskozás, tanácsadás) a Bérbeadót tźĺjékońatni, meghívót küldeni.

- minden év maľcius 15. napjáig benyújtani az adott évre vonatkoző szakmai teľvét,
amelyből kiderül, hogy milyen eseményeket tervez az év során megľendezni, illetve a
bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szo|gá|1a

Józsefuaľos és a iózsefuárosi lakosok érdekeit.

- minden év május 31. napjáig benffitani az előző éves tevékenységéről sző|ő, az
onkormányzattitalmeghattrozotttartalmúszakmaibeszámolóját.

- a helyiségben az a|apszabá|yábarl megjelölt céloknak megfelelően a bérbeadáskor
engedélyezett tevékenysé get fo lyamatosan folytatni.

A szakmai terv és a szakmai beszímoló értékelésére és elfogadásfua a hatáskörľel
rendelkező bizottság (Humánszolgá|tatásí Bizottság) jogosult. Amennyiben a hatásköľľel
ľendęlkező bizottság a szak,ĺnai teľvet és beszámolót elfogadtatgy a civil tevékenységhez
kapcsolódó béľleti díj az adott évre is érvényben marad.

3.) amennyiben a bérlő a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetve a szal<ĺnai terve,

szakmai beszámolója aIapján nem bizonyított, hogy tevékenységét lega|ább részben
Józsefuaľos érdekében végzi, tgy a bérleti đíj az érintett év januar 1. napjátő|, az a|rkor
érvényes szabá|yok szeľint kiszámított bérleti díjnak megfelelő összegre emelkedik.
Amennyiben a bérlő szakmai terve vagy beszámolója aIapjźn bizonyított, hogy
tevékenységét csak részben végezte Józsefuaros éľdekében, űgy a bérleti đíja a nem lakás
célú helyiségek bérleti díjának megá||apításáľól szóló 22412012. (VII. 05.) számu
Képviselő-testiileti hatáĺozat 2I. pontjában meghataľozott eggyel magasabb kategőriába
sorolt béľleti díjra emelkedik.

4.) aI7l2005. (IV.20.) számu ĺinkormányzati rendelet 13. $ (2)bekezdés alapján abérlo3
havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék feltoltés megfizetéséte, a 15. $ (4) bekezdés
alapján a kozjegyző előtt egyoldalú kĺjtelezettségvállalási nyi|atkozat aláírására
kötelezett.
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
}Jatáľiďő: f012. december 1 9.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2012. 12. 18-án íľásban értesítették az iigyfe|et, a
szerződést nem kiittitte meg, további ügyintézést nem igényel.

A Szuper Spdjz Kft. bérleti díj feliilvizsgdlatru vonatkoaí kéľelme a Budapest VIII.
keriilet, Jóaef krt. 66. szĺÍm alatti helyiség vonatkozásóban

|.500/2012. (X[.12.) sz. Városgazdáikodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(0 igen, 5 nem, 5 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy az a|ábbi hatźrozati javaslatot
nem fogadja el:

I.) hozzá.iáruĺ a Szuper Spájz Kft.^által bérelt Budapest VIII. keľület, József lcrt.66. szám
alatti, 3564I/0/A/3 hrsz-ú, 73 m, alapterületű nem lakńscélú helyiség tekintetében a bérleti
szerződés módosításához és a béľleti díj 20I2. december ]-jétől 201j. dprilis 30-ig tartó
időtaľtamra 94.939,- ft + Áfa, valamint 2.08],- ru + Áfa szemétszáltítósi díj összegben
torténő megáĺIapítósához, tovóbbá 2013. május 01-jétől 20]6. december jl-ig tartó
időtaľtamra ]32.9I4,- Ft + Á7abé,tntt díj, valamint 2.08],- n + Áfa szemétszdllítási díj
o s sze gb en torténő me gáll apítás ához.

2.) a bérteti szerződés megkötésénekfeltétete, hog az onkormónyzat tulajdonában álló nem

lakas céljóra szolgáló helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló ]7/2005. (IV. 20.)

szdmú Budapest Józsefvarosi onkormányzati rendelet 22. s O d) pontja aĺapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, és a 22. s Q) c) pontja alapján kazjegłző
eĺőtt egyoldalú lrĺ)telezettségvóllalási nyilatkozat aláírását vóllalja ą leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 2012. decembeľ 19.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjánz 2012. t2. 21.én írásban értesítették az igyfelet a
Bizottság dtintéséről, további ĺigyintézést nem ĺgényel.

UNI0S ľnr r1. béľbevételi kérelme a Budapest WII., tjuai fu I6/b. szdm alatti
iir e s, ö n k o r múny zati t ul aj d o n ú h e ly is é g v o n at k o zlÍ s ú b an

150112012. (nI.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághztározata
(egyhangúo 10 igen szavzzatta|)

AYźtosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja Soós Gyöľgy ügyrendi
indítvanyát a napirend elnapolására, és felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az elhangzottak a|apjtn
kétféle döntési lehetőséggel terjessze e|ő aBizottság következő ülésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
ljattĺriđő : 2012. december 1 7.
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A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a kérelmező visszavonta kérelmét, további
iigyintézést nem igényel.

Javaslat hét épiiletben vĺlgzendő kéményjavítlÍsok vlÍllalkozósi szerződésének
megkötésére

1.502l201f. (KI.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú' 10 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. Tudomásul veszi az alábbi kéményjavításokĺa vonatkozó kozbeszeruési értékhatáĺ el
nem éľő beszerzési eljaľás tźh|źzat szerinti eredményét és hozztĄáru| a kémény-
felúj ítási munkfü e|v égzéséhez:

ingatlan lakás Ajźtn|attevo Ajánlati ár

1..
Diószeghy s.
u.1 8.

fsz.l4. Mauterer András 1 1 15 Budapest, Mohai u.

5. fszt. l. f21.815,-Ft + Afa

2. Illés u. 19.
Mauterer András l 115 Budapest, Mohai u.

5. fszt. 1.
3g8.225,-Ft+ Áa

3. Jőzsef u.25. r.2. Mauteľeľ András l115 Budapest, Mohai u.

5.fszt. l. 160.145,-Ft + Afa

4. Jőzsef u. 5] ' fsz.7la.
Mauteľer András 1115 Budapest, Mohai u.

5. fszt. l. 429.295,-Ft + Afa

5. Kőris u' 28. fsz.6.
Mauterer András l l l5 Budapest, Mohai u.

5. fszt. 1.
577 .190,-Ft + Afa

6.
Százados u. 3-
13.

11. ép.
fsz. 19.

Alustahl Kéménýechnika Kft. l089
Budapest, Vajda Péter u. l5.

258.155,-Ft + Áfa

7.
Vajdahunyad
u.l l. II. 16.

Alustahl Kéménýechnika Kft. l089
Budapest, Vajda Péter u. l5.

464.7|O,-Ft+ Áfa

2. Felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy a beszeľzési eljárásban legalacsonyabb osszegű
ellenszolgákatást tarta|maző érvényes ajánlatot tevővel, az I. pont szerinti címekľe és

összegben a kéményjavítási munkálatok vonatkozás ábarl, az onkormanyzat nevében a
Yá||a|kozási szerzódést kösse meg. A munkálatok költségének feđezete a 2012. évi
költségvetésben a Kisfalu Kft. részére a 11602 címen kéményfelújítás előiranyzatoĺ
biztosított.

3. A kivitelezés bonyolítója a Kisfalu Kft., bonyolítási dijaanettő szátllaértékek a|apján:

ingatlan lakás Aján|ati ár Bonyolítási díj

L. Diószeghy S. u.18. fsz.l4. 2f1.815.-Ft+ Afa t0% ff .18f.-Ft + Afa
f. Illés u. 19. 398.225,-Ft + Afa I0% 39.8f3,-Ft + Afa
3. Jőzsef u.25. r.2. 160.145.-Fr + Afa r0% 16.015.-Ft + Afa
4. Iőzsef u' 57. fsz.Ila. 429.f95.-Ft + Afa t0% 4f.930.-Ft + Afa
5. Kőris u. 28. fsz.6. 577.'190.-Ft+ Afa r0% 57.779,-Ft + Afa
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6. Százados u.3-l3. 11' éo. fsz.19' 258.155,-Ft + Áfa rc% f5.816,-Ft+ Afa

7. Vajdahunyad u.11 II 16. 464.710,-Ft+ Afa t0% 46.47I,-Ft+ Áfa

a 2O12.évi koltségvetésben a Kisfalu Kft. ľészére a I160f címen kéményfelújítás
előir ány zaton b i zto s íto tt.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Határidő: azoma|

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a kéményfelújítások a kĺírásnak és a szerződésnek
megfelelően elkészültek.

Javaslat ,,a Vajda Péteľ Enek-zenei Áhaldnos és Sportiskola tanulóinak szdllítúsa,,
Ídrgyíl közbeszerzési értékhatúrt el nem érő beszerzési eljórás eredményének

mególlapíttźsúra

1503t20I2. (KI.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(9 igen, 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. ,, A Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola tanulóinak szti|itástra,, tárgý,
kozbeszerzési értékhatárt eI nem érő beszerzési eljaľásban a legalacsonyabb összegű

ellenszolgáltatást tarta|maző érvényes ajźn|atot a ''BUMBI-BUSZ'' Személy-és

anszáI\itő Korlátolt Felelősségű Táľsaság (székhely: 1032 Budapest, Ágoston u. 18.)

ajźn|altevó adta, így az eljtrás nyeľtese a ''BUMBI-BUSZ'' Személy-és áĺllszćilitő
Korlátolt Felelősségű Taľsaság, ajźnlati ára 40.000,- Ft + Afa/nap.

2. az I. pont a|apjánfelkéľi a polgármesteľt a váIla|kozási szerződés a|źńrására.

Felelős: polgáľmester
Határidő:1. pont esetében 2012. december 12.

2.pont esetében 2012. december 31.

A Humánszo tájékoztatása alapján: a vállalkozási szerződés
továbbľa is - zavartalanulhatáridőben aláíľásra keľüIt. A vállalkoző 2013.01.03.tól -

műkti dteti az iskolabu sz szo|gá|ltatást.

Javaslat Kardos-Erdődi Zsolt megbízlÍsi szerződésének 2012. októbeľ havi teljesítés
igazollÍsdra

|'50412012. (KI.12.) sz. Városgazdá|kodźlsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangri, 10 igen szavazattal)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1. javasolja elfogadáSra a Kaľdos-Erdőđi Zso|ttal kötott megbízási szerzőđés teljesítés
igazolását 2012. október 1 -j étől 2012. október 3 1 -ig terj ed ő iđősza\<ra.

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|źs a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 18.

A Szervezési és Képviselői Iroda tájékoztatása alapján: a teljesítésigazolás aláÍrása
megttiľtént.

Javaslat Teszdľsz Kdroly megbízósi szerződésének 2012. novembeľ havi teljesítés
igazollÍsóra

1'50512012. (KI.12.) sz. Városgazd'á|kodási és Pénzĺigyi Bizottsńghatározata
(egyhangú' ĺ'0 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra aTeszársz Karollyal kötött megbízźsi szęrzóđés teljesítés igazo|tsźń
2012. november 1-jétől 2012, november 30-ig terjedő idoszak'ra.

2. fe|kérí a polgármestert a hattrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás a|áírására.

Felelős: polgármesteľ
Hatźľidő: 2012. december 1 8.

A Szeruezési és Képviselői Iroda tájékoztatása alapján: a teljesítésigazo|áls aláíľása
megtiirtént.

Iavaslat a Juharos tigyvédi rroda megbízdsi szerződésének 2012. november havi
te lj es ítěs ig azo ltÍs dr a

150612012. (xII.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangrĺ, 10 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkođási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra a Juhaľos Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerzőđés teljesítés
igazolásátz}|z. november l-jétől 2012. novembeľ 30-ig terjedő időszakĺa.

2. fęl.kéri a polgármestert a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áírására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2012. december 1 8.

A Szeľvezési és Képviselői Iroda tájékoztatása alapján: a teljesítésigazo|ás aláíľása
megtiiľtént.
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Javaslat Pomdzi Dóniel megbízlźsi szeľződésének 2012. november havi teljesítés
igazoIlÍsdľa

1507l20l2. (KI.12.) sz. Váľosgazdáikod'źlsi és Pénzügyi Bĺzottsághatározata
(egyhangri, l0 igen sr,avazattzl)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogađásra aPomź.zi Dániellel kötött megbízźsí szeruőđés teljesítés igazo|ását
2012. novembęr l-jétől 20If. novembeľ 30-ig terjedő időszakľa.

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áírására.

Felelős: polgármester
Határiđő: 201'2. december 18.

A Szervezési és Képviselői lľoda tájékoztatása alapján: a teljesítésigazolás a|áírása
megttiľtént.

Tulajdonosi hozzlÍjĺÍľulds a MÁX.TEL7 KÍt. részéľe a Budapest X. KőbĺÍnyai út 56. _

Budapest VIII. Asztalos Súndor út 14. sz. kijziitti összekötő hírközlési hltlózat építése

|'52312012. (KI.17.) sz. Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottságbatározata
(egyhangr'i, 13 ĺgen szavazatta|)

A Vaľosgazdátkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy a MAX-TEL 7 Kft.
(székhelyl141 Budapest, Fogaľasi út 75.) által kérelmezett és Fĺizéľ Ferenc źitaItewezetta
Budapest X. Kobányai Ílt 56. - Budapest VIII. Asztalos Sándor tÍ. 14. sz. kozötti összekötő
híľközlési hźůőzat építése, atervezett munkálatok megvalósítźĺséůloz sztikséges Budapest VIII.
keľület közterületeit éľintő fulajdonosi hozzájarulását megadja a kövętkező feltételekkel:

Ügyiratszĺím : I 6-1 540 l20I2.
Kéľelmező: MAX-TEL7 Kft..,tervező Fitzér Ferenc
Helyszínek 

Budapest VIII. kerü let Szźzađos út 67-73. szźtm aáatÍi épület etőtt
található koaűt járda-szakasza, hľsz.: 38860' burkolatbontással,
zöldterületi bontással éľintett,
Budapest VIII. keľület Ciprus u. 3-7. szárn alatti épület előtt ta|á|hatő
koztÍ járđaszakasza, Ciprus u. 3. szám előtti útszakasza, Ciprus 1-3

számmaI szembeni páros oldali szakasza hľsz.: 38859, ztjldteľÍileti-, és

burkolatbontással éľintett,
Budapest VIII. kerĺilet Asztalos Sándor u. 14. sztlĺrl e|őtti közuti
j ár đaszakasza ltĺ sz, : 3 8 83 6 l |, burko l atb ontás s al é ľi ntett.

Tárgy: Budapest X. Kőbányai út 56. - Budapest VIII. Asztalos Sandor iĺt |4. sz.

közotti o s szekötő hírkö zlé si háIőzat építése.
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Helyreállítási kötelezettség :

- a burkolatbontással érintett helyi kozut Qárďaszakaszlút) teljes szélességben töľténő

helyreállítása,
- a zoldterĹileti szakaszok védelme- teljes helyreállítása (fák megóvása' termőtalaj cseréje'

cseľjék és fiĺ újratelepítése), (3412008' (VII. 15.) Főv. Kgy. ľendelet 18. $ (3)' (4)' (5), (6)

bekezdés),
- a burkolatbontás helyszínét elkerĹilő útvonalat jől|áthatőul jelzlk,
- valamennyi buľkolatbontás helyszínén a helyľeállítási kötelezettség teljes szélességben
megtörténik,
- jól láthatóantájékoztatják azuthaszĺá|őkat a burkolatbontás vźlrhatő idotartamárőI,
- kcjtelezi a kivitelezőt a buľkolatok és zoldtęrĹiletek megfelelő minoségben töľténő

he|yteá||ítására,
- a beruháző és kivitelező kĺjzösen 5 év garanciát vállal a helyreállított burkolatéľt, és

zĺj1dteruletekért.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 17.

4 vu*o''*u"dálkodási és Üzemeltetési Ügyosztálv tájékoztatźlsa alapján: TulajdonosĹ
és Kiizútk eze|ői hozzájáru|ások okiľatai kiadmányozva.

Közteriilet-hasznólatbóI befolyó bevétel 20%-ónak visszaJizetése a tórsashdzak
részére (Krúdy Gy. u., Mikszdth tér, Lőrincz pap tér)

1524/20Í2. (KI.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 13 igen szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy đcint, hogy jővahagyja az előterjesńés
mellékletét képező kimutatásban szereplő köZterület-hasznźt|ati bevételek Z)oÁ-ának

vísszaťlzetését, 1 21 I 8 60,- Ft értékben az érintett tár sashźzak r észér e.

A fedezet költségvetésben a II404 egyéb felha|mozási előirányzaton biztosított.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2012. december 1 7.

A Pénziiwĺ Üeyosztály tájékoztatása alapján: a hatáľozatban foglaltak esetében 20t3.
1u''.'.ĺ. zz+o ľ.lt l"*liikben tájékoztattátk a Yzgyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosztályt, hogy a visszafizetéseket csak abban az esetben tudják elindítani, ha
megkapják az érintett tátsasházak bankszám|aszálmát' valamint az utaláshoz sziikséges
teljesítés igazo|ást. Telefonon tiirtént megkeresésükre a Gazdálkodási Iľoda jelezte' hogy
a visszafizetéssel kapcsolatos intézkedést megtette.
A Vagvoneazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztály tájékoztatálsa alapján: a táľsasházak
részérő| a szám|aszámok beérkeztek a teljesítés ĺgazolások kiállítása folyamatban van.

Tulajdonosi hozzdjdrulds a Sziti-End Kft. ľészére

L525/20Í2. (KI.17.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 13 igen szavazatta|)
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A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy a Budapest VIII., Bacsó Béla u.
4. szźtm a|attí lakőépület kéménymagasítás tárgyában fulajdonosi hozzźfitlru|ását megadja a
Sziti-End Kft. (székhely: 1172 Budapest, XXI. u. 15.) részére az épitésigazgatási eljaľás
lefolytatásához.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20If. december 17.

A VaeyoneazdáIkodási és Üzemeltetési Ügvosztálv tájékoztatása alapján| az ĺigyfél
részére a tulaj don osi b.ozzájálrulá s kiadás ra keľült.

Közter iilet-hasznĺÍIati kérelmek elbíróIds a

1'527l20L2. (xII.17.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 1ť.artőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-hasznáIatj
hozzájáru|ást ad - teljes díjfizetéssel - az aIábbi Ĺigyben:

Közterület-haszná|ő,kérelmező: MAHÍR Cityposteľ Kft.
(1095 Budapest, Soľoksári iÍl21.)

Közterület-haszná|atideje: 2013.januar 0I. -2013.decembeľ 31.
Közterület-hasznćiat céIja: hirdetőoszlop meghosszabbítás
KozterĹilet-haszná|at helye: Mátyás téľ

Népszínhaz u.22.
Népszínház u.28.
Népszínházu.40.
Népszínhĺáz u. 59.
Nagyfuvaros u. 23.
Ká|váriatér 19.
Népszínhaz u.46.
Pĺáter u. 58.

ľäľ::ł,:;
Illés u. 2.
Illés u. 8.

DíjfizetésĹitemezése: félévente (20|2. január 31. és 2012. július 3I. napjáig
kĺjteles bęÍizetni.)

Felelős: polgármester
Határiđo 2012. decembeľ 1 7.

i.
A Vagyoneazdálkodási és Uzemeltetési Ugyosztály tájékoztatása alapjánz az ügyfél

l beťuette a ktizteľület-használat díját, ahatározat kiadásľa keľĺilt.

152812012. (KI.17.) sz. Váľosgazdáikodálsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, l tartőzkodás szavazatta|)
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A Varosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľiilet-hasznáIati
hozzájfuu|ást ad _ díjmentességgel - az altlbbi ügyben:

KöZteľĺilet-hasznttlő.kére|mező: BKKZrt.
(1052 Budapest, Yároshźz u. 9-11.)
2013.január 01. - 2013.decembeľ 31.
taxiállomás tizemeltetés
Kálváľia tér 23-24.
Szigony u. 2.
Szigony u.-Ülloĺ út saľok.
Koranyi Sándor u. 2.
Illés u.-Práter u. sarok.

Ktjĺertilet-használat idej e :

KöZtertil et-haszná|at c éIj a:

Kĺj aeľül et-haszná|at helye : 4 Íérohety 50 m2
5 ferőhely 60 m"
5 férőhely 62,5 m2
5 férőhely 60 m"
5 férőhely 60 m.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 20|2. december 17.

A Vaeyoneazdálkodásĺ és Üzemeltetési Ügyosztálv tájékoztatálsa alapjánz a határozat
kiadásra kerůilt.

A Közigazgatúsi és Igaaúgiigyi Hivatal kérelme kijelölt kizdrólagos vdrakoaihelyek
díj mente s s é g é n e k m e g h o s s zab b ítlÍs dr a

152912012. (KI.17.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 13 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Kozigazgatási és lgazságngyi
Hivatal tészére 3 đb kizarőlagos várakozőhe|y kijelölésével egyetért a Budapest VIII. kerület
Múzeum u' 17. szźlĺn alatti épület homlokzata előtt 2013. december 3I. napjáig.

Felelős: polgármester
Hataĺido: 2012. december I 7.

AV tájékoztatáłsa alapján: a
megállapodás aláírása megtörtént 2013. 01. 31-én.

|53012012. (KI.17.) sz. VáľosgazdáI.kodátsi és Pénzügyi Bĺzottsághatározata
(9 igen' 4 nem, 0 ŕ'artőzkodás szavazatta|)

AYtttosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dtint, hogy az I5f9l20|2.(X[.17.) szźtmú'

VPB hatĺíľozat szetinti kizarőIagos várakozóhelyek utźn ťtzętendő megváltási díjról 2013.
đecemb er 3 I . napj áíg lemo nd az a|ábbi feltéte lekkęl :

- az elengedett megváItási díjjal kapcsolatban felmerülő tjnkormtnyzati ÁFA Íizetési
kotelezettséggeI azoĺos összeget a Kozigazgatási és Igazsźęügyi Hivatal kcjteles az
onkorman y zat r észére me gfi zetni.
- felkéri a polgármestert, hogy a tényleges lemondási ĺĺsszegről aYáľosgazdálkodási és

Pénzngyi Bizottság részére készítsen előteľjesztést a Vĺíľosgazdá|kodási és Pénzügyi
Bizottság f0I3.január havi utolsó rendes ülésére.
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Felelős: polgármester
Határidő: aYźľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság z\I3.január havi utolsó ľendes ülése

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztály tájékoztatása alapján: a tájékoztatás
megtörtént a VPB 2013.01.28-ai ülésén.

1531,12012. (X[.17.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 13 igen szavazattal)

A Yttosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy felkéri a polgármestert az

onkormźnyzat és a Kozigazgattĺsi és Igazságugyi Hivatal közĺjtt kötendő, az

I529lf0If.(XII.17.) számuVPB határozatbanfoglalt megállapodás a|áirására.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2013.január 16.

AV asl es tájékoztatása alapján: a

megállapodás aláíľása megttirtént 2013. 01. 31.én.

Buli Team Bt. volt bérlő ľészletJizetés engedéIyezésére vonatkozó kérelme a

Budapest VIII. keľiłtet, Bľódy S. u. 9. saÍm alatti iinkoľmĺźnyzati tulajdonú helyiség
vonatkoztÍsdban

1532t20Íf. (KI.17.) sz. Váľosgazdáikodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 13 igen szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I) engedélvezi a Buli Team Bt. volt bér|ő részérę a Budapest VIII. keľtilet, Bľódy S. u. 9.. 
,,á^ alatti, 365g2l0lN29 hĺsz-u, 25I mf alapterületű helyiség vonatkozásában a 2012.

október 3l-ig fennźilő 656.563,- Ft bľuttó hátraléI<ra 18 havi rész|etflzętési kedvezmény

megadását az alábbiak szerint:

a. a megállapodás alźirásáva| egyidejűleg megfizetendő a hátľa|ék 25 Yo-a, azaz

164.14I,-Ft (I47.929,- Ft késedelmi kamat + 16.2L2,- Ft tőke),

b. a tőketartozásbő| fennmaradő 492.4f2,- Ft-ot a Ptk. 301/A. $ (2) bekezdése szeľinti
kamattal töľténő megfizetése mellett, 18 hónap alatt egyenlő részletekben fizeti meg

20 13 .j anuár 1 5. napj átó| 20I 4.junius 1 5. napj áig.

2) amennyiben a részleteket nem teljesíti a váI|a|t kötelezettségének megfelelően, ugy a

teljes még fennálló hátra|ékegyösszegben válik esedékessé, késedelmi kamattal terhelten.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataľidő: 2012. december 19.

89



uj

A Kisfalu Kft. tájékoztatátsa alapjánz 20L2. 12. fl-én írásban értesítették az ugyfe|et, a
részletfizetési megállapodást nem írta a|á, a jogi eljárás folytatódik a hátralék
behajtásának ügyében.

VilĺÍg Egyesíilet új béľleti jogviszony létesítésére vonatkozlí kérelme a Budapest
WII, Lujza u. 5. szúm alatti helyiség vonatkozĺźsdban

1'533/201f. (KI.17.) sz. Váľosgazdáůkodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 13 igen szavazatta|)

A Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy a HumánszolgáItatási Bizottság
javaslata alapján

1.) hozzájźlru| új bérleti jogviszony létesítéséhez az vi Világ Egyesĺilette| az ingatlan-
nyilvántartásban a35357l0/N4he|yrajzi sztmonnyilvantartott, természetben a Budapest
VIII. keriilet, Lujza u. 5. szám alaÍti,26 m. alapterületű onkormányzati tvlajđonú, utcai,
ťoldszinti nem lakás célú helyiség vonatkozásźlban kedvezményes 19.000,- Ft/hó + AÍa
béľleti f közüzemi és ktilön szo|gáItatási díjak összegen tĺjľténő megállapításáva| a
határozathozata|t követő hónap I. napjźtoI,hatźtrozatlan időre, azza| a feltétellel, hogy a
hattrozatről szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon beltil, a bérleti szerződés
megkötése előtt a teljes fennálló hátľalékát egyössszegben megťlzeti.

2.) az I.) pontban megállapított bérleti díj feltétele, hogy abér\ő kĺjteles

- a honlapján, sajtó megjelenésein a Budapest Józsefuarosi onkormźnyzatot
támogatóként szerepeltetni.

- a legalább havi helyiséghaszná|atot igénylő eseményekĺől (fogadóóra, gýlés,
rendezvény,tanácskozás, tanácsadás) a Bérbeadót tájékoztatru, meghívót küldeni.

- minden év maľcius 15. ĺapjáíg benýjtani az adott évre vonatkozó szakmai tervét,
amelyből kideľül, hogy milyen eseményekettęrvez az év során megrendezni, illetve a
bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, aZ mennyiben szolgáIja
Józsefuaľos és a iózsefuárosi lakosok érdekeit.

- minden év május 3I. napjźtig benyújtani az eIőzó éves tevékenységéľől sző|ó, az
onkormán y zat á|ta| me ghattn o zott taľtalmú szakmai b e s zámo l ój át.

- a helyiségben az alapszabźtlyában megjelölt céloknak megfelelően a béľbeadáskor
engedé|y ezett tevékenységet folyamatosan folytatni.

A szakmai terv és a szakmai beszámoló értékelésére és elfogadásaľa a hatáskörrel
rendelkező bizottsźę (HumánszoIgáItatási Bizottság) jogosult. Amennyiben a hatáskörľel
rendelkezo bizottság a szakmai tervet és beszámolót elfogadtatryy a civil tevékenységhez
kapcsolódó bérleti dij az adott évre is érvényben marad.

3.) amennyiben a béľlő a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetve a szakmai terve,
szakmai beszámolój a a|apjtn nem bizonyított, hogy tevékenységét |ega|ább részben
Józsefuĺíľos érdekében végezi, ugy a bérieti đíj az éľintett év januáĺ I. napjátő|, az a|d<ot
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érvényes szabályok szeľint kiszámított béľleti díjnak megfelelő osszegľe emelkedik.
Amennyiben a bérIő szakĺnai terve vagy beszámolója alapjźn bizoĺyítolt, hogy
tevékenységét csak részben végeńe Józsefuáros érdekében, így a bérleti dija a nem lakás
célú helyiségek bérleti đíjának megállapításaľól szőlro 22412012. (VII. 05.) szttmil
Képviselő-testiileti hatźrozat 2I. pontjában meghatźlrozott eggyel magasabb kategőríába
sorolt bérleti díjra emelkedik.

4.) a 17/2005. (IV. 20.) számt önkormányzatirendelet 15. $ (2) bekezdés alapján abér|o 3
havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék feltĺiltés megfizetéséte, a 15. $ (4) bekezdés a
alapján akozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áirására kĺjtelezett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Határiđő : 2012. đecembęr 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 01. 21-én a szerződés megkötésre kerüIt,
további ügyintézést nem igényel.

Javaslat gép kocs i- bedlló bérbeadds dra

1534lf0Íf. (xII.17.) sz. Városgazdáikod'ási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 13 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság rigy dĺlnt, hogy

1. engedélyezi D.F. részéľe határozatlan idejű bérleti szerzőđés megkötését a Budapest
VIII.' Bacsó Béla u. 17. szźrn a|atti 34853 hĺsz-ú telek uđvaľán kialakított gépkocsi-
beźi\&a,3O napos felmondási idővel 6.025,- Ft/hó + Áfa berleti díj mellett.

2. Az 59/2OI1. (XI.07.) szźľĺĺľű onkormányzatírenđelet 13. $ (2) bekezdése a|apjźn a
béľleti szerződés hatáIyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
cisszegrĺ óvadék megfizetése.

3. Az 59lf011. (XI.07.) szźĺĺru onkoľmanyzati rendelet 15. $ () a) pontja a|apjtn
eltekint az egyo|đalú kötelezettség vállaló nyi|atkozatközjegyzői okiľatba foglalásától,
a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hattľĺdó : 2013 . január 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2012. decembeľ 21. napján éľtesítették az iigyfelet
a határozatrĺól. 2013. január 4.én a béľleti szerződés megkiitésre került. Äz iigy további
intézkedést nem igényel.

A Budapest WII. keriilet, Vajdahunyad u. 24. Ir. emelet. 7. szĺÍm alatti
ö nkoľmdnyzati tulaj don ú b éľ leményben g ĺÍz-fogy asztli vezeték cs eľével,

g lźzs zolg lÍItatds h elyreúllítós a

153512012. (xII.17.) sz. Váľosgazdáikod'á,si és Pénzügyi Bizottsághatározata
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(egyhangú, 13 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzźtjaruI a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyađ u.24. II. emelet. 7. szám alatÍi
önkormányzati tulajdonú lakás bérleményben gá'z-fogyasńő vezeték cserével a
gázszol gáItatás he l yľe áI|itásáho z.

2. felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a beszerzésí eljáľásban legalacsonyabb összegtĺ

ellenszolgáltatást tarta|maző érvényes ajanlatot tevő Precíz Kft-vel (székhely: 1094

Budapest, Tompa u. ts/o., ađőszźlm: 12380189-2-43, szźtm|aszáma.. II7fI0f6-
20221373, cjsz.: ot-0g-6712l4) 235.942,- Ft + ÁFA összegben az onkormányzat
nevében a munkálatok eIvégzésére a vállalkozási szeruođést k<jsse meg a 11602 címen
alakőházakéletveszély-e|hárítása,gázháIőzatcsereelőirányzatterhére.

3. a munkálatok bonyolítőja a Kisfalu Kft.' bonyolítási díja a nettó szám|aérték I0 oÁ-a,

23 '5g4,- Ft + ÁFA a 11602 címen a Iakőhźzak életveszély -e|hárítása, gźzháIőzat csere

eloirányzat terhére.

Felelő s : po l gármester, Ki sfalu Kft . iĺgyve zetó igazgatőja
Határidő: 2012. december 17.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a határozat végrehajtása a szerződésnek
megfelelően megttiľtént, a munkálatok elkészüItek, a szám|a kifizetése megttiľtént.

A ,,Polgdrmesteri Hivatal részére bútorbeszeľzés,, tdľgylł közbeszerzési értékhatĺÍrt el
nem érő beszeľzési eljdľlźs eredményének megĺtllapítósa

1536120|2. (KI.17.) sz. Váľosgazdźikodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(12 igen, 0 nem, l tzrtőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. ą,Polgármestęri Hivata| tészére bútorbeszerzés,, tźtrgyu, közbeszerzési értékhatáľt el nem
éro beszerzési eljaľásban' a|ega|acsonyabb összegű ellenszolgáltatást tarta|maző érvényes

aiźnlatot a

- WEST QUALITY Irodabútoľ
]ľi4áriau.2.

- KOV-SÁN Kereskedelmi Kft.

Gyártő és Forgalmaző Kft.' székhely 1085 Budapest,

1136 Budapest, Hegedrĺs Gyula u. 38.

aj źn|attev ő ađta, igy az eIj árás nyeľtese

- WEST QUALITY Irodabútoľ Gyártó és Foľgalmaző Kft.., ajtnlati źra2.597.580,- Ft +

Afa,
- KOV-SÁN Kereskedelmi Kft.., ajánhati aru2.7l5.906'- Ft + Afa.

2 . az I. p o nt a\apj án fel kéri a j e gy zőt a szá||itási szerző dé s ek altlir ásźlr a.
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Felelős: jegyző
Hatáľidő: 2012. december 1 7.

A Jewzői Kabinet tájékoztatása alapján: WEST QUALITY Irodabrĺtor Gyártó és
Forgalmazĺí Kft-vel és a KOV-SÁN Keľeskedelmi Kft-vel a szállítási szeľződés a|áírásra
kerü lt, a cé gek sze rző d éss zerilen telj es ítettek.

Javaslat ,,Vĺtllalkozlźsi szerződés a Polgúľmesteri Hivatal és egyes telephelyeinek
t a k a r ít d s lÍ r a,, t lÍ ľ gy lÍ s ze r ződ é s m ó d o s ít ĺÍs dr a

153712012. (xil.17.) sz. Váľosgazdá|kod'ási és Pénzügyi Bizottsághatározłta
(10 igen' 0 nem, 3 tartózkođás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. jővźthagyja a Polgármesteri Hivatal és a KLINER Szolgáltató és Keľeskedelmi Kft.
(II92 Budapest, Kós K. tér 8. I. 14.) között,Yá'||a|kozási szeruődés a Polgĺĺľmesteri
Hivatal és egyes telephelyeinek takarításélra,, tźlrgyu vállalkozási szerzodés
módosítását 2013. maľcius 31-ig a Felek k<jzött kötött eredeti szerződésben foglaltak
szerinti di1azássa|.

2. felkéri a jegyzot a szerzőđésmódosítás a|áírására.

3. jőváhagyja az e|őterjesztésben szereplő indokok a|apján a ,,Vállalkozási szerzodés a
Polgármesteri Hivatal és egyes telephelyeinek takarítására,, tárgytl kozbeszerzési
eljáľásban az aján|attételi fęlhívás és dokumentáció módosítását.

Felelős: jegyzo
Hatáľidő: 1-2. pontok esetén 2012. december 31.

3. pont esetén 20t2. december 17.

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapjánz 1.2. pont szeľint a KLINER Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft-vel a vállalkozási szerződés módosítása a|áírásra keľůilt. A 3. pont
alapján a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. intézkedett a módosítás
megielentetéséről.

A Corvin Medical Kft. v.a.2012.01.0l. és 2012.09.24. ktizötti időszakravonatkox,ó,
t ev é ke ny s é g et lezór ó b e s zdmo I ój dn a k elfo g adús a

153812012. (xII.17.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú' 13 igen szavazattal)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság tńruházott hatáskörébeĺ e|jźrva, mint a Corvin
Medical Alkalmazott oľvostudomĺínyi Fejlesztő Kft. végelszámo|ás a|att (a továbbiakban:
Corvin Medical Kft. v.a. ) kisebbségi tulajdonosaűgy dĺint, hogy
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1. Elfogadja azelőterjesztés I. mellékletét képezo, a Corvin Medical Kft. v.a. 2012.01.01 és

2012.09,24. közötti időszakľa vonatkozó, tevékenységet Lezt:ĺő beszámolóját, az a|ábbi
főbb számokkal:

Mérleg fő<isszeg: 637,- ęFt
Méľleg szerinti eredmény: -1401,- eFt

2. Felhatalmazza aZ onkormanyzat képviseletében e|járő tulajdonosi képviselőt, hogy a
Corvin Medical Kft. taggytĺIéséĺ az 1. pontban meghattrozott döntését képviselje és a
s ziiks é ge s dokumentum okat aláfuj a.

Felelős: polgármester
Hataridő : 2013' j anuári taggyiilés

A Városeazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Taggyűlés
megtartása megtörtént, ahatározatvégrehajtása további intézkedést nem igényel.

Javaslat a VdrosgazddlkodlÍsi és Pénziigyi Bizottslźg tevékenységěhez sziikséges
tandcsadói tevékenység ellútltslÍra vonatkozó megbí7dsi szerződések módosítlÍsdra

t539l2012. (KI.17.) sz. Váľosgazdáikodátsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú' 13 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja apo|gfumesternek _ Íigyelemme| a\)I3.jairuar t-jénhatá|yba lépő átmeneti
gazdtikodásról szóló 6412012. (X[.13.) önkormányzati rcnde|et 5. $ b) pontjában
foglaltakľa - tanácsadói tevékenység e||źúására vonatkozó megbízási szqzodés
módosítását 2013. jarntr 1-jével és aĺmakmegkötését Juhaľos Ügyvédi Irodával 2013.
február 28-ig, nettó 106.300,- Ft/hó + AFA, azaz netto egyszźnhatezer-háromszáz
forint/hó + AFA megbízási dijéĺ.

javasolja a polgármestemek _ figyelemmel a20I3. jaĺuáĺ t-jénhatá|yba lépő átmeneti
gazdáIkođásľól szóló 64/2012. (X[.13.) önkoľmányzati rendelet 5. $ b) pontjában
foglaltakra - tanácsadói tevékenység e|Iátására vonatkozó megbízási szerződés
módosítását 2013. januaľ 1-jével és annak megkötését Kardos-Erdoďí Zso|ttal2013.
februáľ 28-íg, bruttó 2II.500,- Ft/hó, azaz kettósztlz-tizenegyezer-otszáz forint/hó
megbízási díjért.

j avasolj a a polgármesternek - fi gyelemm eI a 20 1 3 . j anuaľ l -j én hatályb a Lép ó átmeneti
gazdźikodźlsľól szóló 6412012. cxll.l3.) önkormányzati renđe|et 5. $ b) pontjában
foglaltakĺa - tanácsadói tevékenység elIétástlta vonatkozó megbízási szerzodés
módosítását 2013. januaľ l-jével és annak megkötését Tesztlĺsz Kĺírollyal 2013.
február 28-ig, bruttó 126'000,- Ft/hó, azaz szźzhuszonhatezer forint/hő megbízási
díi1ért.

felkéri a polgármestert az I,,2. és 3. pont szerinti megbizási szerzódés módosítások
aláírźsáta.

2.

a
J.

4.

Felelős: polgármesteľ
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Hatáľidő: 2012. decembeľ 3 1.

A Szeľvezési és Képviselői lroda tájékoztatása alapján: a szeľződés módosítása
megtörtént, azt a felek aláírták.

ravaslat a VdrosgazddlkodlÍsi és Pénziigyi Bizottsltg tevékenységéhez sziikséges
tanúcsudói tevékenység elldtdsdra vonatkoaí megbízlÍsi szeľződés módosítlÍsdra

Gyenge Zsolt Attildval

1540120|2. (KI.17.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 13 igen szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. javasolja a polgármesternek _ figyelemme| aZ)I3.januáľ l-jén hatályba lépő átmeneti
gazđáIkodtlsról szóló 6412012. (XII.13.) ĺinkormányzati rende|et 5. $ b) pontjában
foglaltakľa - tanácsadói tevékenység ellátźsáta vonatkozó megbízási szerződés
módosítását 2013' január l-jével és annak megkötését Gyenge Zso|t AttilźLva| 2013.
február 28-ig, bruttó 50.670,- Ft/hó, azaz otvenezer-hatszźzhefuen forint/hó megbízási
díjért.

2. felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti megbízásí szerzőďés módosítás aláirásáta.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő: 2012. decembeľ 3 1 .

A Szervezési és Képviselői lľoda tájékoztatása alapján: a szerződés módosítása
megttiľtént, a felek a|áírták.

Javaslat a Vúrosgazddlkodási és Pénziigyi Bizottsdg tevékenységéhez sziikséges
tanócsadói tevékenység elldtdsdra vonatkoaÍ megbízlÍsi szerződés módosítltsóra

Pomdzi DúnieIIeI

154|12012. (xII.17.) sz. Városgazdálkod'ási és PénzügyÍ Bizottsághatározata
(egyhangú' 13 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. javasoljaapolgĺĺľmesternek-figyelemme|a2}I3.januar l-jénhatálybalépőátmeneti
gazdá|kođásról szóló 6412012. (KI.13.) ĺinkoľmányzati rcnde|et 5. $ b) pontjában
foglaltakĺa - tanácsadói tevékenység ę|Iátásátra vonatkozó megbizási szerződés
módosítását 20l3.januáľ l-jévelés annak megkötésétPomźzi Daniellel 2013. februaľ
28-ig, bruttó 79.650,- Ft/hó, azaz hetvenkilencezer-hatszázötven forintlhó megbízási
díjéÍt.

2. felkéri a polgármesteĺĹaz 1. pont szerinti megbízási szerzódés módosítás a|áírására.

Felelős: polgármester

95



Határidő: 2012. decembeľ 31.

A Szervezési és Képviselői Iľoda tájékoztatása alapján: a megbízási szerződés
módosítása megttiľtént.

Jav aslat előirdnyzat dtcs op ortos ítúsra

1542l20L2. (KI.17.) sz. Városgazdźikodálsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(egyhangrĺ, 13 igen szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. az onkormányzat kiadás 11103 dologi e|őirányzatĺín beltil a 2012. évi beszámoló
megjelentetése előirányzatźú bruttó 120.000 Ft-tal csökkenti, ezze| egyidejrileg a

1 1 1 03 dologi előirány zatát ugy anezen összeggel megemeli.

2. felkéľi a polgármestert, hogy a20I2. évi költségvetésről szóló ĺjnkormźnyzati ľendelet

kö vetkező mó do s ítás ĺán á| a hattr o zatb an fo glal takat ve gye fi gyel embe.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 1. pont esetében: f0I2. december 17.

f . pont esetében: a költségvetés következő módosítása

A Pénzüevi tjgyosztálv tájékoztatása alapján: a határozatban foglaltak esetében a
költségvetés mĺódosítása a 20\2. évi kiittségvetésről szćiő 7120|2. (\|.21.) önkormányzati
ľendelet módosításáľól szóló 1/20|3. (I.25.) számú iinkormányzati rendeletben
végľehajtásra keľült.

Jav as lat előir dny zat ótcs op o rto s ít ds r a

15 43 ĺ2012. ()(II. 1 7.) sz. Vá ros gazdálkodási és P énzü gyi Bĺzotts ág határ ozatz
(egyhangrĺ, 13 igen szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-0I cím dologi előirźnyzatát gépek-

berendezések karbantartása _ 140,7 e Fĺtal csĺjkkenti, ezze| egyídejűleg a I220I-0I
cím felhalmozási e|őirtnyzatát _ gépbeszerzés _ vgyanezen összeggel megemeli
MikĺoVoks rendszeľ bővítése címen.

2. felkéri a polgármesteľt, hogy a 20|2. évi költségvetésről szóló ľendelet kĺjvetkező
m ó do s ítás án áI a hatźr o zatb an fo g1 altakat ve gye fi gyel emb e.

Felelős: polgármester
Hatáĺiđő 1. pont esetében azoma|,f . pont esetében a koltségvetés kĺlvetkező módosítása

A PénzüeYi Ügyosztálv tájékoztatása atapjánz a hatálrozatban foglaltak esetében a
kłiltségvetés módosítása a20|2. évi ktiltségvetésľől sző|ő 712012. (I.21.) tinkoľmányzati
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rendelet módosításáról sző|ő 1/2013. (I.25.) számú łinkormányzati rendeletben
végľehajtásľa került.

Az MNP III kijzteriileti alprogram engedéIy köteles terveinek bemutatdsa

154412012. (KI.17.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzügyĺ Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy támogatja a KMOP-5.1 .I/B-l2 -

Szociális célú városrehabilitációs témájú kiemelt pľojekľtel kapcsolatban benyújtott Budapest
- Józsefuaľos Magdolna-negyed program III kĺizteruleti a|programjźlhoz kapcsolódó
engedélyezési e|jtxáshoz sziikséges, a hattrozat 1 - 4. számu melléklet szerinti
tervdokumentációkat.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2012. december 17.

A Városfeilesztési és Főépítészi ÜevosztáIy tájékoztatása alapján: a
tervdokumentáciĺĺkat a tervezők határĺdőľe leszállítottáLk. Az engedélyezési teľvek az
eljáľó hatóság áůta| kiadott határozatok alapján jogerős építési engedéllyel
rendelkeznek.

Jav as I at fe dezet b izto s ít ds r a

1 l 20t3. (I. 0 7.) sz. Vá ros g azdá.Jko dási és Pénzĺi gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 9 igen szavazatta|,
1 fő nem vettrészt a szavazásban)

A Yźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság - a Képviselő-testĺilet és Szervei Szervezeti és
Műkĺjdési SzabéiyzatárőIszőIő I9l2009. (V.06.) tinkormányzatirendelet 45. $ (4) bekezdés 4.
pont g) alpontja a|apján- úgy dönt, hogy

1. az önkormányzat Csécsei Béla elhunytat saját halottjanak tekinti, a temetés
kĺiltségeire _ utólagos elszĺímolással - bruttó 2.500,0 e Ft keľetösszeget biztosít és
felkéľi a polgáľmestert a temetéssel kapcsolatos intézkedések lebonyolításĺíľa,
megrendelések aláírásara.

2. az I. pontban foglalt költségek fedezetétil 1.350 e Ft összegben az alpo|gármesteľi
kereteket, 1 .150 e Ft cisszegben a polgármesteri keretet jelöli meg.

3. javasolja a Képviselő-testĹiletnek, hogy a 2013' évi k<iltségvetés tervezésekor a
pol gármesteri és alpol gármesteľi keretek kerülj enek visszapótlásra.

Felelős: polgármester
Határidó 2013 . január 7 .

A JeeYzői Kabinet tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület20t3.januáľ 23-źn7l20t3.
(I.23.) számú határozatában úgy diintiitt' hogy a Városgazdálkodási és Pénzĺigyi
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Blzottság 1120|3. (I.07.) számú batározata alapján elfogadja 1.883.462,- Ft összegben
Csécsei Béla elhunyt temetési kłiltségeivel kapcsolatos beszámolĺit.

Jav as l at g ép ko cs i. b e dl ló ingy ene s h as zn dl atb a adds dr a
zÁnr ÜĺÉs

3 l20 Í3. (I. 1 4.) sz. Város g azdá.Jko dátsi és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhan gű, 12 igen szav azatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. engedélyezi D. Z. rész&ehatározatlan idejiĺ béľleti szerzőđés megkötését a Budapest
VIII., József u. 47. szám alatti,35|59 hĺsz-ú lakóépü1et uđvaĺán kialakított gépkocsi
beti|fua,30 napos felmondási idővel 6.025,- Ft/hó + Afa + infláció mértéke bérleti díj
mellett.

2. az I.) pont szerinti bérlő a bérleti dij megfizetése alól a6012011. (XI. 07.) sztmit
ĺinkormanyzati ľendelet rendelkezései alapjźtn a ..... .... mozgássérült paľkolási
engedély érvényességi időpontjáig mentesül a béľleti đíj fizetési kötelezettség alól.

3. az 5912011. (XI. 07) szźmt ĺinkormányzati ľendelet 13. $ (2) bekezdése alapján
elengedi az ővađék megťĺzetését, tekintettel a jelen hatźĺtozat 2.) poĺtjában foglalt
mentességre.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatarido: 2013. január 2I.

A Kisfatu Kft. tájékoztatása alapján: az Íigyfelet éľtesítették a bizottsági határozatban
foglaltakrót 2013. január 21'. napján. Béľleti szerződést nem köttitt. Az ügy további
intézkedést nem igényel.

A Budapest, Wil. keľiilet ...... szúm alatti ingatlanra
vonatkoaÍ elővĺÍsĺÍrldsi jogról lemondós ZART ULES

4 l 2013. (I. 1 4.) sz. Váľos g azd'źilko dáls i és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(egyhan gú, 12 igen szav azatta|)

A Yátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Fővaľos VIII. kerület
Józsefuaľosi onkoľmźnyzat' a ..... ..... hĺsz-ú, Budapest, VIII. ker.
száłn a|att talá|hatő 64 m2 alapteriilehĺ lakás és a köz<js fulajdonból hozzá tartoző 335/10000

tulajdoni hanyad tekintetében, F. K. eladó, továbbá B. A. vevő és H. I. haszonélvező-vevo kcizĺitt
létrej ött adásvétel tekintetében elővásáľlási j ogával nem kíván élni.
Az ingat\an vételára 1 1.500.000 ,- Ft, azaz Tizenegymi|Iiő-otszázezer forínt.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. iaĺuár 14.
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