
A Vagyoneazdálkodási és Üzemeltetési tjgvosztálv Gazdálkodási lľoda tájékoztatása
alapján: az Ügyosztály tájékoztatta az ůigyfelet a Blzottság diintéséľőt, további
intézkedést nem igényelt.

Kij zter iilet- h as zn úI ati kéľ e lme k e I b ír ál ús a

5 /20 13. (I. 1 4.) sz. Vá ros g azdá|ko dálsi és P énzii gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 12 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dcjnt, hogy közteľület-haszĺźiatí
hozzájźtru|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|źhbi ügyben, amennyiben az ugyfé| az ę|marađt
köZteľület-hasznźiatidíjat20I3. januar21'-igmegťlzeti:

KözterĹilet-hasznźiő.kérelmező: T. F.
(1116 Budapest, .. ..........)

KözterĹilet-hasznáIatideje: 2012. szeptember 20. - 2015. szeptember 19.

Közterület-hasznáIat céLja: pavilon meghosszabbítás
Közteľii1et-haszná|athelye: Szigony u. 8-l0.
Közterület-haszná|at nagysága: 8 m,
Díjfizetés iitemezése: negyedéves díjťlzetés

Felelős: polgármester
Hatźlridő : 20 |3 . janlár I 4.

A Vagyoneazdálkodási és Üzemeltetési ÜgYosztálv tájékoztatása alapjáni az ügyfél
befizette a kiizteľĺilet-használ at díját, a határ ozat kiadás ra keľĺilt.

Szíícs Gyuldné egyéni vúIlalkoaí bérbevételi kérelme a Budapest WII., Bródy
Sdndor u. 36. szdm alatti iłres, önkormúnyzati tulajdonú helyiség vonatkozltsdban

6 120Í3. (I. 1 4.) sz. Váľo s g azdń|ko dálsi és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhanglĺ 

' 
t2 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájáľuĺ a Budapest VIII., 36492l0lN4he|yrajzi számonnyilvántaľtott, teľmészetben a
Budapest vlil., bľĺidy Sándor u. 36. szźlm alatti 27 m2 alapterületĺi' utcai bejáratu,
fijldszinti nem lakás célú tizlethelyiség bérbeadásahozhatározott időre, 2017. december
31. napjáig Szűcs Gyuláné egyéni vállalkozĺí részére használtruha kereskedelem
céIjtra,4|.567,- Ft/hó + Áfa bérleti łkłJlz:ÚrzemĹ és kiiltjn szolgáLtatźlsi díjak összegen.

2') a bérleti szerzóđés megk<ĺtésének feltétele, hogy az onkoľmányzattulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gźiő helyiségek bérbeadásanak feltételeiľől szóló |712005. (IV. 20.)
számu Budapest Józsefuĺírosi Önkormányzati renďelet 13. $ (2) bekezdése alapjĺín 3 havi
bruttó bérIeti díjnak megfelelő óvadék megťlzetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése
a|apjźn közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|źirźlsát vźilalja a
leendő béľlő.
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határiđő : 2013 . január 21 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatátsa alapjánz 20Í3. 01. 13-án írásban értesítették az ugyfe|et,
szerződést nem köttitt, további ügyintézést nem igényel.

Sz. I. (B. V.) részletJizetésre és kamat tartozús elengedésre irdnyulö kéľelme a
Budapest VIII. keriilet, Népszínhúz u. 25. szdm alatti helyiségre felhalmozott

h útr aI é k v o n at ko zlźs áb an

7 ĺ2013. (I. 1 4.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzĺi gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 12 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

I) enqedéb)ezi Sz. I. (B. V.) volt bérlő részére a Budapest VIII. kerĹilet, Népszínház u.

25. szőłn alattta|áIhatő,34786lN1 hľsz-ú, 34 m2 alapteľĹiletű helyiség vonatkozásában
a f01,f . novęmber 30-ig fennálló bruttó 749.614,- Ft tartozttsta 48 havi rész|etťlzetési
kedvezmény megadását az a|ábbiak szerint:
a. a megállapodás aláirtsźtva| egyidejűleg megfizetendő a bruttó 749.6I4'-Ft

tartozás 25 oÁ-a, azaz 787.404,- Ft (64.448,- Ft végrehajtási költség,122.956,- Ft
kamat),

b. az 555.684,- Ft tőketartozźst a Ptk f32.s (1) bekezdése szerinti jegybanki
alapkamattal növelten, továbbá akaĺnattartozásból fennmaľadő 6.526,-Ft-ot 48
hónap a|att egyenlő ľészletekben Íizeti meg.

2) amennyibeĺ az ađős a ľészleteket nem teljesíti avá|Ia|t ktjtelezettségének megfelelően,
ugy a teljes még fennálló tartozás egycisszegben válik esedékessé késeđelmi kamattal
terhelten.

3) nem jóruĺ hozzá Sz. I. (B. V.) felhalmozott késedelmi kamat tafiozástnak
méltányoss ágbó| tĺĺľténő elengedéséhez.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. január 2|.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a megállapodás megkötésre keľült, fizetési
ktitelezettségének eleget tesz, további ůigyintézést nem igényel.

Magyaľ GiirdeszklÍsok Egyesiilet bérbevételi kérelme a Budapest Wn. keriilet,
Népszínhdz u. 36. szám alatti iires önkormdnyzati tulajdoníl helyiség

vonatkozlÍsdban

8 ĺ 2013. (I. 1 4.) sz. Váľos g azd,áůko dálsi és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhan grĺ, 12 igen szav azatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottstlg úgy dönt, hogy :
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1.)

f.)

hozzájéľul az ingatlan-nyilvántaľtásban a 3471I/0lN2 he|yrajzi számon nyilvántartott
118 m, alapterületű utcai bejaĺatú pinceszinti, természetben a Budapest VIII. keľület,
Népszínház u. 36. szám a|alt| üres önkormányzati tlJ|ajđonú, utcai bejáratű pinceszinti
nem lakás célú tizlethelyiség béľbeadásahozhatátozott időre 2018. decembeľ 3I. napjźtig,
a Magyar Gordeszkások Egyesülete ľészére, klubhelyiség' extrém sportolási lehetőség
céljára,39.900,-Ft/hó + Afa bérleti t kozizemi és külcjn szolgáltatási díjak összegen
tö rténő me g ál l ap ít ásáho z a hatát ozatho zatalt kĺj vető hó nap 1 . napj átó l.
az 1) pontban megállapított bérleti díj feltétele, hogy a bérlo köteles
- a honlapján, sajtó megjelenésein a Budapest Józsefuárosi onkoľmányzatot

támogatóként szerepeltetni.
- a legalább havi helyiséghaszná|atot igénylő eseményekĺől (fogadóóra, gýlés,

rendezvény,taĺácskozás, tanácsadás) a Bérbeadót tájékoztatru. meghívót küldeni.
- minden év marcius 15. napjáig benýjtani az adotíévre vonatkoző szakrnai tervét,

amelyből kiderül, hogy milyen eseményeket tervez az év során megľendezni, illetve a
bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szo|gá|ja
Józsefuáros és a józsefuárosi lakosok érdekeit.

- minden év május 3I. napjáig benffitani az e|oző éves tevékenységéről szőIő, az
onkormanyzatźita|meghattrozotttartalmúszakmaibeszámolóját.

- a helyiségben az a|apszabá|yźlban megjelölt céloknak megfelelően a bérbeadáskor
eĺgeđéIy ezett tevékenységet folyamatosan folytatni.

A szakmai terv és a szakmai beszámoló értékelésére és elfogadására a hatáskörrel
rendelkező bizottság (Humánszolgáltatási Bizottság) jogosult. Amennyiben a hatáskörľel
rendelkező bizottságaszakmai tervet és beszámolót elfogadtatryy a civil tevékenységhez
kapcsolódó béľleti đíj az adott évľe is érvényben maľađ.

3.) amennyiben a bérlő a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetve a szabnai terve,
szakmai beszámolója alapjźn nem bizonyított, hogy tevékenységét |egalább részben
Józsefvĺáľos érdekében végezi, iĺgy a béľleti díj az érintett év januáľ 1. napjától, az al<kor
érvényes szabályok szerint kiszámított béľleti díjnak megfelelő összegľe emelkedik.
Amerľryiben a bérlő szakmai terve vagy beszámolój a alapjárl bizonyított, hogy
tevékenységét csak részben végezte Józsefuáros érdekében, űgy abérleti dija a nem lakás
célú helyiségek bérleti díjának megáI|apíÍásáról szóló 224l201f. (VII. 05.) szämu
Képviselő-testületi hattlrozat 21. pontjában meghatátozott eggyel magasabb kategóriába
sorolt bérleti díjra emelkedik.

4.) a bérleti szerzodés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzattulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 1712005. (IV. 20.)
szźlmuBudapest Jőzsefvátosi onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apján3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, és a 15. $ (4) bekezdése a|apjmkozjegyző
előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áirásátval.|aljaa lęendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hattľidó : 20 13 . január 2I .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 01. 17-én írásban éľtesítették az iigyfe|et, a
bérleti szerződést nem ktitłitte meg, további ügyĺntézést nem igényel.

A Budapest WII., Baross utca 127. szdm alatti, 35919/0/A/73 helyrajzi szdmon
nyilvdntaľtott'fr)Idszinti, 14 m2 alapteriiletíí, hatdrozott időre szólti bérleti joggal

teľhelt egyéb helyis ég elidegenítés e
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9 l 20Í3. (I. 1 4.) sz. váro s g azdá|ko dás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhan gú, 12 igen szav azatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy:

1) az ingatlan-nyilvántartásban a 35919l0lN73 he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Baľoss utca |27. szám a|atti, I4m, alapterĹiletű,
haÍźlrozott idejű bérleti joggal terhelt nem lakás célú ftjldszinti egyéb helyiségľe fennálló
elidegenítést kizáró feltétel alól felmentést ad,

2) az ingatlan-nyilvántartásban a 35919ĺ0lN73 helyrajzi szĺímon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Baľoss utca 127. szám a|atti, 14 m" alaptertiletű nem
lakáscélú ftjldszintí egyéb helyiség véte|áTát az e|készult forgalmi értékbecslés, valamint
al5lf005. (IV. 20.) számt önkormányzatírenđę|etalapjźn a forgalmi érték 100 oÁ-ában,

azaz 1.960.000,- Ft összegben határozza meg. Egyben hozzájáru|, hogy a helyiséget a
hatźrozott időre szóló bérleti szerződéssel rendelkezőbér|ok a I5l2005. (IV. 20.) számu
önkormányzati rendeletben foglalt, annak megfelelő tartalmú eladási ajáĺ|at szerinti
feltételekkel megvegyék.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatfuiđő : 2013 . janlár 2I .

A Kisfalu Kft.tájékoztatása alapjánz az e|ad'ási ajánlatot2013. január 17. napján postai
úton elküldték a bérlőknek. Az eladási ajánlatban foglalt hatáľidő eltelt, szeľződést nem
köttittek. Az ügy további intézkedést nem igényel.

Lakds elidegenítésével kapcsolatosvételór és eladdsi ajdnlatjóvdhagyúsa (3 db)

Í0 l 20Í3. (I. 1 4.) sz. Váro s g azdá.Jko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(e gyhan gú, 12 igen szav azatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a
helyrajzi számon 

^ 
nyilvántartott, természetben a Budapest vlil.'

szttm a|atti, 33 m, alapterülettĺ lakás véte|árát az elkésziilt forgalmi
értékbecslés' valamint a 1612005. (Iv. 20.) önkormanyzati rendelet 19. s (1) _ komfoľtos
lakás esetére vonatkoző - bekezdése alapján a forgalmi érték 50 "Á-áhary azaz 2.9l.5.000'-
Ft tisszegbeĺhatározza me9. Egyben hozzájźlrul, hogy a lakást ahatározatlan időľe szĺólĺi
bérleti szerződéssel ľendelkező bérlő, a hatályos rendeletben foglalt, annak megfelelő taľtalmú
eladási ajźn|at szerinti feltételekkel megvegye.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatánđő: 2013 . janutr 2I .

A Kisfalu Kft. tájékoztatźlsa alapján: az e|adátsi ajánlatot 20|3. január l.8. napján
személyesen átvette a bérlő. Adásvételi szerződést nem kiitiitt. Az iigy további
intézkedést nem igényel.

11 l 20|3. (I. 1 4.) sz. Vá ľo s g azd'áůko dási és Pénzii gyi B izo tts ág határ ozata
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(egyh an gú, 12 igen szav azatta|)

A VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottsá,g ugy dönt, hogy az ingat|an-nyilvántartásban a
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest vI[.,

. szám a|atti,3S m2 alapteniletú lakás vételáľát az elkészült forgalmi
értékbecslés, valamint a 1612005. (IV. 20.) önkormányzati ręndelet 19. $ (1) _ komfortos
lakás esetére vonatkoző - bekezdése alapján a foľgalmi érték 50 "/o-ában,, azaz 3.030.000,-
Ft ĺisszegben határozza meg. Egyben hozzájáruI' hogy a lakást a határozatlan időľe szólĺí
bérleti szerződéssel ľendelkező bérlő, a hatályos rendeletben foglalt, annak megfelelő tartalmú
eladási aj áriat szerinti feltételekkel me gvegye.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő : 20 1 3 . jaĺuár 2I .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjánz az e|adźlsi ajánlatot 2013. január l.7. napján postai
úton elkĺildték a bérlőnek. Adásvételi szerződést nem kötiitt. Az iigy további intézkedést
nem igényel.

12 12013. (I. 1 4.) sz. Yáľos gazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határozata
(egyhangú' |2 igen szav azatta|)

i.::::::::::]::::.''ľ'ľ.łx1'%ľtr,ľÍfr':íťJ:ä:i:fl #"Jt'#'TTľ;il.ľ.i'Ť?ľ':
. szétm a|alti,29 m2 alapterĹilettĺ lakás vételárát az elkésztilt forgalmi

értékbecslés, valamint a kérelem benyújtásának időpontjábarl hatá|yos |6/2005. (ľV. 20.)
önkormányzati rendelet 19. $ (1) bekezdése alapjźn a forgalmi éľték Zío/"-áhan' azaz
1.650.000'- Ft összegbęnhatározza meg. Egyben hozzájáĺul, hogy a lakást ahatározzt|an
időľe szĺílĺó béľleti szerzőđéssel ľendelkezo bér|ő, a kérelem benyújtásanak időpontjában
hatályos ľendeletben foglalt, annak megfelelő tartalmú eladási ajén|at szeľinti feltételekkel
megvegye.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatríĺidő: 2013. január 2I.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: az e|adásĺ ajánlatot20Í3. január 17. napján postai
úton elkůildték a béľlőnek. Az adásvéte|i szerződés 2013. febľuár 19. napján a|áírásra
került. Míigy további intézkedést nem igényel.

A Budapest WII., MĺÍľia utca 15. pinceszinti, 36647/0/A/1 helyrajzi szdmú, iłres
raktdrhelyiségre késziik értékbecslés feliilviagúIata és elidegenítéshez houlźjdrulús

13 l20 13. (I. 1 4.) sz. Váro s g azd,á.Iko dźls i és Pénzii gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, |2 igen szavazztta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I .) az I27 4 12012. (X. 1 7.) számű határozatát visszavonj a.
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f.) Sz. D. vételár csökkentési kéľelmét elfogadja, azingatIan-nyilvántartásban a36647l0lN|
he|yrajzi számon nyilvántartott' természetben a Budapest VIII.' Mária utca 15. szám
alatti 54 m, alapteľületű üres pinceszinti egyéb helyiséget a bérbeaďási állományból
kivonja, vételáľát 5.620.000,- Ft osszegben jővtthagyja, és hozzájáruI, hogy a

raktárhelyiséget Sz. D. megvásáto|ja. Az eIađási aján|atban és az adásvételi szerződésben
ki kell kĺ'tni, hogy a vevő az ingatlan á||apotáĺa vonatkozó ľészletes tźi1ékońatást
megkapta. A vevő a helyiség áIlapotáva| kapcsolatban eladóval szemben semmilyen
káľtéľítési igérľryel nem léphet Í.el.

3.) felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy azuj véte|źtnal küldjĺin új eladási ajtnlatot a I5/f005. (IV.20')
önkormanyzati rendele t aIapján,

4) amennyiben Sz' D. nem él az eladási ajtn|atban foglalt határidőn belül a vétel

lehetőségével, úgy a helyiséget nyílt árveľésen kell elidegeníteni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 1. pont esetében 2013. jamát 14.

2.,3.) pont esetében 2013. január 21.
4.) pont esetében az e|adási ajtn|at|ejártát követő árveľés

A Kisfalu Kft.
úton elküldték
keľült. Aziigy

tájékoztatása alapjánz az e|adźlsi ajánlatot2013.január l.7. napján postai
aziigyfé|nek. Az adásvételi szerződés2013. februáľ 28. napján a|áírásra

további intézkedést nem igényel.

,4 Budapest WII., Rökk Szilĺźrd utca 3. szdm alutti, 36658/0/A/l helyrajzi szĺÍmú,
udvari bejúratú, fi)Idszinti, hatdrozatlan idejúí bérleti joggal terhelt nem lakds céIjdra

szo lglźló helyiség elidegenítése

| 4 l20 13. (I. 1 4.) sz. Város g azdá.Jko dás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 12 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy az iĺgatlan-nyilvántaľtásban
36658l0lV1- he|ytajzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII.' Rt'kk Sziláľd
utca 3. szám a|atti, 43m2 alapteľĹi|etú, 416110.000 tulajdoni hanyadú nem lakás célú
helyiség vételrárát az e|készilt forgalmi értékbecslés, valamint a jelenleg hatályban lévő
rendelet alapjáĺ a foľgalmi érték Í00 oÁ-á.}.an,, azaz 7.100.000'- Ft összegben határozza
meg. Egybenhozzźljźtul, hogy a helyiséget ahatározatlan időre szóló bérleti szeľzodéssel
rendelkező EXTRA Kft. béľlő, a hatá|yos ľendeletben foglalt, annak megfelelő tartalmú
e ladás i aj án|at szerinti feltéte l ekkel m e gv e gy e.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźlriďő : 20 13 . jaĺuár 2I,

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: az eladási ajánlatot2013.januáľ 17. napján postai
úton elkiildték a bérlőnek. Az adásvéte|i szerződést nem ktittitte meg. Az iigy további
intézkedést nem igényel.

Javaslat iires helyiségek és lakdsok elidegenítésére
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15 l20 13. (I. 1 4.) sz. Vá ro s g azdá|ko dási és Pénzü gy i Bizotts ág határ ozata
(egyhangú 

' 
Í2 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az a|ább felsorolt 3 db nem lakás
céIjára szolgáló helyiséget és 12 db lakást abérbeađási állomĺĺnyból kivonja, egýtta| felkéri a
Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabá|yokrendelkezései szerinti nyílt árverés lebonyolításźlra.

ctm hrsz a|apterület ingat|an típusa |ikvid foľga|mi érték
Alföldi u. 5. I. l8. (Kun u. 9.) 34747/0/Nzr 30 m2 komfort nélktili lakás 1.510.000,- Fr
Diószeghy S. u. 44lA. III.64. 36018/0/N67 42Í|ŕ komfortos lakás 2.220.000.-Ft
Diószeghy S. u. 44/A. fsz. l3. 360|8ĺ0/N|3 36 ÍIÝ komfortos lakás 1.790.000.- Fr
Futó u. |3.fsz,4. 3ss74/0/N5 32mz komfotos lakás 1.620.000.- Ft
Kőľis u. 3/b. fsz.1. 36078/0/N9 25 mz komfortos lakás 1.120.000,- Fr
Kőris u. l7lb.I. l8. 35973/0/Nt7 20 m2 komfortos lakás 900.000.- Fr
Krudv Gv. u. I l. fsz. 4. 367r7/0/N5 5l mt komfortos lakás 2.810.000.- Fr
Mátvás Íér |2' mfsz. 5. 3s146/0tNs 35 m2 komfort nélküli lakás 900.000.- Fr
Nagyfuvaros u. 20. II. 20. 3s079/0tN20 34 m2 komfoľt nélküIi lakás 1.540.000,- Fr
Nap u. 31. fsz. 8. 3s700/0/Nr0 35 m2 komfoľtos lakás t.440.000.- Fr
Pľáter u. 69. III. 28. 36116/0/N3l 30 m'? komfoľt nélküli lakás 1.380.000.- Ft
Dobozi u.3.II.24. 3s383/0/Nzs 26 m2 komfort nélkiili lakás 1.220.000.- Ft
Kisfaludv u.28/b. fsz 35661ĺ0/N40 325 m2 helvisés 21.800.000.- Fr
Kőris u. 31 3s96610/N4s 482m2 helvisée 25.560.000.- Ft
Tolnai L. u. 42. fsz. 34969/0/Nl 16 mz heIvisée 780.000.- Ft

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezeto igazgatőja
Hatátidő : 2013.j anuĺáľ 3 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: az
mÍndegyik ingatlan elkelt, kivéve a Budapest
ĺigy további intézkedést nem igényel.

áľverés 20|3. február 21. napján volt,
VIIL' Kőris u. 3ĺ.. szám alattĺ ingatlant. Az

Javas lat gép ko cs i-b edlllj b ér b eadús ór a

16 ĺ20 13. (I. 1 4.) sz. Váro s gazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyh an gú, 12 igen szav azatta|)

A Vaľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi az łDÁCsI-ÉPKER Kft. (székhety: 1086 Buđapest, Futó u. 8. VI. em.
41.; képviselő: Adácsi LászIő ügyvezető) részérę határozat|aĺ idejű bérleti szerzőďés
megkötéSét a Budapest VIII., Futó u. 5-7-9. szám a|atti 35576l| hrsz-ú telek udvaľiín
kialakított gépkocsi-beáI|őra,30 napos felmondási idővel 6.025,- Ftlhó + Afa+ infláció
mértéke bérleti díj mellett.

2. Az 59l20I1. (XI.07.) számu onkormányzatí renďelet 13. $ (2) bekezdése a\apjan a
bérleti szeÍzodés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegű óvadék mesfizetése.
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3. Az 5912011. (XI.07.) számu onkoľmányzati rendelet 15. $ (4) a.) pontja alapján
eltekint az egyo|da|ú kötelezettség vállaló nyi|aÍkozatkozjegyzői okiratba foglalásától,
a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataridő: 2013. janufu 2I.

A Kisfalu Kft. tájékoztztása alapján: a hatáľozatrő| értesítették a céget 2013. január 2|.
napján. A bérleti szerződés 20Í3. febľuár 1. napján a|áírásra keriilt. Az iiw további
intézkedést nem igényel.

Papelito 29 Kft. bérlő bérbeszdmítĺÍs módosítlÍsóra vonatkoaí kérelme a Budapest
WII. keľiilet, orczy út 29. szóm alatti tinkormdnyzati tulajdonú nem lakús célli

h elyis ég v o natkozds db an

|,7 l 20t3. (I. 1 4.) sz. Váro s g azdź.Jko dálsi és P énzĺĺ gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangrĺ,, |2 igen szavazatta|)

A Városgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy hozzájáľul a Papelito 29 Kft.. tita|
bérelt, Budapest VIII. keľület, 35988/0lN39 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, teľmészętben a
Budapest VIII. keľület, orczy t|t 29. szám a|att taIá|hatő, 37 m' alapterületű, onkormányzati
fulajdonú, utcai, füldszinti nem lakás célú helyiségľe kötött béľbeszĺĺmítási megállapodás
módosításáhozbruttó225.000,-Ft(1]7.166,-Ft+27yoAfa)összegen,valaminta munkálatok
hataľidej ének mó do sít ásához 20 12. október 3 1 . napjár a.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 2013. január 2I.

A Kisfalu Kft. tájékoztatálsa alapján: a megállapodás mĺídosításra került, továbbÍ
ĺigyĺntézést nem igényel.

Javaslat Budapest WII. keľület róaef u. 4l. számú lakóépiilet pincefeletti udvari

fi)démcsere vúllalkozttsi szerződésének megki)tésére

18 l20 13. (I. 1 4.) sz. Váľo s gazdálko dási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(egyhan gú, 12 igen szav azatta|)

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

1. Tudomásul veszi a Budapest VIII. kerĹilet József u, 4I. szźtmt lakóépület II udvari,
pince feletti bauxitbeton fĺjdémszerkezet elbontásźlra és új ftjdém kía|akitźsfua
vonatkozó kozbeszerzési értékhatárt el nem éľő beszerzési eljarás tábIázat szerinti
eredményé t és hozzáj źrul a munka elv égzéséhez:

Ajánlattevő Ajtn|ati ár

1. Thelien Tervező Kft. 1085 Bp. József kÍt.69. 14.969.757"-Ft + Afa
2. Baufit Sport Kft. 1 148 Bp. Nagy Laios király tftia 55/a. 13.533.41O,-Ft + Afa
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J. FEHEREP Kft. 8000 Székesfehérvaľ Sziset u. 13. r8.066.826,-Ft + Afa
4. JonBau Kft. 1082 Bo. Üllői tft60-62. 13.540.670.-Ft + Afa
5. MVM Epítő Kft. 1053 Bp' Papnövelde u. 8. nem adott

2. Felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy a beszerzési eljáľásban legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tarta|maző érvényes aján|atot tevő Baufit Sport Kft-vel (1148
Btlclapest, Nagy Lajos király íltja 55/a., acĺószám: 14251766-2-42, szělm|aszáma:
11714006-2043950|, cjsz.: 01 09 895657) I3.533.4I0,-Ft + Áfa összegben az udvari
ftjdém elbontása és új ťodém kialakítása vonatkozás ában, az onkormányzat nevében a
YáI|alkozási szerzóđést kĺjsse meg. A munkálatok költségének fedezete a 2012. évi
költségvetésben a Kisfalu Kft. ľészére a 11602 címen önkormányzati tulajđonú
épiiletek felúj ítás a alapítás Jó zs ef u. 4 1 . el ő irĺĺn y zat p énzmar adv źny a.

3. A kivitelezés bonyolítója a Kisfalu Kft., bonyolítási díjaanettó 13.533.41O,-Ft aján|ati
źlr 3oÁ-a, azaz 406.002,-Ft + Afa, fedezete a 2012. évi költségvetésben a Kisfalu Kft.
részérę a 11602 címen önkormányzati tulajdonú épületek felújítása a|apítás József u.
4 I . előir ány zat p énzmar ađv źny a'

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határiđő: azoma|

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján2 a szerződés megkötése megtiiľtént, a terület
átadásának időpontja2013. febľuáľ 25.,,a kivitelezés jelenleg is folyamatban van.

Javaslat a Vĺźrosgazddlkodĺtsi és Pénziłgyi BizottsĺÍg iigyrendjének módosíttźsóľa

19 l20 |3. (I. 1 4.) sz. Vá ľo s g azdáůko dási és Pénzü gyi B izo tts ág hatáľ ozata
(egyhangú 

' 
12 igen szavazatta|)

A Vĺĺrosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I. az 1l20I0. (X.20.) számu hattrozatáva| elfogadott és a 28412012. (Iil.07.) szźlrltl
hattrozatával módosított Ügyrendjét 2013 . január I4-i hatáI|yal az alábbiak szeľint
módosítja:
a) 1. 3. pontja az alábbial<ra módosul:

,,1. A Bizottság feladatźń a helyi önkormányzatokľő| szóló 1990. évi LXV. törvény
(továbbiakban: otv.;, a Magyaľország heIyi cinkormányzatairőI sző|ő 20II. évi
CVKII. törvény (továbbiakban: Mötv.), valamint a Képviselő-testtilet és Szervei
Szervezeti és Mfüödési SzabáIyzatźtrőI sző|ő I9l2009. (V.06.) ĺinkormanyzati rendelet
(továbbiakb an: SZMSZ) alapj an látja e|.',
b) 1.5. pontja azalábbiaha módosul:

,,5. A Bizottság - feladatköľében - kezdeményezi, elokésziti a képviselő-testület
dĺintéseit, a képviselő-testiilet által rendeletben, valamint hatá,ĺozatában átrvhźzott
hatáskörben döntést hoz.',

c) II.1. e) pontjának második mondatát tcjrli.
d) II.2. pont JAVASLATOT TESZ VAGY KEZDEMÉNYEZIcím l) pontját törli.
e) II.2. pont EGYÉB cím g) pontja az altbbial<ra módosul:
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,,g) ellźúja az önkoľmányzati képviselők vagyonnyilatkozatźnak vízsgáIatával,
azok nyilvárĺtartásával, kezeléséve|, a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eIjttás
lefolytatásával és azok őrzésév eI összefüggő fe1adatokat;''

Đ III.1. pontja aza|ź.řbiakľa módosul:
,,1. A Bizottság a rendes üléseit hetente hétfónként 13.00 óľai kezdettel tartja.,,

g) VIII.3. pontja az altlbbiaka módosul:
,,3' Jelen Ügyrendben nem szabćůyozott kérdésekben az otv., az Mötv. és az
sZMsZ vonatkozó szakaszai az ir tlny adők.,,

2. felkéń a bizottság elnökét a hatáĺozat 1. pontjában foglaltaknak megfeIe|ő, az
e|óte1esńés mellékletét képezo, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Ügyrend a|áítására.

Felelos: aY árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elncjke
Hataridő: 2013. január 14.

A Szervezési és Képviselői lroda tájékoztatása alapján: a Bwottsálg Ügyrendjének
a|áírása megtiirtént.

Tdrs adalombiztosíttÍs i per es iigy b en sziiletett ítéIet t udo mds alv étele
zÁnr tjĺÉs

2| ĺ 20 |3. (I.2 1.) sz. Váro s g azd'á|ko dátsi és Pénzü gyi B Łotts ág határ ozata
(egyhangú, 11 igen szavazatta|)

A Váľosgazđa|kođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Fővárosi Munkaügyi Bíróság
előtt aZ Önkormiínyzat á|ta| indított, 45.M.3327|20IL. szőmű, taľsadalombiztosítási
hatźlrozattal összefüggő perben hozott. 45.M.3327l20IIlI8. sztlm alatti ítélettel szemben -
fekárt Ény ti|áv a tekintettel - fel lebbezni nem |<lv án.

Felelos : polgĺáľmester
Hatáĺiđő azonna|

A :a
Fővárosi Kőzigazgatási és Munkaügyi Bíróság 45M.3327l2011/18 számű ítélete ellen
fellebbezéssel nem é|t az Onkormányzat, és megfizette a biztosító táľsaság áItal nem
térített tinľész m értékét.

A Budapest, Wil. kerület .... szdm alatti ingatlanra vonatkozti
elővúsdrldsi jogľlil lemondús ZART ULES

22 l20 Í3. (I.2 1.) sz. Váľo s g azdá|ko dás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangrĺ, 11 igen szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Fővaľos VIII. kerület
Józsefuarosi onkormanyzgt, a .. Itrsz-tl, Budapest' VIII. kerĹilet, ...
szźľľl a\att taláIhatő, 84 m, alapterületű |akás % tulajdoni hányaďćnak tekintetében, Z. T, eladó,
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továbbá V. M. vevő kcjzött 2012. december 20-źn kötött Adásvételi szerzőđéshez kapcsolódó
elővásárlási jogával nem kíván élni.
Azingat|anvéte|áta:5.850.000.- Ft,azazotmillio-nyo|csztuotvenęZet forint.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2013 . iaĺuár 21 .

A Vaeyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztálv tájékoztatálsa alapjánz az|Jgyosztá|y
táiékoztatta az ligyfe|et aBizottság diintéséről, továbbĺ ĺntézkedést nem igényelt.

Kdľtéľítési igény ZART ULES

23 l 20 Í3. (I.21.) sz. Váľo s gazd álko dási és Pénzĺi gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 11 igen szavazaltĺ|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzźtján!, ůlhoz, hogy az
onkormanyzat 96001107910640800 kĺitvényszámí biaosítás I.4.I sz. ''Altalános 

felelősség
biztosítás'' a\apjźn - az ,űtkarbantaľtási eIőirźnyzat terhéľe _ H. L. I. tulajdonźlbarl |évő

gépjárműben keletkezett, úthibából eredő kárral kapcsolatban felmęľü|t és az onkormiĺnyzatot
teľhelő 50.000,- Ft örľész összegéből megfizetésľe kertiljĺin a kaĺosult tészére 26.044,- Ft,
valamint a Generali Biztosító részéref3.956.- Ft.

Fe l el ő s : J ó zs e fu aro s i Váro süzemelteté si S zo| gźĺIat ígazgatőj a
Hatáľidő: zl|3.január 3 1.

A JVSZ tájékoztatása alapján: a szükséges dokumentumokat a dtintést ktivetően a JYSZ
továbbította a Pénzügyi Ügyosztá|y részére.

favaslat a Budapest Vlil., szdm alatti ingatlanra vonatkozti
peŕes eljóľlÍs lezdrdsdra és tulajdonjog rendezésére

zÁnr ÜĺÉs

26 l 20 Í3. (I.2 1.) sz. Váro s g azdá|ko dálsi és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, |2 igen szavazatta|)

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I .) a |37 5 l 20 t2. (XI.}I. ) szá mrĺ hatźr o zatźń vi s szavonj a,

2') hozzźtjtru| allhoz, hogy a Budapest VIII., .... szźrrl alatti lakás
ingatlan (hĺsz.: ......) tulajđonjoga azingatlan-nyilvantartáson kívüli adásvételi
tulajdonszerző B. G. és M. A. javźra az ingat|an-nyilvántaľtásba bejegyzésre keľüljĺin a
ktjvetkezőképpen:

,,A fenttelcre tekintettel a telekkanyvi tulajdonos jelen megállapodásban feltétlen és

visszavonhatatlan hozzájórulását adja ahhoz, hogł a teĺekkonyvon kívüli tulajdonosok
tulajdonjogát vétel jogcímén egymás kozött %-ed %-ed arónyban az ingatlan-
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nyilvantartásba bejegyezzék a Budapest VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat
tul aj donj o gának e gyi dej ú t ö r l é S e me lĺ ett.

Szerzödö felek megállapodnak abban, hogy telekkönyvon kívĺili tulajdonosok jeĺen
megálĺapodást aual a nyilatkozati tartalommal is írjdk ald, hogl amennyiben a fent
nevezett ingatlan tulajdonjogót B. G. és M. A. K. javara az ingatlan-nyilvóntartdsba
bejegłezték, jelen megállapoďtÍssal kérik a Fővdrosi Törvényszéket,
hogy a 2.P.21.465/20ll. szómonfolyamatban lévő peres eljdrást sziintesse meg, egyben

karcIezettséget vállalnak a perkoltség és a faldhĺvatali eĺjárási díj megfizetéséľe. Szerződő

felek rogzítik továbbó, hogł ebben az esetben eglmással szemben perkaltség igényük
nincs.
Abban a nem várt esetben, ha a Fővárosi Kerületek Földhivatala a benyújtott megegyezés

alapján a tulajdonjog bejeg,lzési kérelmet elutasítja, úsy B. G. és M. A. K. felpereshźnt a
Fővárosi Törvényszéken megindított elbirtokĺási iránti peres eljárást folytatjók.,,

3.) felkéń a Kisfalu Kft-t, hogy az I' szttmű melléklet szerinti megállapodás aláíľásáľól és

ügyvédi ellenjegyzéséľől gondoskodjon annak érdekében, hogy a f.) pontban
meghatározottak szęrint a fĺjldhivatali bejegyzés lehetővé váljon és ezze| egyiđejtĺleg a
Főváľosi Torvényszék előtt folyó, 2.P.2|.4651201rI szźtmí per megszüntetésre keľiiljĺin'

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hataľidő: 2013. január 23.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a megá|lapodás a|áírásra került 20|3. január 28.

napján, a Földhĺvatalba benyújtásľa került. Az iigy további intézkedést nem igényel.

Közter ĺilet-h aszndlati kérelme k elbír úlás a

41 l 20 13. (I. 2 1.) sz. Váro s g azd'á.Jko dźlsi és Pénzü gyi Bizo tts ág határ ozata
(egyhangú, 13 igen szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľĹilęt-hasznáIati
hozzájáruIást ad - teljes díjťrzetéssel - az a|ábbi iigyben:

Közterü1et-haszná|ő,k&e|mezo: Cvikkeľ optika ,,200I,, SzolLgá.Jtatő és Keľeskedelmi
Br.
(1088 Budapest, Kĺudy Gyula u. 4.)

Közteľület-hasznźiat iđeje: 2013. január 0I. . 20|3. december 3 1 .

Köztertilet-haszná|at cé|ja: megáIlítő tábla
Közteľtilet-baszná|athelye: Knidy Gyula u. 4.

K<jzteľĹilet-haszná|atnagysága: I m"
Díjťĺzetés ütemezése: havi díjÍizetés

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. jarnár fI.

A VaeyoneazdáIkodási és Üzemeltetési Ügvosztálv tájékoztatása alapján2 az ügyfél
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b efrzette a ktizteľiilet.h asznál at díját, a határ ozat kĺad ás ľa kerůilt.



42 l 20 |3. (I.2I.) sz. vá ro s g azdá.Jko dás i és P énzÍi gyi B izo tts ág határ ozata
(egyhangú, 13 igen szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Péĺlzugyi Bizottság úgy d<int, hogy köZterĹilet-hasznáIati
hozzájáru|ást ad - teljes díjfizetéssel - az aIábbi tigyben:

KöZterĹilet-haszná|ő,kére|mező: Cvikker optika ,,,200Í,, Szolgáltatĺó és Kereskedelmi
Br.
(l088 Budapest, Kĺúdy Gyula u' 4.)

KöZteľiilet-hasznáIat ideje: z)I3.januaÍ 0I. -20|3. december 31.
KözterĹilet-haszná|at cé\a: v1|ágítőtáb|a
Közterület-haszná|at helye: r*pv Gyula u. 4.
Közterület-haszná|atĺagysága: Im"
Díjfizetés ütemezése: havi díjfizetés

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. janufu 2I.

A Yaeyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztálv tájékoztatása alapjánz az ügyfél
b efizette a kiizterůĺlet-h aszn ál at díját' a határ ozat kĺad ás ra keľült.

43 l 2013. (I.21.) sz. Váro s g azd'áI.ko dáls i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú' 13 igen szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy kĺjaerĹilet-haszná|ati
hozzáján,ilást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

Közterület-haszná|ő,kérelmező: Magyar Lapteľjesztő Zrt.
(|097 Budapest, Táblás u.32.)

KozteľĹilet-hasznáIat ideje: 2013.január 0I. -20|4. december 31.
Közterület-haszná|at céIja: hírlapárusító pavilon
Közteľiilet-hasznźiat helye: Ká|vfuiatét
Közterület-hasznéiatnagysága: 4 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. janufu 2I.

A Vaeyoneazdálkodási és Üzeme|tetési Ügyosztály tájékoztatása alapjánŻ az iigyféI
b eťwette a kiizterület-h aszn áI at díját, a határ ozat kiad ás ra keľült.

4 4 l 20 13. (I.2I.) sz. Váľo s gazd álko dási és Pénzü gyĺ Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 13 igen szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság ilgy dönt, hogy közterület-haszná|ati
hozzájźruIást ad - teljes díjfizetéssel - az alábbi ügyben:

Kcjzterület-hasznáIő, kérelmező: Golden Rose 2002. Keľeskedelmi és Szolgáltató Kft.
(1062 Budapest, Aľadi u. 17.)
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KöZterĺilet-hasznáIat ideje: z)I3.januar 2I. - 2014. jaĺuár 20.
Közterület-hasznáIat céIja: szórólaposztás
KözterĹĺlet-hasznáIat helye: Néplzínhaz u. 11.

KöZteľÍilet-haszná|atnagysága: I m.
Díjfizetés ütemezése: éves díjfizetés

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. január 21.

A VaeYoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztálv tájékoztatása alapján.. az ügyfél
b eťuette a kiĺzteľület.h aszn áI at díját, a határ ozat kiad ás ra keľiilt.

45 l 2013. (I.fL.) sz. Vá ľo s g azdá,Jko dársi és P énzü gyi B izotts ág batár ozata
(egyhangú, 13 igen szavazatta|)

A Yátosgazdálkodási és Pénzngyí Bizottság úgy dcĺnt' hogy köZterĺilet-hasznźiati
hozzttjáru|ást ad _ teljes díjťrzetéssel - az altlbbi ügyben:

Közteľület-haszná|ő,kérę|mezó: Golden Rose 2002. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(1062 Budapest' Aĺadi u. 17.)

KöZteľti1et-haszntt|atideje: 2lI3.januaľ 2I. - 2014. január 20.
Közteriilet-haszná|at céIja: vil'ágítő ľeklámtábla
KöZterĹilet-hasznźllat helye: Bacsó Béla u. 5.

Közterület-hasznáIatnagysága: 1'm2

Díjfizetés ütemezése: éves díjf,rzetés

Felelős: polgármesteľ
Hatźridő 201'3 . január 21.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztálv tájékoztatása alapján: az ügyfél
b efizette a kłizterület-h asznál at díját, a hztár ozat kiad ás ra került.

4 6 l 20 13 . (I.2|'.) sz. Vá ľo s g azdá.Jko dáls i és P énzü gy i B izo tts ág határ ozata
(egyhangú, 13 igen szavazatta|)

A Yźrosgazdä|kodási és Pénzugyi Bizottság úgy dĺint, hogy közterĹilet-hasznáIati
hozzttjźrruIźtst ad - teljes díjfizetéssel - az alábbi ügyben:

Közteľület-haszná|ő, kéľelmező: Golden Rose 2002. Keľeskedelmi és Szolgáltató Kft.
(|062 Budapest, Aĺadi u.77.)

Közteriilęt-hasznttlatideje: 2013.janutlr21. -2014.januar20.
KozterĹilet-hasznáIatcéIja: megállító tábla
Közterület-hasznáIathelye: Bacsó Bé|au.2.
Közterület-hasznáIatnagysága: 2m2
Díjfizetés ĺitemezése: éves díjfizetés

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. iarulár 2I.
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A VagYongazdálkodási és Uzemeltetési UgYosztálv tájékoztatása alapjánz 
^z 

ügyfé|
b eťuette a kiizterůi l et-haszná|at díját, a h atár ozat ki a d á s ra keľ ü lt.

47 l 20 13 . (I.21.) s z. Vá ľo s g azdá.lko dáls i és P énz ü gyi B izotts á,g határ ozata
(egyhangú' 13 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság ilgy dönt, hogy közterület-hasznáIati
hozzájáruIást ad - teljes díjfizetéssel - az alábbi ügyben:

KöZterĹilet-haszntllő'kérelmező: Golden Rose 2002. Keľeskedelmi és Szolgáltató Kft.
(1062 Budapest, Aĺadi u. 17.)

KözteľĹilet-hasznźiatideje: 2013. január 2I. - 20|4. jarnar f0.
Kozterület-haszná|at céIja: szőrőIaposztás
KözterĹilet-haszná|athelye: BlahaLujzatéľ3-5 36406htsz.
Közterület-hasznáIat nagysága: 1 m"
Díjfizetés ütemezése: éves díjÍizetés

Felelős: polgármester
Hattlridő : 20 13 . jaĺuár 21 .

A Vaevoneazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztálv tájékoztatása alapjánŻ 
^z 

ügyfét
b eťlzette a kiizterü let.h a szn ál at díját,, a határ ozat kiadás ra került.

48 ĺ20 13. (I.21.) sz. Váľo s gazdálko d ás i és P énzůi gyi B ĺzotts ág határ ozata
(egyhangú' 13 igen szavazatta|)

A Viáľosgazdálkodási és Pénzngyí Bizottság úgy dtint, hogy kĺjzterĹĺlet-haszĺtĺIati
hozzźljźlruIźlst ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

KöZterĹilet-hasznáIő, kérelmező: Golden Rose 2002. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(1062 Budapest, Aradi u.17.)

Köztenilet-haszná|atideje: 2013. januźtr 2|. - 2014. jarnźtr 20.
Kĺjzteľület-hasznáIat cé\a: megállítő táb|a
KöZterĹilet-haszná|athelye: Népszínhazu.7.9.
KöZtertilet-hasznáIat nagysága: 2 m"
Díjfizetés ĺitemezése: éves díjťrzetés

Felelős: polgármesteľ
Hatá'tidő : 20 13 . január 21 .

A Vaevoneazdálkodási és Üzemeltetési ÜgYosztálv tájékoztatása alapján2 az ügyfél
b eťlzette a kłizte ľĺi let-h aszn ál at díj át, a határ ozat kia d á s ľa kerü lt.

49 ĺ 20 13. (I.2 1.) sz. Vá ro s g azdá|ko dás i és P é nz ü gyi B izo tts ág határ ozata
(egyhangú' 13 ĺgen szavazatta|)
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A Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy kcjzterület-hasznäIati
hozzájtlrulást ad _ díjmentességgel - az alábbi ügyben:

Kĺjzterület- haszná|ő, kére|mező : F;tellt az Életort Ktizhaszn ú Alapítvány
(1039 Budapest, Lehel u. 15.)

KözterĹilet-hasznźĺ|atideje: 2013. janufu 01. - 2013. június 30.
Koztenilet-haszná|at céIja: ételosztás
Kĺjzterület-hasznźiathelye: Dobozi téľ
KöZterület.hasznáIatnagysága: 50m2

Felelős: polgáľmesteľ
Hatrĺľidő: 2013. január 2I.

A VaevoneazdáIkodási és Üzemeltetési Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a ktizterület.
használati határozat kiadásra keľiilt.

50 ĺ 20 13. (I.2 1.) sz. Váľo s g azdá.J.ko d,áls i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú, 13 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dönt' hogy a 1486l20If. (XII.IZ.) sz.

hatźlrozatźń - az a|tlbbiak szeľint módosítja:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáe iĘy dönt, hogy építési munkateľĹilet céljáľa
közterĹilet-hasznáIatihozztĄttru|ást ad teljes díjfizetéssel a FOXBAU Kft-nek (székhely: 1 133

Budapest, Visegľádi u. 102.) 50 m, közterĺilethasznźiatt.ľa})l,3. februar 20. -2013. március
3l-ig, amennyiben nevezett cégmegťĺzeti a jfuđateljes szélességében (72,6 fił) a közterület-
haszná|ati díjat, valamint a kieső paĺkolás (7 paľkolóhely) utani díjat is, cisszesen I209 484,-

Ft-ot.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. január 2I.

A VaeYoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztálv tájékoztatása atapján: az építkezésľe
kért ĺdőpontot elhalasztottálk, ahatározat emiatt nem keľĺilt kiadásľa.

Dtintés ltllami tulajdonban lévő ingatlanok térítésmentes önkoľmúnyzati tulajdonba
vételérőI

51 l 20 13. (I.21.) sz. V á ľo s g azd'á,Jko dáls i é s P énzü gyi B izo tts ág határ ozata
(egyhangú, 13 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottstą úgy dönt, hogy a Budapest Fővaros VIII. keľĹi]et

Józsefu arosi onkorman y zat, az

a) 3499010lNI7 hrsz. alatt felvett,természeÍben a Fecske utca 10. I. em. 12.

b) 3514610lN6hrsz. alaff felvett, természetben a Mátyás tér 12. fszt.6.
c) 35435l0l1J10 hĺsz. alatt felvett, természetben a Kálváriatér 16.I,12.
d) 3 6008 l 0 lB l24 hĺsz. alatt felvett, természetben az orczy ilt 25 . IV. em. 3.

e) 36468l0lN39hĺsz. alatt felvett, természetben a Somogyi B. u.2I.III. em. 8.
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36687l0lNI6hrsz. alatt felvett, természetben a József krt. 33. II. em. 10lB
3878Il0lN2hrsz. alatt felvett,természetben a Reguly A. u. 4. f.em. 1.

38840l] |lrsz. a|att felvett. teľmészetben az Asztalos Sándoľ u.

a|att lévő á|Iamí tulajdonú vagyonelemek (ingatlanok) tekintetében a téľítésmentes
ö nko rmány Zati tu|aj donb a adásra nem tart i géný.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013. január 2I.

A Vaevoneazdálkodási és Üzemeltetési ÜgYosztály tájékoztatása alapján: a határozat
v égr ebajtálsa továb bi intézkedést n em igényel.

SCEP Keľeskedelmi Kft. bérleti jog dtruhdzlźsdra vonatkoaj kérelme a Budapest
WII. Diószeghy S. u. I7/a. szdm alatti önkormdnyzati tulajdonú helyiség

vonatkozdsúban THIEN HUONG Kft. részére

52ĺ20|3. (I.2 1.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizotts ág határozata
(egyhangri, 13 igen szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

hozzájźnil a SCEP Kereskedelmi Kft. bérIő áIta| bérelt Budapest VI[.' 36053l0lV1
he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest vlil.' Diószeghy S. u. l7la.
szźtm aIatt ta\t.ilható' 224 m2 alaptertiletű, önkormányzati tulajdonú, utcai, ftildszinti nem
lakás célú tizlethelyisée bérleti joganak źLtruházásćlhoz a THIEN HUONG Kft. részére
azzal a feltétellel, hogy a leendő bérlo vá|\alja 133.100,- Ft/hónap + Áfa összegľe emelt
béľleti díj megfizetését. A bérleti jogviszony az érvényes bérleti szerzodésben foglaltak
szerint hatfuozott időre, 2015. december 31. napjáig jc]n létre, szeszárusítással
engeđé|yezett élelmiszer kereskedelem céljĺĺľa, 133.100,- Ft/hó + 2OI3. évi infláció + Afa
bérleti + közitzemi- és külon szo|gtitatási díjak megá||apítása mellett.

A béľleti szerzodés megkötése elotta THIEN HUONG Kft.3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő, azaz 507.I11,- Ft szerződéskötési díjat köteles megfizetni az onkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céljára szoIgáIő helyiségek bérbeadásĺának feltételeiről szóló
I7l2005. (IV. 20.) számí Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzati ľendelet 19. $ (1)
bekezdése aIapján.

a bérleti szeruódés megkötésének feltétele, hogy az onkormtnyzattulajdonában álló nem
lakás céljara szoIgáIő helyiségek bérbeadásanak feltételeirol sző|ő I7l2005. (IV. 20.)
számi:,Budapest Józsefuárosi onkormanyzatirende|et 17. $ (4) d) pontja a|apjarl abéflő a
béľleti szerzođés megkĺitését mege|ozően köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díj
összeget óvadékként megfizetni,továbbá kcjteles a 17. $ (4) c) pontja a|apjánkozjegyzłĺ
előtt egyoldalú kcjtelezettségvállaló nyilatkozat megtételére.

a bérbeadói hozzájárulás abban az esetben lép életbe, ha a béľleti jogot źl\ĺevĺ5 THIEN
HUONG Kft. a jelen határozatban foglaltaknak eleget tesz' azaz az óvadékot és a
szeľződéskötési ďíjat megťlzeti, a bérleti szerzodést aláírja és azt egyoldalú
k<jtelezettségvá||a|ő nyi|atkozattal kiegészítí. Az onkoľmányzat ezek megtöľténtéig a

Đ
s)
h)

1.)

2.)

3.)

4.)
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SCEP Kereskedelmi Kft. béľlőt ismeľi el bérlőként az érvényben lévő béľleti
szeruo désben fo glalt feltételek szeľint.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataľidő : 20l3.1aĺuár 28.

A Kisfalu Kľt. tájékoztatása alapján: 2013. 02. 04-én a bérleti szerződés megkötésre
került, további ügyintézést nem igényel.

HegedíÍs Istvúnné egyéni vdllalkozó bérbevételi kéľelme a Budapest VIil. keriilet,
Német u. 21. szdm alatti iiľes tinkormdnyzati tulajdonú helyisěg vonatkozlÍsúban

53 l 20t3. (I.2l.) sz. Vá ľo s g azdá.Jko dáls i és P énzůi gy i B izo tts ág határ ozata
(egyhangú' 13 igen szavazatta|)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy:

I.) hozzá-.iórul a Budapest VIII., 35213l2ĺN2 heIyrajzí számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., Német u. 21. szám a|att taláIhato, 15 m' alapterĹiletĹĺ,

tires, önkoľmányzati tulajdonú, utcai, ťoldszinti nem lakás célú helyiség
bérbeadásahozhatátozott időre 2017. december 3I. napjáig Hegedűs Istvánné egyéni
vźi|aLkoző tészéte, ineatlanüe}'nöki irodai tevékenység és kereskedelem cé|jźlta,

Í4.400,- Ft/hó + Afa bérleti ł ki|zilzemi- és külön szolgáltatási díjak tĺsszegen.

2.) abér|eti szęrződés megkotésének feltétele, hogy az onkormtnyzat tulajdonában álló
nem lakás céIjara szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltéteIeiľől szóló
I712OO5.GV.2O.) szźnrlú Budapest Jőzsefvárosi Önkormányzati rendelet 13. $ (2)

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

$ (a) bekezdése alapjźn kozjegyző előtt egyoldalú kötelezeÍtségvźll|alási nyilatkozat
alźirásźńváIla|ja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2013. januźr 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztztása alapján: 2013. 02. 07-én a béľleti szeľződés megkötésľe
keľült, további ügyĺntézést nem igényel.

V K. béľbevételi kérelme a Budapest VIII., Vajdahunyad u.23. szdm alatti
lakóépiiletben lévő teremgardzsban talúlható l. saÍmú beúIló-helyre vonatkozóan

5 4 ĺ 2013. (I.2 1.) sz. Váľo s gazdálkod ásĺ és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 13 igen szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzźiarul a Budapest VIII., Vajdahunyadu.23. szám alattta|á|hatő,3566910/Nf} hĺsz-
ú, 57 m, alapteľületű teremgarázsban elhelyezkedo 1'. szánú' gépkocsĹbeálló
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bérbeadásáh oz Y . K. magáns zeméIy tészére, gépkocsi-b eá||ő cé|jára, 9.333,- Ft/hó + Áfa
bérleti díj összegen'határozatlan időre, 30 napos felmondási idővel.

2. a bérleti szerződés megkcitésének feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gtiő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló I7l2005. (IV. 20.)
sztlmű Budapest Józsefuarosi onkormźnyzatí ľendelet 13. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bruttó b érl eti díj nak me gfelelő óvadék me gfi zeté s ét v áI|a|j a a kér eImezo .

3. eltekint az onkormźnyzat tulajdonában ál1ó nem lakás céljáľa szo|gá|ő helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló I]l20O5. (IV. 20.) sztlmis onkormanyzati rendelet 15. $
(4) c) pontja alapján a kozjegyző előtti egyoldalú kötelezettség vźilal'ő nyiLatkozat
megtételétől, a bérleti díj méľtékére tekintettęl.

Felelős: polgármester' Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő : f0I3. január 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 01. 30-án a béľleti szerződés megkfitésľe
került, további ügyintézést nem igényel.

Javaslat gépkocsi-beúIló béľbeadásdra

5 6 l 20 |3 . (I.21.) sz. Vá ro s g azdáůko dás ĺ és P é nzü gy i B izo tts á,g határ ozata
(egyhangú' 13 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi a Magyar Nosztalgia- és Hobbijármű Regiszter Kft. (székhely: 1084
Budapest, Német u. 23. fszt. 4.; képviselő: Szepes Gábor ügyvezető) részéte
hatélrozat|an idejű bérleti szeruődés megkötését a Budapest VIII., József u. 14. szám
a|atti 34902 hĺsz-ú lakóépület udvarán kialakított gépkocsi-beáIlőra, 30 napos
felmondási idővet 6.025,- Ft/hó + Afa+ inÍláció mértéke bérleti díj mellett.

2. Az 59l20I1. (XI.07.) számű onkoľmanyzati renđęIet 13. $ (2) bekezdése a|apjtn a
bérleti szerzodés hatáIyba lépésének feltétele 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő
összegű óvadék megfizetése.

3. Az 59l20I1. (xI.07.) számu onkoľmanyzatí reĺdelet 15. $ (4) a.) pontja a|apján
eltekint az egyo|dalú kötelezettség vállaló nyilatkozatközjegyzői okiratba foglalásától,
a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2013. február 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a bérleti szeľződést 2013. 02. 11. napján
megktitötték. Az ügy további intézkedést nem igényel.

ÍILVER DELIK'{T Kft. tevékenységi kör bővítéséľe vonatkozó kérelme a Budapest
VIII.,IIIés u. 4. szdm alatti önkormdnyzati tulajdonú helyiség vonatkoztÍsĺÍban
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57 12013. (I.2Í.) sz. váro s g azd,á.Jko dás i és Pénzii gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 13 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

houlźilźrul a SILVER DELIKAT Kft. által bérelt Budapest VIII., 35869l0lV2
heIyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest Vlll., Illés u. 4. szäm alatt
elhelyezkedő, 103 m'alapterületrĺ, önkormtnyzati tulajdonú, utcai, ftldszinti + pince
nem lakás célú ĺizlethelyiségľe kötott bérleti szerzódés módosításához a bér|et cé.Ija

tekintetében vegyes élelmiszer kereskedelem szeszátusításra, 100.283,- Ftihó +Afa
bérleti díj megállapitásával, azza| a feltétellel, hogy a béľleti jogviszony időtartama
egy évľe módosul, azaz 2014. januĺíľ 31-ig taľt. A jogviszony automatikusan nem
hosszabbítható meg a rendelet 26.$ (5) pontja értelmében, hanem arról bérlői kérelem
alapjtn a Bizottság dĺint.

A rendelet 15. $ (4) bekezdése és a 22, $ (2) c) pontja alapjźtn kozjegyző előtt
egyoldalú kötelezettségváI|a|ő nyl|atkozat a|áírásźú, továbbá a 22. $ (f) đ) pontja
a|apjarl a 1 3 $ (2) bekezđés szeľinti óvadékfelttjltést vállalj a abér|o '

Felelő s : po l gármesteľ, Ki s falu Kft . iigyve zetó igazgatőja
Határidő: f0I3. januźr 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 02. 05-én a bérleti szeľződés megkiitésre
került, további iigyintézést nem igényel.

KER-GOLD SYSTEM Kft. bérlő és a P&G LINE Kft. bérleti jog dtruhózĺÍsra
vonatkozlÍ kiizös kérelme a Budapest VIil. Prdter u. 19. szdm alatti önkoľmdnyzati

tulaj do n ú h e ly is ég v o n at ko zús db an

58 l 20 13. (I.2 1.) sz. Vá ľo s g azdáI'ko dás i és P énzii gyi B iz o tts ág határ ozata
(egyhangú' 13 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy:

1.) hozzájánll a KER-GoLD SYSTEM Kft. bérlő által béľelt Budapest vI[.' 36380ĺ0lN3
helyrajzi számon nyilvantartott, természetben a Budapest vI[.' Práter u. 19. szám a|att
találhatő,31mz alapteriiletű, önkoľmányzati fiilajdonú, utcai, ftldszinti nem lakás célú
üzlethelyiség béľleti joganak átruhazásahoz a P&G LINE Kft. részére. A bérleti
jogviszony a helyiségre érvényben lévő bérleti szeľződésben foglaltak szeľint
hattrozat\an időľe jon létre, egyéb szeszmentes vendéglátás' büfé, fiiszer-csemege tilet
cé|jára, 24.832,- Ft/hó + 2013. évi infláció + Afa bérleti + kozuzemi- és ktilön
szo|gá|tatási díj ak ö sszegen.

2.) A béľleti szerzőđés megkötése előtt a P&G LINE Kft. 6 havi bruttó béľleti díjnak
megfelelő összegű, azaz 189.220.- Ft szerződéskotési đíjat köteles megÍizetni az
onkormányzat tuIajđonában ál1ó nem lakás céljáľa szolgźiő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló I712OO5. (IV. 20.) számű Budapest Józsefuarosi onkormanyzati
rendelet 19. $ (1) bekezdése alapjtn.

1.

2.
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3.) a bérleti szerzőđés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzat tulajdonában álló nem
lakás céljaľa szolgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló I7l2005. (IV. 20.)
szźlműBudapest Jőzsefvtrosi onkoľmanyzatíreĺde|et17. $ (4) d) pontja a|apjźnabérlő a
bérleti szerződés megkotését mege|ozóen köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díj
clsszeget óvadékként megfizetni,tovttbbá köteles a 17. $ (a) c) pontja alapjánkozjegyző
előtt egyoldalú kĺitelezettségvállaló nyilatko zat megléte|ére.

4.) a bérbeadóíhozzájźlrulás abban az esetbęn lép életbe, ha a bérleti jogot áftevo P&G Line
Kft. a jelen hataľozatban' foglaltaknak eleget tesz, azaz az ovadékot és a szerződéskötési
díjat megťĺzeti, a bérleti szetződést a|ttír1a és ań. egyolđalú k<jtelezettségvállalő
nyilatkozattal kiegészítí. Az onkormanyzat ezek megtöľténtéig a KER-GOLD SYSTEM
Kft. bérlőt ismeri el bérlőként az éwéĺyben lévő bérleti szeruőđésben foglalt feltételek
szerint.

Felelĺĺs: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
}Jatáriđo: 2013 . január 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 02. 27-én a bérleti szerződés megktitésľe
keriilt, további iigyintézést nem igényel.

Javaslat Teszúrsz Klźľoly megbízlÍsi szeľződésének 2012. decembeľ havi teljesi,tés
igazoIlźsdra

60 /2013. (I.2 1.) sz. Yá ro s g azdź,Jko đálsi és Pénzii gyi Bizotts ág batár ozata
(egyhangrĺ, 13 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra aTeszársz Kaľollyal kötött megbízási szerzőđés teljesítés igazo|źsát
2012. december l-jétől 2012. december 31-ig terjedo iđőszakľa.

2. felkéri a polgáľmestert a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolźĺs a|áirására.

Felelős: polgĺíľmester
Hatríridő: 2013. február 1.

A Szervezési és Képviselői Iľoda tájékoztatása alapján: a teljesítésĺgazolás a|áírása
megtiiľtént.

Javaslat Kardos-Erdődi Zsolt megbízlÍsi szerződésének 2012. november és december
havi telj esítés ig azo ltÍs dra

61' 12013. (I.21,.) sz. Váľo s gazd álko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 13 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1. javasolja elfogadáSra a Kardos-Erdóđi Zso|ttal kotött megbizźlsi szerzođés teljesítés
igazo|ását\}IL. november 1-jétől 2012. đecembeľ 31-ig teľjedő időszakľa.

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|źs a|áírására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. februaľ 1.

A Szeľvezési és Képviselői lroda tájékoztatása alapján: a teljesítésigazolás a|áírása
megtiirtént.

Javoslat Pomdzi Ddniel megbízlÍsi szerződésének 2012. december havi teljesítés
igazoltÍsdra

62 ĺ 20 13. (I.21'.) sz. Vá ľo s g azdá.Jko dáls i és P énzü gy i B izo tts ág határ ozata
(egyhangú, 13 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra aPomázi Daniellel kötött megbízási szerzodés teljesítés igazo|ástń
20If. decembeľ 1-jétől 2012. december 31-ig terjedő időszakra.

2. felkéri a polgármesteľt a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés ígazolás alźirásźtra.

Felelős: polgármester
lJattxido 2013. februaľ 1.

A Szeľvezési és Képviselői lroda tájékoztatálsa alapján: a teljesítésigazolás a|áírása
megttirtént.

Javaslat Deúkné Dľ. Rapi Edit hdziorvos kérelméľe a Budapest WII, Hock Jdnos u.

8. II. em. 11. szdm alatti köazolgdlati lakds béľleti díjdnak csijkkentésére
zÁnr Üĺps

6 4 ĺ20 13. (I.28.) sz. Váľo s g azdá|ko dási és P énzü gyĺ Bizotts ág határ ozata
(egyhangrĺ, l.1 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénztigyiBizotÍság úgy dtint, hogy:

I.) hozzája,ĺul a Budapest VIII., Hock J. u. 8. II. em. |I. sztml alatti lakásra megállapított
bérleti díj2013. március 1. napjától 2015. február 28.napjáigköltségelvúbérleti díjra
történő módosításához. Deákné Dr. Rapi Edit bérlő kétévente igazo|ni köteles, hogy az
alacsonyabb kategóriájú bérleti díj fizetésére a jogosultsága fennáll.

2.) felkéri a Kisfalu Kft.' hogy a mindenkor hatályos rendelet a|apján a ľendkívüli
é|ethe|yzet felĺilvizsgá|atát 2 év múlva teľjessze a tulajdonosi jogokat gyakorló
bizottsás elé.
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Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető ígazgatőja
Határidő: 20|3. ťebruár 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a határozat végrehajtása megtiirtént, csökkentett
bérleti díj at szám|áznak.

Javaslat a Budapest VIII.' Kőris u. 10. szdm alatti épiiletben talúlható lakds
csotolĺÍsúľa zÁnr tjĺns

65 ĺ2013. (I. 28. ) sz. Váro s g azdá|ko dás i és Pénzůi gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú, 11 igen szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy 
^hozzájáru| 

a Budapest VIII.,
Kőris utca 10. . sztlm a|atti, egy szobás,27'40 m, alapteľÍiletú komfort nélktili
lakás megtekintett á|lapotában t<jrténő bérbeadásához lakásbővítés cé\ára P. M' Cs. részére,
az építési-kivitelezési munkálĺok befejezéséig, de legfeljebb 3 év hatźtrozoľt időľe sző|őan,
bérleti e|oszerzodés megk<jtésével, azza| a feltétellel, hogy bérlőnek vállalnia kell a
megncivekedő alapterĹiletre vonatkozó lakbér megfizetését és a műszaki egyesítéssel,
bővítéssel kapcsolatos eljáľás és a munkálatok költségét.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 2013. március 3 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a bérleti szerződés megktitése megtiiľtént.

Javaslat a Budapest VIII. keriłlet, Magdolna utca 47. szdm alatti
Iakds bérbeaddsóra zĺ{nr tjĺns

66 l20 |3. (I.2 8.) sz. Vá ro s g azdáI.ko dási és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú' 11 ĺgen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájarn| F. L. T. részére az
á|ta|a lakott Budapest VIII.' Magdolna utca 47. .szźlm a|atti 27,22 m2 alapterĹilettĺ
1 szobás, komfoľtos komfonfokozatillakás bérbeađásźlhoz egy év hatátozott időre szólóan. A
bérleti szerzodés az egy év |ejártéú kĺivetően kérelemĺe, a mindenkor hatályos rendelet
feltételei a|apjźn hosszabbítható.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Határidő: 2013. március 31.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a tulajdonosi nyi|atkozat a|áírásamegtörtént, az
. óvadék összegét aziigyfé|megťuette, a béľleti szerződ'és aláíľásra került.

Jav as I at g ép ko c s i- b e ĺÍI ló in gy en e s h as zn dI atb a adós dr a
zÁnr ÜĺBs

67 l 20 13. (I.28.) sz. Vá ro s g azdá|ko dáts i és Pénzii gyi Bizo tts ág határ ozata
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(egyhangú, 11 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy

1. eneedélyezi B. L. részére határozatlan idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest
VIII., orczy út 31. szám a|atti,35987 hľsz-ú lakóépület udvaľán kialakított gépkocsi
beźi|őra,30 napos felmondási idővel 6.368,-Ft,- Ft/hó + Áfa berleti díj mellett.

2. az I.) pont szerinti béľlő a bérleti đíj megfizetése alól a 6012011. (XI. 07,) számíl
<inkormányzati renďe|et rendelkezései aIapjtn a . ....... mozgássértilt parkolási
engedély érvényességi időpontjáig mentestil a béľIeti díj fizetési kötelezettség alól.

3. az 59l20I1. (XI. 07.) számű önkormányzati rendę|et 13. $ (2) bekezďésę alapjtln
elengedi az óvađék megfizetését, tekintettel a jelen határozat 2.) pontjában foglalt
mentességre.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatfuidő: 2013 . február 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. febľuár 8-án a bérleti szerződést
megkłittitték. Az ügy további intézkedést nem igényel.

Javaslat hatdrozat visszavondsĺÍra, és javaslat a Budapest WII., Diószeghy Sdmuel
utca 18. szdm alatti épiiletben lévő lakds miry9ségi lakdscseréjével kapcsolatban

ZART ULES

68 l 20t3. (I.28.) sz. Váro s g azd,á|ko dáls i és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 1l' igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1 ) az 19 40 1201 1 .(xII.2 1 .) számű hattlrozatát visszavonj a.

2) hozzájźru| a Budapest VIII., Diószeghy Sámuel utca 18. ...... sztĺrrl a|atti,

egy sžobás, komfoľt nélküli komfortfokozatll,23,20 m2 alapterülettĺ lakásľa P. M. L.
bérlővel fennálló bérleti jogviszony kcĺzös megegyezéssel történő megszĺintetésével
egyidejrĺleg, a Budapest VIII. Dugonics utca74. ..'.. szám alatti 1 szobás,

komfortos komfortfokozatű 24,37 m, a|apteruletrĺ lakás megtekinteÍt źilapotábaĺ
torténő bérbeadásához határozott időre szólóan 2013. maľcius 31-ig előbérleti jog
biĺosításáva|, azzal a feltétellel' hogy a cseľelakás lakhatóvá tételével kapcsolatos
műszaki helyreállítást a bérlő saját költségén vá||alja. P. M. L. a cserében ľésztvevő
két lakás közötti forgalmi éľték különbozet 50 %o-źtĺak (75.000,- Ft) megťlzetése alól
mentestil.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hatźtriđő: 2013. március 3 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjánz a határozat végrehajtása felfĺiggesztésre keriilt,
mert rendeletmĺídosítás szükséges.
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Javaslat a Budapest VII.,IIlés u. 19. szdm glatti lakóépiiletben talúIható
sziłkségtakĺÍs ótminősítésére zÁnr ĺjĺns

69 l 2013. (I.28.) sz. Váľo s g azd,áůko dáls i és P énzĺi gyi Bizotts ág határ ozata
(10 igen' 1 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzźljárul a Budapest VIII.' Illés
u. 19. ftjldszint 15. szźtm alatti 1 szobás, 17,4f m. alapteniletrí szükséglakás nem lakás céljara
szo|gźiő helyiséggé töľténő átminősítéséhez, arlrnk lakásállományból való tĺiľléséhez, a
továbbiakban helyiségként tĺjrténő hasznosít ź.sźůloz,

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺĺridő: 2013. februáľ 28.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály,
illetve a Kisfalu Kft. Helyiségbérbeadási lľoda tájékoztatása megttirtént.

Kiizter iilet.haszndlati kérelmek elbírdldsa

7 0 12013. (I.28.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határozata
(egyhangű' 11 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizoltság úgy dönt, hogy köztertilet-hasznźiati
hozzájaĺuIást ad _ teljes díjfizetéssel - az alábbi ügyben:

KĺizterĹi1et-haszná|ő,kérelmező: Baráth József (egyéni vállalkozó)
(1 1 19 Budapest, Bornemissza u. I9.)

Kcjzteriilet-hasznéiat ideje: 2013. február 0I. -zlI4.január 31.
Koztertilet-haszná|at cé|ja: vendéglátó tetasz
Közterület-hasznáIathelye: Kiss József u. 4.
Kdzterület-hasznáLatnagysága: B fiŕ
Díjfizetés ütemezése: havi díjfizetés

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. januźr 28.

A Vaeyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztálv tájékoztatása alapjáni az ĺigyfél
b eťuette a ktizteľiilet-h a sznál at díját, a határ ozat kiadás ľa kerü lt.

7 1, 12013. (I.2 8.) sz. Yá ro s g azdáiko d,áls i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú' l.l. igen szavazattal)

A Yárosgazdálkodási és Pénnlgyi Bizottság i,gy dönt' hogy köZterĹilet-haszná|ati
hozzźi1áru|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

KöZteľület-haszná|ő,kérelmező: Mesteľ-ÉpitőFőváI|alkozĺó és KivitelezőKÍt.

r23



(1042 Budapest, Munkásotthon u. 46.)
KöZtertilet-hasznáIat ideje: 2013. február 01. - 2013. február 20.
KöZteľĺilet-haszĺáIat célrja: építési munkaterĹilet (kerítés felújítás)
KöZteriilet-hasznáIathelye: Győrffy István u. 2f-24. számma| szemköai párat|an

oldal
(Könyves Kálmán krt. 38. sz. alatti ingatlan)

Közteľület-haszná|atnagysága:,7,5m"

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. januźn 28.

A Vaeyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztálv tájékoztatása alapjánz az ügyfél
b efizette a kiizterĺilet-h asznál at díját, a határ ozat kiad ás ľa kerĺĺlt.

7 2 l 20 t3. (I.2 8.) sz. Váľo s g azdá.Jko dálsi és Pénzii gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú, 11 ĺgen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dĺjnt, hogy közteriilet-haszná|ati
hozzájźtru|ćlst ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbi iigyben:

Közterület-hasznáIő.kérelmező: Metrodom Kivitelező Kft.
(1065 Budapest, Révay u. 10.)

Közterület-hasznáIatideje: 2013. febľuár 0I. -2013. maľcius 01.

Köztertilet-haszĺáIat céIja: építési munkaterület
K<jzterület-hasznttlathe1ye: Szerdahelyi u.-Má{ás téľ sarok
Köztertilet-hasznáIatnagysága: 74m"

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺíridő: 2013. január 28.

A Vagvoneazdálkodási és Üzemeltetési t]gvosztály tá,jékoztatása alapjáni zz ügyfé|
b efizette a közterü let-használ at díját, a határ ozat kiadás ľa kerĺilt.

Tulajdonosi houlÍjdrulús az Impul7ív Kft. részére a Budopest VIil. keriilet KdlvlÍľia
utca 13-29. l kV-os kdbelrekonstrukció

7 3 l 20Í3. (I.28.) sz. Váľo s g azdá.Jko dásĺ és Pénzü gyi Bĺzotts ág határ ozata
(egyhangú, 11 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Zlbriczky ZoItźn á|ta|tewezett,
a Budapest VIII. kerĹilet Kálváľia utca 13-29. 1 kV-os kábelrekonstrukció tervęzett
munkálatok megvalósításźlhoz szfüséges tulajdonosi hozzájaĺulását megadja a következő
feltételekkel:

IJ gyit atszźlm: I 6.1 847 l20I2.
Kérelmező: Impulzív Kft.' tewezo Zibriczky Zoltćn
Helyszínek: Budapest VIII. kerület Dugonics u. 8. szám alatti épület előtt talá|hatő kozÚt

jźtr daszakasza, Ílľsz. : 3 60 5 4, burkolatbontással éľintett,
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Budapest VIII. kerület Ká|vária úttest (Dugonics - Ká|vária utcák
kereszteződése) közút iltpźiya-szakasza, hľsz.: 360]7, burkolatbontással
érĺntett,
Budapest VIII. kerület Kálvaľia vI3-29. szźtm a|atti épületek e|őtÍ. ta|á|hatő
ko Zut j źLÍ daszakasza, br sz. : 3 6 07 7, b urko l atbontás s al é rint ett,
Budapest VIII. keľület Kőris u. 3/b. szttm alalti épület előtt találhatő kozut
1átdaszakasza, Ilĺsz. : 3 607 6, burkolatbontással érintett.

Tárgy: Budapest VIII. keľiiletKáIvźtriautca 13-29. 1 kV-os kábęlrekonstrukció

A burkolat alatt nem üzemelő vezeték (kábel) nem maradhat.

A közműkeresztezéseknél a meglévő közműveket fi 160 KPE védőcsőben kell keresztezni.

Helyľeállítási kotelezettség :

- a burkolatbontással érintett helyi kozrit (1źłrdaszakasz/út) teljes szélességben torténő
helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan jelz1k,
- valamennyi burkolatbontás helyszínén a helyreállítási kötelezettség teljes szélességben
megtörténik,
- jól láthatóantájékoztatjákazuthaszná|őkat a buľkolatbontás várhatő időtatarnárőI,
- kcjtelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben történő helyreá|litására,
- aberuházó és kivitelező közĺjsen 5 év garanciát vállal a helyreállított burkolatért.

Felelos: polgármesteľ
Hatáľido: 2073. január 28.

A Vagyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztály tájékoztatása alapján: Tulajdonosi-
és Kiizútk eze|ői hozzájárulás o k o kiľatai kiadm ány ozv a.

Tulajdonosi hozzltjttľulĺźs az Impulzív Kft. részére a Budapest VIil. keriłlet KĺÍIvúria
utca 14-28. 1 kV-os kĺźbelľekonstrukcilí

7 4 12013. (I.28.) sz. Város gazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(egyhangú, 1 1 igen szav azatta|)

AYttosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy a Zíbriczky Zoltźnźita|tervezeIt,
a Budapest VIII. keľület Kźllvttria utca 14-28. 1 kV-os kábelľekonstrukció teruezett
munkálatok megvalósítástůloz szükséges tulajdonosi hozzájźru|ását megadja a következő
feltételekkel:

IJ gyiratszám: 1 6- l 84812012.
K&ę|mezó: Impulzív Kft., tervező Z1bńczky Zo|táĺ
Helyszínek: Budapest VIII. kerület Dugonics u. 8. szám alatti éptilet előtt találhatő kozut

jtttdaszakasza, Ilt sz... 3 60 5 4, burkolatbontással érintett,
Budapest VIII. keľület Ktllvźttia u.I4- 28. szźtm a|atti épületek előtt található
koztft j źr đaszakasza, Ilt sz. : 3 607 7, burko l atb o ntás s al é ri n tett,
Budapest VIII. kertilet Kőľis u, Sla-b. szám a|aťri épületek e|őttta|á|hatőkozut
jár daszakasza, Ilrsz.: 3 607 6, burkolatbontással éľintett
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Tárgy: Budapest VIII. kerületKáIváriautca14-28.1 kV-os kábelrekonstrukció

A burkolat alatt nem üzemelő vezeték ftábel) nem maľadhat.

A közműkeresztezéseknél, a meglévő közműveket ťr 160 KPE védőcsőben kellkeresztezni.

Helyreál lítási kötelezettség :

- a burkolatbontással érintett helyi közút Qfudaszakasz/út) teljes szélességben torténő
he|yreá||ítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan je|zĹk,

- valamennyi burkolatbontás helyszínén a helyľeállítási kotelezettség teljes szélességben
megtorténik,
- jól láthatóantájékoztatják az úthasználókat a burkolatbontás varható idő1'artarÍIćIrő|,

- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben történő helyreállítására,
- abenlhtzó és kivitelező közösen 5 év saranciźLt vállal a helyreállított burkolatéľt.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2013. január 28.

A Vaeyongazdá|kodási és Üzemeltetési Ügvosztálv tájékoztatźlsa alapján: TulajdonosĹ
és Kłiz li tk eze|ői hozzáj ár u|á s o k o kiľata i ki ad m á ny ozv a.

Tulajdonosi hozzdjlÍrulds az Impuftív Kft. részéľe a Budapest VII. keriilet Balassa _

Tömő _ Fiivészkeľt utca 1 kV.os kábelrekonstrukció (145I/l0 TR lźllomds _
Fiivészkeľt u. 9. között)

7 5 12013. (I.28.) sz. Váľo s gazdálkodási és Pénzii gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangrĺ, 11 igen szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pérztigyi Bizottság úgy dönt' hogy a Z1briczky Zolttĺn áItaItervezett.,

a Budapest VIII. kerület Balassa - Tömő _ Füvészkęľt utca (1451/10 TR állomás _ Füvészkert
u. 9. között) 1 kV-os kábelrekonstrukció tervezett munkálatok megvalósításához szükséges
tulaj do no si ho zzáj źtrulźtsát me gadj a a kö vetkező feltéte lekkel :

Ügyiratszám: 16-1 85012012.
Kérelmező: Impulzív Kft., tęrvező Zibriczky Zoltćn
Helyszínek: Budapest VIII. keľület Balassa u.2-6. szárĺ alatti épületek előtt találhatő koz,űt

jáĺdaszakasza, Ilrsz. : 3 61 63, burkolatbontással érintett,
Budapest VIII. kerĹilet Tcjmő u. 25-27-tőI a 33lb. szźtm a|aÍti épületek előtt
ta|áIhatő kozut jardaszakasza,hrsz.: 36l62l2'blxko1atbontással érintett,
Budapest VIII. kerület Füvészkert u. 7-9. szźĺrl a|atti éptiletek e|őtt. talá|hatő
koztĺt j źtr daszakasza, hr sz. : 3 6 I 7 2, burko latbontás s al é rin tett

Tárgy: Budapest VIII. kerĹilet Balassa Tömő Füvészkeľt utca 1 kV-os
kábelrekonstrukció

A burkolat alatt nem üzemelő vezeték (kábel) nem maradhat'

A közműkeresztezéseknél, a meglévő kcjzműveket fi 160 KPE védőcsőben kellkeresztezni.

126



Helyreállítási kötelezettség:
- a burkolatbontással érintett helyi közút Qátďaszakasz/út) teljes szélességben töľténő
helyľeállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkerĹilő útvonalat jóI|áthatőan jelzlk,
- valamennyi burkolatbontás helyszínén a helyľeállítási kötelezettség teljes szélességben
megtĺirténik,
- jól láthatóantźtiékozta\jźk az úthasználókat a burkolatbontás várhatő ídotartamźľőI,
- kcjtelezi akivite|ezot a burkolat megfelelő minőségben történő helyreállításáľa,
- aberuházó és kivitelező közösen 5 év garuĺcit./-váIIaI a helyreállított burkolatért.

Felelős: polgármester
Hatźriđo : 2013 . január 28.

A VaevoneazdálkodásÍ és Üzemeltetési ÜgYosztály tájékoztatása alapján: TulajdonosĹ
é s Kłizri tk ezel.ői h ozzáj ár ulás o k o ki rata ĺ kia d m á ny oz1r a.

A Baross u. 84. szdm alatti önkormdnyzati tulajdonú helyiségben a Józsefvdľosi
IntézménymíÍködtető Központ kialakí.tlÍsáľa vonatkoaj vdllalkozdsi szerződés

módosítdsa

7 6 ĺ20 13. (I.2 8.) sz. Váľo s gazdálko dási és Pénzü gyi B izotts ág batár ozata
(egyhangú, 11 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. hozztĺjáĺuI az I4t0l20I2. (XI.21.) sztlmí határozatában jővthagyott Józsefuarosi
Intézménymfüödtető Kiizpont kialakítási munkálataira vonatkoző, az onkormányzat
és az Epkar Zft. kozott kötött vállalkozási szerzođés 4.2. va|arlint 6.1. pontjának az
alábbiak szerint történő módosításához:

4.2. A szerződéses munka teljesítési hatarideje: 2013. április 02.

6.1. A munkaterÍi|et átadásának és a munka megkezdésének tervezett időpontja:20|3.
január 28.

2. felkéri a polgáľmestert a hattrozatnakmegfelelő módosító szerzoďés a|áírására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|3. januźr f8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a módosítás megtiiľtént.

Javaslat az ideiglenes Teleki téľi piacon konténer bérbeaddsára

7 7 ĺ2013. (I.28.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénziigyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangrĺ, 11 igen szavazatta|)

AYźlĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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I. hozzájátul a Józsefuárosi Varosüzemeltetési Szolgálat telephelyeként műkĺjdő' ideiglenes
Teleki téri piacon a7,5 m2 alapteľületű 33, számu konténeľ bérbeadásához Bľódi Zoltán
vti|a\koző (székhely: 1083 Budapest, Tömő utca 56. ftjldszint.S.,vá||a|kozői nyilvantartási
szttĺrl 20 1 6809 8) tészére

- hatźrozott idore, 2013. május 31-ig

- azza|, hogy a bérleti szerzőđés taľtalmi elemei a278l20l2. (VII.31.) számú képviselő-
testületi hatźrozat szerinti 1.artalrmi elemekkel egyezőek.

2. az I. pont alapján felkéri a polgármestert a béľleti szerzódés a|áírására.

Felelos : polgĺírmester
Hatĺĺľidő: 2013.január 3 1.

A JVSZ tájékoztatása alapjánz a szeľződés megkiitése megttirtént. Aľľĺól jelenleg nincs
infoľmáciĺĺjuk, hogy a béľlő a szerződést meg kívánja-e hosszabbítani.

J&AMANDA Kft. bérlő tevékenységi kör bővítésre vonatkozli kéľelme a Budapest
WII. Baross u. 80. szdm alatti önkormúnyzati tulajdoníl helyiség vonatkozlÍsdban

7 8 ĺ2013. (I.28. ) sz. Váro s g azdá|ko dás i és P énzü gyi B izo tts ág határ ozata
(egyhangú, 11 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

hozzóidrul a J&AMANDA Kft. által béľelt Budapest VIII., 35252l0lV7 he|yrajzi
számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII., Baross u. 80. szám a|att

elhelyezkedo,47 m, alapterületű, önkormányzatitÜIajdonú, utcai, ftildszinti nem lakás
célú iizlethelyiségre kötött bérleti szerzőđés móđosításához a tevékenységi köľ
tekintetében zöldség-gyĹimĺilcs :j.zlet szeszesital ĺírusításával tevékenységre, 95.183,-
Ft/hó + Afa bérleti és kĺjziizemi- és külön szolgá|tatási díj összegen.

a bérleti szeruődés megkötésének feltétele, hogy az onkormtnyzat tulajdonában ál1ó

nem takás cé|jara szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
17l2OO5.(Iv.fO.) száĺlil Budapest Józsefuaľosi onkormanyzati renđelet 22. $ (2)

bekezdés d) pontja a|apján bérlő vállalj a a már megfizetett óvadék fekĺiltését az
újonnan megállapított bérleti díj cisszegének megfelelő mértékéig, továbbá' a22. $ (2)

bekezdés c) pontja a|apjźnvźila|ja akozjegyző előtt egyoldalil kötelezettségvállalási
nyilatkozataltf.tásźú'.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó ígazgatőja
Hatźridő: 2013. február 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztztása alapján: 20|3. 02. 07-én a bérleti szeľződés megkiitésľe
került, további iigyintézést nem igényel.

l.)

2.)
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1.)

Csemege-Match Zrt. bérlő és a lpecsnĺac KÍt. béľleti jog dtruhúzlźsdra
vonatkozó kijziis kĺlrelme a Budapest VIru Baross u. 1I1. szdm alatti önkormdnyzati

talaj don ú h ely is ég ek v o n atkoztÍs db an

7 9 l 20 13. (I.28. ) sz. Váro s g azd'ź.i'ko dáls i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú, 1ĺ' igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

hozzźljáruI a Csemege-Match Zrt. bér|o által béľelt Budapest VI[., 35728 helyrajzi
számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIil., Baľoss u. L|'1. széĺm alatt
ta|áIhatő, 9|. m2 alapteľületű, önkoľmányzati fulajdonú, utcai, ftjlđszinti nem lakás célú
üzlethelyiség béľleti jogĺínak źńrvhtzásához a JEGCSILLAG Kft. részére 2014.
december 31. napjáig. A béľleti jogviszony a helyiségre éľvényben lévő bérleti
szerződésben foglaltak szerint hatérozott időre jön létre, élelmiszer (szeszesital
árusításával), ital, dohányáru vegyes nagykeľeskedelem, élęlmiszer jellegű bolti vegyes
kiskeľeskedelem, ipaľcikk jellegű bolti vegyes kiskęreskedelem, vegyęS termék konĺ
nagykeľeskedelem, (szeszmentes) vendéglátás grillbaľ tevékenységek cé|jára,272.478'-
Ft/hó + f0I3. évi infláció + Afa béľleti +kozilzemi- és külön szolgźitatási díjak összegen.

hozzźljáruI a Csemege-Match Zrt. bér\ő által bérelt Budapest VIil., 35728 helyrajzí
számon nyilvántaľtott, teľmészetben a Budapest VIII., Baľoss u. |11. szźlm alat1

ta|áIhatő,377 m2 alapteľĹiletű, önkormányzati tuLajđonú, utcai, ťoldszinti nem lakás célú
ĺizlethelyiség bérleti jogának átruhźz;ásźŕloz a JEGCSILLAG Kft. részéte 2014.
december 31. ĺapjáig. A bérleti jogviszony a helyiségre éľvényben lévő bérleti
szeľződésben foglaltak szerint hatátozott időre jön létre' élelmiszer (szeszesital
árusításával), ital, dohányáľu vegyes nagykeľeskedelem' élelmiszer jellegű bolti vegyes
kiskereskedelem, ipaľcikk jellegű bolti vegyes kiskęreskedelem, vegyes termék könĺ
nagykereskedelem 1evékenýségek céljara, 668.198,- Ftlhó + 2013. évi infláció + Áfa
bérleti łkozizemi- és ktilön szo|gźitatási díjak ĺisszegen.

hozzájáruI az |.) és 2.) pontokban foglalt bérleti szerzódés 2019. december 31. napjáig
tĺjrténő me gho s szabb íttsához.

hozzájarul az |.) és 2.) pontokban foglalt, 2019. december 3 1-ig meghosszabbított bérleti
szerződések további 5 éwel tĺjľténő meghosszabbításához, amennyiben a bérlőnek, a
béľleti jogviszonyának lejáľtakor nincs |ejárt hataridejű bérleti kozizemí- és

kĺilönszolgáItatási díjhátraléka, a többi szerződésí feltétel váItozat|anu|hagytsamellett.

a bérleti szerződésęk megkötése előtt a ĺÉccsltLAc Kft. 2 + 2 havi bruttó bérleti
díjnak megfelelő, azaz bruttő 2.389.3I7,- Ft szeľződéskötési díjat köteles megťlzefii az
onkormanyzat iiajdonában á11ó nęm lakás céljĺáĺa szoIgáIő helyiségek bérbeadásanak
feltételeiről szóló I712OO5. (IV. 20.) számú Budapest Jőzsefvfuosi onkoľmźnyzati
ľendelet 19. $ (1) bekezdése a|apjtn.

a béľleti szerződésmegkotésének feltétęle, hogy az onkoľmányzatfulajdonában álló nem
lakás céljĺíra szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló I7l2005. (IV. 20.)

szćtmíBudapest Józsefuárosi Önkormányzatirenđelet 17. $ (4) d) pontja alapjána leenđő
bérlő abéľleti szerzodés megkötését megelőzően a bérbeadónak 3-3 havi bľuttó bérleti díj
összeget óvadékként megťlzet, és a 17. $ (4) c) pontja a|apjáĺkozjegyző előtt egyoldalú
kĺ jtelezettsésváIlaIőnvl|atkozata|źirástltvá|Ia|ia.

7.) a béľbeadói hozzájárulás abban az esetben lép hatályba, ha a béľleti jogot źtfuevő

Jégcsillag Kft. a jelen határozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az ővađékot és a

2.)

3.)

4.)

s.)

6.)
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SzeľZődéskötési đfiat megťlzeti, a bérleti szerződéseket a|áírja és azt egyoldalú
kötelezettségvállaló nyi|atkozaÍtal kiegészíti. Äz onkormĺĺnyzat ezek megtörténtéig a

Csemege-Match Zrt. bérlőt ismeri el bérlőként az érvényben lévő bérleti szerződésben
fo glalt feltételek szerint.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 2013. februaľ 4.

A Kisfalu Kft.
került. további

tájékoztatása alapján: 201.3. 02. ÍĹ-én a bérleti szerződés megkiitésre
ügyintézést nem igényel.

Krasznai Erika Fatima egyéni vúllalkozli részletÍizetési kérelme a Budapest VIII.
keriilet, Koszoríl u. 20. fsz. 3/A. és Koszorú u 20. fsz. 3/B. szdm alatti helyiségekre

felh almo zott h dtr alé k v o n at ko zlÍs úb an

80 ĺ 2013. (I.28.) sz. Váro s g azdá.Jko dáls i és P énzti gyi Bizo tts ág határ ozata
(egyhangú, 1l. igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1) enqedélvezi Kĺasznai Erika Fatima volt bérlő tészére a Budapest VIII. kerĹilet, Koszoľú u.

20' fsz. 3lA. szám a|att taláIhatő, 35288lN3 Lttsz-il, 25 m" alapterĺ.iletű helyiség, illetve
Budapest VIII. kerület, Koszorú u. 20. fsz. 3lB. szám alatt ta|áIhatő,35288lN4 hĺsz-ú,
68 m" alapterületű helység vonatkozásábana2012. december 31-ig fennálló 175.818'- Ft
bruttó hátraléWa 3 havi tészletťĺzetési kedvezmény megađását az alábbiak szerint:

a. a megállapođás a\áírásával egyidejtĺleg megfizetenďő ahźĺralék25 Yo-a, azaz 43.955,-
Ft (43.955,- Ft kamat),

b. a 1|4.823,- Ft tőketaľtozást a Ptk 232.$ (1) bekezdése szerinti jegybanki alapkamattal
növelten, továbbá a 17.040,-Ft kamatot 3 hónap alatt egyenlő részletekben ťlzeti meg
20|3' miíľcius 15. napjátóI2013. május 15.ĺapjáig.

2) amennyiben az adős a részleteket nem teljesíti a vá||a|t ktitelezettségének megfeleloen,
tĘy a teljes még fennálló hátra|ék egyösszegben válik esedékessé, késedelmi kamattal
teľhelten.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2013. februaľ 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatálsa alapján: a megállapodást nem kłitiitte meg, jogi eljáľás
folytatódik a hátľalék behajtásának ügyében.

Taszter Bt. bérlő béľIeti jogviszony rendezésének engedéIyezési kéľelme a Budapest
WII. keriilet, Krúdy Gyula u. 4. szdm alatti önkormúnyzati talajdonú helyiség

vonutkozdsdban

81 ĺ 20|3. (I.28. ) sz. Váľo s g azdá,Jko dási és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú, 11 igen szavazatta|)
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A Váľosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájórul a Budapest vlu., 36606l0lV3 he|ytajzí szźtmon nyilvantaľtott természetben
a Budapest VIII., Krúdy Gyula u. 4. szárn a|att talá|hatő, 52 m" alapterületrí,
önkormányzati tulajdonú, utcai, ťoldszinti nem lakás célú helyiség tekintetében új bérleti
szerződés megktitéséhez a Taszter Bt-vel đíszá||at kereskedés cé|jźlta, határozott időre,
2018. december 31-ig. 92.366,- Ft/hó + Afa bérleti ł kozizemĹ és külön szolgá|tatási
đíjak összegen.

2.) a bérleti szerződések megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tliajdonában ál1ó

nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló I7 12005, (IV. 20.)
számű Buđapest Józsefuarosi onkormĺínyzatirenđelet 13. $ (2) bekezdése alapjaĺl amár
beťtzetett óvadékok feltöltését, és a 15. $ (a) bekezdése a|apjźn a bérleti szerződések
kozjegyzőí okiratba foglalását váIlalja a bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidĺ5: 2012. februěr 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 02. 27-én a bérleti szerződés megkötésľe
keriilt, további ĺigyintézést nem igényel.

THIEN HUONG Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIru. keľiilet, Üuat fu 54-56.
s aÍm alatti íires tinkormdnyzati tulaj do n ú h ely is ég v onatkozlźs db an

82 l 201'3. (I.28.) sz. Váro s g azđá,Jko ďási és Pénzĺi gyi B ĺzo tts ág határ ozata
(egyhangú, 11 igen szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pérrztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

I.) hozzájárul a Budapest VIII., 36339l0ĺN5 he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., Üuĺĺ út 54-56. szám a|att ta|á|hatő, 9| mf
alapteľületrĺ, tires, önkoľmanyzati tvlajđonú, utcai, fiĺldszinti nem lakás célú helyiség
béľbeadásáhozhattttozoťt iđőre 2018. decembeľ 31. napjáig a THIEN HUONG Kft.
részére, élelmiszer kiskeľeskedelem szeszárusítással cé|jfua, a bérleti đijat a helyiség
iiveg poľtáljainak javításfua beadott költségvetés miatt az alábbiak szeľint á||apítja
meg: az első és második hónapban 40.250,- Ft + xra + konjzemí- és
külónszolg áItatási díjuk, a haľmadik ńónaptól pedig a továbbiakban 110.250,- Ft + Áfa
+ kozizemi - é s kül ĺin s zolgźlltatási díj ak o s sze gľe mó do sul.

2.) abér|eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzat fulajdonában álló
nem lakás céIjáta szolgáIő helyiségek bérbeadásanak feltételęiről szóló
|7l2005.(N.20.) sztnrlú Budapest lőzsefvfuosi onkormźnyzati rendelet 13. $ (2)

bekezdése alapjźn 3 havi béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15.

$ (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú kötęlezettségvá|Ialási nyi|atkozat
a|áír ását v tt||alj a a leendő bérlő.

Fe1elős: Kisfalu Kft. Ĺĺgyvezető igazgatőja
Hattridó : 2013 .februźlr 4.
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A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 02. 04-én értesÍtették írásban az ügyfelet,
szerződést nem ktitiitt' további ůigyintézést nem igényel.

Filep Andrea egyéni vdllalkozlí béľbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet,
Bérkocsis u. 25. saÍm alatti iłres önkormúnyzati tulajdoníl helyiség vonatkozlÍsdban

83/20 13. (I.28.) sz. Váľo s gazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú' 11 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt' felkéľi a Kisfalu I(ft-t, hogy a Budapest
VIII.' 3493Il0lN3 helyrajzi számon nyilvántartott, teľmészetben a Budapest VIII., Bérkocsis
u. 25. szám a|at7talá|ható,35 m2 alapteľi.ilettĺ, tiľes, ĺinkormányzatifuIajdonú, utcai, ftjldszinti
nem lakás célú helyiség tekintetében folytasson taľgyalásokat Filep Andrea egyéni
vti|a|kozőval a helyiség 57.500 Ft + Afa bérleti díjon, I év határozott íđőtartamĺa töľténő
bérbeadása érdekében, és tegyen javaslatot a helyiség hasznosításźľavonatkozőan.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2013. február 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: kéľelmező vállalta a magasabb bérleti díj
megfizetés ét, a szerződést megkiittitte, további ügyintézést nem igényel.

NOVA-REAL KÍt. béľbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Jóaef krt. 47. szám
a l att i ĺir e s ö n ko r m dny zati t ul aj d o n ú h e ly is é g v o n at k o ztź s d b a n

84 l 20 13. (I.28.) sz. Vá ľo s g azdá|ko d,áts i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(10 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzdidrul a Budapest VIII., 36697l0lN6he|yrajzi szĺĺmon nyilvĺíntaľtott, teľmészetben a
Buđapest vI[., Jĺózsef krt. 47. szám a|att ta|áIhatő, 42m, alapterületű, iiľes,
önkormányzati tu|ajđonú, udvari, Ířjldszinti nem lakás célú irodahelyiség bérbeadásőhoz
határozott időre 2018. december 3l. napjáig a NOVA-REAL Kft. részére, iroda cé|jfua,

40.000,- Ft/hó, + Áfa béľ|eti ł konjzemi- és ktilcin szo|gá|tatási díjak ĺisszegen.

2) a bérlęti szerzőđés megkötésének feltétele, hogy az Önkormányzattulajdonában álló nem
lakás céljaľa szolgá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 17/2005. (IV. 20.)

szźtmuBudapest Józsefuarosi onkormányzati ľendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését és a 15. $ (4) bekezdés alapjźn akozjegyző
előtt tönénő egyoldalú kötelezetts égvá||a|ási nyi|atkozat aláírását váIIaIja a leendő béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hataľidő: 201'3. februát 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatálsa alapjánz 2013.03. 01-én megkötiitte a béľleti szerződést,
további ĺigyintézést nem igényel.
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Hegedíís Istvdnné egyéni vdllalkozó bérbevételi kéľelme a Budapest VIil. keriilet,
Nap u. 9. szdm alatti iiľes önkormdnyzati tulajdonú helyiség vonatkozĺÍsĺÍban

85 l 20 13. (I.28.) sz. Vá ľo s g azdáI'ko dási és Pénzůi gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú, 11 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) nem járul hozzá, a hatźlrozat 2. pontjában foglaltakľa tekintettel, a Budapest VIII.,
35655l0/N3 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Nap u. 9. szttm
alatt ta|á|hatő,28 m2 a|apteruletű, Íiľes, önkoľmányzatí tulajdonú, utcai, foldszinti nem lakás
célú helyiség bérbeadásához Hegedűs Istvánné egyéni vá||a|koző részéte adminisztrációs
tevékenység és szépségszalon cé|jára.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a bérlővel egyeztetett időpontban - legkésőbb 2 hónapon belül
- a Német u. 2I. sz. alatti helyiségben végezzen bérleményellenőrzést a rendeltetésszeľiĺ
haszná|at megá||apitása érdekében' és a helyiség rendeltetésszeríĺ használata esetén folyasson
tárgyalásokat a béľIővel a Nap u. 9' szám a|att ta|áIhatő, 35655l0lV3 hĺsz-ú helyiség
bérbevétele kapcsán.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: l.) pont esętén 2013. január28.

2.) pont esetén 2013. március 31.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 02. 07.én íľásban éľtesítették az iigyfe|et,
további ügyintézést nem igényel.

Javaslat a Badapest VII.' Futó u. 25. szúm alatti telekingatlannal kapcsolatos
kötb ér telj es í,tés éľe von at kozó kérelem elbíľlÍllÍs dra

86 l 20 Í3. (I.28.) sz. Váro s g azdá|ko dálsi és Pénziigyi B izotts ág hatáľ ozata
(egyhangú, 10 igen szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem iáruI hozzá a KEGA
INVEST Kft. Budapest VIII., Futó u. 25. szám a|aÍtí,35686 hľsz-ú telelľe kötbéľťlzetési
kĺjtelezettségeként megítélt 6.265.630,- Ft kifizetéséig fennálló késędelmi kamat 50oÁ-nak,
azaz I.325.224,- Ft teljes összegű elengedéséhez.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatttridő: 2013. februźr 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: az tigyfe|et tájékoztatták a diintésrő| 20|3. januáľ
30. napján. Az tisszeget nem ťuette meg, végľehajtási eljáľást kezdeményeztek.

Javaslat a Juhaľos tlgyvédi Iroda megbízlźsi szeľződésének 2012. december havi
t e Ij e s ít é s ig azo I tÍs úr a

1aa
lJJ



87 12013. (I.28.) sz. város gazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 10 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. javasolja elfogadásra a Juhaĺos Ügyvédi Irodával kotött megbízási szerződés teljesítés
ígazo|ásátz}TZ. december 1-jétől 2012. december 3l-ig terjedő iđőszaka.

2. felkéri a polgármesteľt a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés ígazo|ás aláirtsára.

Felelős: polgármester
Hatariđő: 2013. februar 8.

A Szervezési és Képviselői lroda tájékoztatása alapján: a teljesítésigazolás aláíľása
megtöľtént.

ravaslat Gyenge Zsolt Attila megbízĺźsi szerződésének 2012. október, novembeľ és

december havi telj esítés igazollźs dra

8 8/2 0 1 3. (I.2 8.) sz. Váľo s g azdá|ko dás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangrĺ, l.0 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pérrztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra a Gyenge Zsolt Attilával kotĺltt megbizási szerzőđés teljesítés
igazolását 2012. október 1 -j étől 2012, dęcembeľ 3 1 -ig terj ed ó íďószaka

2. fęlkéri a polgármestert a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áírására.

Felelős: polgármester
Hatźľľrđő: 2013. február 8.

A Szeľvezési és Képviselői Iroda tájékoztatátsa alapján: a teljesítésĺgazolás a|áírása
megttiľtént.

Iavaslat h ivatalo s közb eszerzési tanócs adói tevékenys ég ig énybe v éte léľe

89 l 2013. (I.28.) sz. Váro s g azdź.Jko dálsi és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(8 igen, 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a ,,Budapest VIII. kertilet Józsefuáros onkoľmĺínyzata 2013. december 31. napjtlig
megkezdett, kozbeszerzésí érté|łhattrt elérő kozbeszerzési eljárásainak bonyolítása,
tovźhbá eseti kozbeszerzési tanácsadás nyujtása, mely alól kivétel a KMOP-5.1./B-IZ
kódszámú, ,,Budapest-Józsefuaros, Magdolna-negyed progľtlm III'' elnevezésű projekt
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2.

ĄJ.

lebonyolításához kapcsolódó kozbeszerzési értéIłhatttrt elérő kozbeszerzési eljárások
lebonyolítása'' taÍgyú kozbeszerzési értéI<határt el nem &ő beszerzési eljaĺásban a
legalácsonyabb <isszegtĺ ellenszo|gźitatásttarta|maző érvényes ajanlatot azBsZ-Y.pR Kft.
(székhely: 1026 Budapest, Toľockó u. 9. I. emelet 4.) aján|attevő adta, így y eljárás
nyeľtese. Ajanlati ara nettó 1.000.000,- Ft/hó + Afa, összesen nettó 1 1.000.000,- Ft + Afa.

ahatátozat 1. pontja a|apiáĺ felkéri a polgármestert a határozott időtaľtamú,2013. febľuár
l-jétől 2OI3. december 31-ig taľtó, ESZ-KER Kft-vel kotendő megbízási szerződés
a|áirásźra.

a KMQP-5.|.1lB-I2-k-20I2-00u kódszámú, ,,Budapest-Józsefuaros, Magdolna-negyed
program III'' elnevezésű projekt lebonyoIításźhoz kapcsolóđó kozbeszerzési értékhatáľt

eléro közbeszęrzési eljaľások teljes köni bonyolításď, tźtgyÍlkozbęszerzési értékhatát el
nem érő beszerzési eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmaző
érvényes ajánlatot azÉ1Z-Y'ER Kft. (székhely: 1026 Budapest, Toľockó u. 9. I. emelet 4.)

aj ánlattevő ađta, így az e\źtrás nyertese.
Ajźnlati fua:
- 1-8. hónapig (2013. február l-jétől 2013. szeptember 30-ig) nettó 1.800.000,- Ft/hó

(összesen nettó 14.400.000,- Ft),
- 9. hónaptól a projekt végéig (2013' októbeľ 1-jétől 2015.junius 30-ig, összesen 21 hónap)

nettó 450.000,- Ft/hó (összesen lettő 9,450.000,- Ft),
cisszesen nettó 23.850.000,- Ft + Afa

4. a határozat 3. pontja a|apjźn felkéri a polgármestert a hatttrozott időtaľtamú, 2013. februaĺ
l-jétől kezdőđó, a pľojekt lebonyolításához kapcsolódó eljárások sikeres lefo|ytatásáig,
illetve f0I5. junius 30. napjáig tartő, ESZ-KER Kft-vel kötendő megbízási szeľzőđés
aláitásźra.

A Jeeyzői Kabinet tájékoztatása alapjánz a hatáłrozat szerint az Esz.Ker Kft-vel a
megbízási szerződések aláíľásra keriiltek.

,, Körny ezet és E nergia op eratív Pľogram Ep íiletenergetikai fejtesztés ek és

közvilúgítds eneľgiatakarékos dtalakítása címíí, KEOP-20I2-5.5.0/A kódszómú
pdlyĺÍzati konstrukció benyűjtlÍstÍhoz pltlylÍzat író kivdlasztlÍsa', tdrgyťl közbeszerzési

értékhatdrt el nem érő beszerzési eljĺÍrús eľedmĺlnyének megdllapítdsa

9 0 12013. (I.28.) sz. Város gazdálkodási és Pénzü gyi Bĺzotts ág határ ozata
(9 igeno 0 nem, l tar'tőzkodäs szavazatta|)

AYáĺosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a,,Kornyezet és Energia operatív Pľogram Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás
energiatakaĺékos átalakítása című, KEoP-2012-5.5.0lA kódszámú pźiyazatí konstrukció
benyújtásahoz páIyźnat író kiváIasńása,, tárgý kozbeszerzési értékhatttrt eI nem érő

beszerzési eljarásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmaző érvényes
ajánIatot az Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. (széIdleIye: 1013

Budapest, Kĺisztina körÚt 32) ajánIattevo ađta, így az eljźrás nyertese. Ajanlati ára netÍő

5 900 000 Ft + Afa.

2. felkéľi a polgármestert az e|oterjesztés mellékletétképezo megbízásĺ szerzóđés aIáírására.

135



Felelos: polgármester
Hatttriđo: 1. pont esetén 2013. január 28.

2. poĺt esetén: 2013. januaľ f9.

A Polgármesteľi Kabinet tájékoztatása alapjánz a szerződés 2013. januáľ 28-án a|áírásra
keľiilt.

Közter iilet-h aszn dlati kéľ e lme k elbír dlds a

|02 l 20|3. (II. 04.) sz. Vá ro s g azdá|ko dás i és P énzü gyĺ B izotts ág határ ozata
(e gyhan gú, t2 igen szav azatta|)

A Varosgazdálkodási és Pérrzügyi BizotÍság úgy dönt, hogy a Józsefuĺíľosi Roma
onkormányzathozzttjárulása esetén köztertilet-hasznáIatihozzájaru|źtst ad _ díjmentességgel -
aza|ábbi ügyben:

Köztenilet-haszná|ő,kérelmező: Európai Roma Kulturális Alapítvány
(1027 Budapest, Frankel Leó út 5.)

Közteľület-haszná|atideje: 2013.febľuár 15.

KtjzterÍilet-haszná|at cé|ja: kiállítás megnyitó (lakókocsi elhelyezése)
Köztertilet-használat helye: Mátyás tér
Közterület-haszná|atĺagysága: I4,3 m.

Felelős: polgármester
Hatźriđő : 2013' februźlr 4.

AVa dási és Uzemeltetési Ueyosztály tájékoztatása alapján. az ĺigyfél
behozta
kiadásľa

a Roma
keľült.

nkormányzat hozzájáru|ását, a kiizteľület-hzszná|ati határozat

2013. februáľ 4. - 2013. november 20.
2 db 2 oldalú A3-as megállító tábla elhelyezése a jałdán
és 2 db vi|ágítő vitrin elhelyezése a homlokzaton
(Kossuth Klub és Muzikum programjai)

1'03120Í3. (II.04.) sz. Váľosgazdá,|kod'ási és Pénzügyi Bizottságbatározata
(egyh an gú, Í2 igen szav azatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy az I352l20I2. (XI.I .). sz.
hatźlrozatát - az alábbiak szeľint módosítja:

Közterület-hasznáIő,kére1mező: TIT Kossuth KIub Egyesület
(1088 Budapest, Múzeum u. 7.)

Kĺjzterül et-hasznźůat i dej e :

Kö zterüleGhaszná|at c éIi a.,

Közteľület-hasznźiathelye: Múzeum u. 7.

Közterület-haszntiatnagysága: 5 m2

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20113. febľuár 4.
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A Vaevoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a ktizteľület.
használati határ ozat kiadásra kerĺilt.

Tulajdonosi hozzĺÍjlÍrulús a Mobilterv 2000 Kft. részére a Corvin negyed 11A. tiimb
(Budapest WII. Prúter u. 25-27). alatti kapubehajtó építéséhez

10 4 l 20Í3. (II. 04.) sz. Vá ros gazdálko dási és P énzii gyi B izotts ág hLatár ozata
(egyhan gri, 12 igen szav azattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Gyaľmati Ambrus által

tervezett, Corvin negyed 11A. tömb (Budapest VI[. Práter u. 25-27.) alatti kapubehajtó
építése tervezet. munkálatok megvalósításźthoz sziikséges tulajdonosi hozzájtnilását megadja

a következő feltételekkel :

IJ gyir atszźrrl: | 6-1 6845 l20 If .

Kére|mezó: Mobilteľv 2000 Kft.' tervező Gyarmati Ambrus
Helyszínek: Budapest VIII. Práter u. 25-27. sztlm a|atti épület előtt találhatő köz,űt jarda-

szakasza, hľsz. : 3 61 00 l 2, buľkolatbontás sal éľintett,

Ttrgy: Coľvin negyed 11A. tömb (Budapest VIII. Práter u.25-27.) alatti kapubehajtó

Helyreállítási kötelezettség :

- a burkolatbontással be. és kihajtószelvényben éľintett helyi közút (árđaszakasz) teljes

szélességben történő helyľeállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jóI|áthatőan jelz7k,

- Az elbontásra keľĺilt kőzűfiartozék polleľek (paľkolás-gátló oszlopok)
továbbhasznáůbatő (rĺjľa beépíthető) állapotban tiirténő átadása a Jĺízsefuáľosi
Városiizemeltetési Szolgálat részére,
- valamennyi buľkolatbontás helyszínén a helyreállítási kotelezettség teljes szélességben
megtĺiľténik,
- jól látható antájékoztatjźl< az íthaszntiőkat a burkolatbontás várhatő idotaÍtaffItlÍő|,

- kötelezi akivite|ezót a burkolat megfelelő minőségben töľténő helyreá||ításźra,
- aberuházó és kivitelező közĺjsen 5 év garanciźú vállal a helyreállított burkolatéľt.

Helyszíni szakfelügyelet:
- Az engedélyes a kivitelezéssel éľintett közműtulajdonosoktól (kdzműszolgáltatóktóI)'

azok eseti elő íľásai a\apj źn helyszíni szakfelĺigyelet kér.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. februfu 4.

A Vagyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztály tájékoztatása alapján: TulajdonosĹ
és Kiizútk eze|ői hozzájáralások okĺľatai kĺadmány ow il.

P. G. volt bérlő egyeaégi ajdnlata a Budapest WII. kerüIet, Budapest WII. keľiilet,
Aftldi u. 5. szdm alatti önkormĺÍnyzati tulajdonú helyiség vonatkozlÍsdban
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10 5 l20 |3. (II.04.) sz. Vá ľo s g azdá|ko dásĺ és P énzü gyi B Łotts ág határ ozata
(egyhangú, ĺ2 igen szavazattz|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem.ĺár.ul hozzáa P. G. źńtal'tett
egyezségi ajánlat elfogadásĺíhoz, és atartozásźlbőI az I,3 millió Ft feletti rész méIttnyosságból
történő elengedéséhez.

ľelelos: KisÍalu KÍt. ügyvezető igazgatója
Határido: 2013. február 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 02. 07.én írásban értesítették az ĺigyfelet, a
j ogi eljáľás folytatĺódik.

Gépészek Tdrsasdga Kft. bérbevételi kérelme a Budapest WII. keľiilet, Légszesz u. 4.

szdm alatti üres, önkoľmónyzati tulajdonú nem lakds céIú helyiségek
vonatkozlÍsdban

10 6 12013. (II. 04.) sz. Vá ros gazdálko d ási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangrĺ, Íf igen szavazatta|)

AYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzdiárul a Budapest VIII., 34605l0lV2 és a 34605l0lV3 he|yrajzi számokoll

"}'il.'á"ta.tott, 
tęrméśzeĺ.ben a Budapesi VIII., Légszesz u. 4. szám a|att talá|hatő, |9 m2

+ 28 m2 alapterülettĺ, tiľes, önkoľmányzati tu|ajdonú, utcai bejríratú alagsori nem lakás
célú helyiségek bérbeađásźúloz 2018. december 3I. ĺapjáighattĺozott időre, a Gépészek
Táľsasága Kft. részére múhely és raktáĺozás cé|jtra, 40.000,- Ft/hó + Afa bérleti +
kozuzemi- és külön szo|gáItatźlsi díjak összegen.

2.) a béľleti szerzodés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmáĺyzat fulajdonában á11ó nem
lakás céljaľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 17/2005. (IV. 20.)
számtBudapest Józsefuáľosi onkormźnyzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, és a 15. s (4) bekezdése alapjźlnkoť1egyző
előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozata|áírźsźttvtila|jaa leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft Ĺigyvezető ígazgatőja
Hatánďő f0I3. februaľ 1 1.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: 201.3. 02. 20-án a bérleti szerződés megktitésľe
keľült, további ügyintézést nem igényel.

A Budapest WII., Pľdter utca 44. (Szigony utca 9-1I.) szdm alatti, 35728/2 helyrajzi
szdmú épiilet Alapító okiratdnak módosítósa

t07 l 20|3. (II. 04.) sz. Váľos g azdá|ko dási és P énzügyi B izo tts ág határ ozata
(egyhangú, t2 igen szavazatta|)
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A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. tulajdonosi hozzájáruItlsát adja a 35728/2 helytajzi számonnyilvántartott, természetben a

Budapest VIII., Práter u. 44. (Szigony utca 9-17.) szám alatti épület Alapító okiratának
módosításához, az 539 albetétszárĺű, I47 m, alapterületű ingatlan két helyiséggé torténő
leválasztásźlhoz, egy 73 m2 és egy 74 m2 alapterülettĺ helyiségre.

2. felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a 3572812 he|yrajzi számon nyilvantartott, természetben a
Budapest VIII., Práter utca 44. (Szigony utca 9-1 1.) szám alatti épület Alapító okiratanak
módosítását készíttesse e| az 539. albetétsztlmu, I47 m" alapteľülettĺ ingatlan két
helyiséggé történő vá|aszttsáva|. Az Alapító okiľat módosításának költségeit 50 yo-ban

vállalja a Budapest Főváľos Józsefuáľosi onkormányzat, aköltségek 50 %-źLt a Novotľace
Kft. bérlőre terheli át.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hataridő: 2013. február 4.

A Kisfatu Kft. tájékoztatása alapján: a bérlő nem vállalta az A|apító okirat módosítás
ktiltségeinek 507o.os megfizetés ét, így az Ä|apítő Okiľat módosítására nem kerĺilt sor.

Javaslat gépkocsi-bedlló bérbeadúsdra (2 db)

108/20 13. (II.04.) sz. Váľosgazdátkodási és Pénzĺigyi Bizotts ág határozata
(egyh an gri, 12 igen szav azattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. engedélyezi L. A. részérehatátozatlan idejű bérleti szerzódés megkötését a Budapest
VIII.' Bezeńđi u' 6. szźrn a|atti 34653 hĺsz-ú lakóépület udvarán kialakított 16.

sorszámú gépkocsi-b eá|I&a,30 napos felmondási idővel 6.368,- Ft/hó + Áfa boľleti dĺj
mellett.

2. Az 59ĺ2011. (xI.07.) szźnrn onkormányzati ľendelet 13. $ (2) bekezdése alapjan a

bérleti szeruődés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegtĺ óvadék megfizetése.

3. Az 59l2OI1. (xI.07.) számű onkormanyzati rcnđelet 15. $ (4) a.) pontja a|apjan
eltekint az egyo|dalú kötelezettség vállaló nyi|atkozatkozjegyzői okiratba foglalásától,
a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2013. februríĺ 11.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a határozatró| értesítették az ügyfelet 2013.
febľuár 8. napján. A béľteti szerződés 2013. febľuár 13. napján keľült a|áírásra. Aziigy
további intézkedést nem igényel.
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(egyhangú, !2 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt' hogy

1. engedélyezi T. G. részére hatátozatlan idejű bérleti szerzódés megkötését a Budapest
VIII., Futó u. 5-7-9. szttm a|atti 3557611 hľsz-ú telek udvarán kialakított 39. soľszámú
gépkocsi-b eá||őra,30 napos felmondási idővel 6.368,- Ft/hó + Áfa bérleti díj mellett.

2. Az 59l2OI1. (XI.07.) számu onkormányzati ľendelet 13. $ (2) bekezďésę a|apján a

béľleti szęrződés hatályba lépésének feltétele 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő
összegri óvadék megfizetése.

3. Az 5912011. (XI'07.) számű onkormanyzati ľendelet 15. $ (4) a.) pontja a|apján
eltekint az egyo|dalú kötelezettség vállaló nyilatkozatkozjegyzői okiľatba foglalásától,
a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. Íigyvezető ígazgatőja
Hataĺidő: 2013. februar 11.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a határozatrĺil értesítették az ügyfelet 2013.
február 8. napján. A bérleti szerződés 2013. március 8. napján a|áírásra kerÍilt. Az iigy
további intézkedést nem igényel.

G. G. bérleti jog dtruhózlźsdľa vonatkozó kérelme a Budapest VIII. Bauer Súndor u.

9. szdm alatti gépkocsi-beólló vonatkozlźsóban T. A. B. részére

|'|0 l 20|3. (II. 0 4.) sz. Váľo s gazdálko dás i és Pénzü gyi B ĺzotts ág határ ozata
(egyhan gú, lf igen szav azatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. hozzájźtruI a G. G. bér|ő áIta| bérelt Budapest VIII., 36623 he|yrajzi számon nyiIvántartott,
természetben a Budapest VIII., Bauer Sándor v 9. szán aIatt ta|á|hatő 2]. soľszámú
gépkocsi-beálló hataľozatlan idejrĺ bérleti jogának átnŕrźr;ásźlhozT. A. B. ľészéľe 30 napos
felmondási idővel, 6.368,- Ft/hó + Afa béľleti đíj mellett.

2. a bérleti szerződés megkcltése előtt T. A. B' 6 havi bľuttó bérleti díjnak megfele|ő, azaz
48.522,- Ft szerzőđéskötési díjat kĺiteles megfizetni az onkormtnyzat tulajdonában álló
tires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásanak
feltételeiľől szóló 59120111. (XI. 07.) számu Budapest Józsefuarosi onkoľmányzati
rendelet i7. $ (2) bekezdése alapjan.

3. az 59l20I1. CXI. 07,) számu onkormĺínyzatirendelet 13. $ (2) bekezdése alapján a bérleti
szerzođés hatáIyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű
óvadék megfizetése.

4. az59l20I1. (XI. 07.) számu onkormányzatireĺdelet 15. $ (4) a.) pontja alapjźn eltekint
az egyoldalú kĺjtelezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzoi okiratba fog|alésától, a bérleti
díj mértékére tekintettel.

140



5. a bérbeadóihozzájfuulás abban az ęsetben lép hatályba,ha a bérleti jogot źúvevő T. A. B.
a jelen határozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az ővadékot és a szerzőđéskötési díjat
megťĺzeti, a bérleti szerzóđést a|áírja. Az onkormányzat ezek megtörténtéig G. G. béľlőt
ismeri el bérlőként az érvényben lévő bérleti szerzódésben foglalt feltételek szerint.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatíja
Hataľidő: 2013. február 11.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjánz a határozatről éľtesítették az ügyfeleket 2013.
febľuár 8. napján. A béľleti szerződés 20|3. február 28. napján aláíľásľa keriilt. Az ligy
további intézkedést nem igényel.

A Budapest VIII. keriilet, Vajdahunyad u. 24.II. emelet. 7. szúm alatti
o n ko r m óny zati t ul aj d o n ú b é r l e mé ny b e n g d'z-fo gy a s zt ó v e zet ě k c s e r év e l,

g lź zs zo I g lÍ It at d s h e ly r e dI I ít á s dr a k ö t ii tt s ze r ző d é s m ó do s ít d s a

111 l 20|3. (II. 04.) sz. Város g azdá.Jko dási és Pénzĺi gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú' 12 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. hozzájaru| a2013 januar 03-án aPrecíz Kft-vel (székhely: l094 Budapest, Tompa u.
I5/b. ađőszám: 12380189-2-43, szźlrriaszźlma: 117210Z6-20221373, cjsz: 01-09-
671214) kötött, a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 24.II. emelet. 7. szźlm alatti
|akás gźn-fogyasńő vezeték cseľe tárgyri vállalkozásí szeruődés közös megegyezéssel
történő módosításáhozazeloterjesztés 2. szźtmű melIékletét képezo taľtalommal.

2. ahatározat 1. pontja alapjźn felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az 571.898,- Ft + ÁFA
összegre módosított váIlalkozási szerződés I. szźtmű, módosítását az Önkoľmźnyzat
nevében k<jsse meg a 1|602 címen alakőházak é1etveszé1y-e|hźtrítźsa, gźvhźiőzatcsere
előir ány zat mar ađv ány teľhére.

3' a hatátozatban foglaltak a|apjźn az 1535120|2. (XI.I7.) számú hatźlrozatźnak 3.
pontját az a|ábbíak szęrint módosítja:

',3. 
a munká|atok bonyolítója a Kisfalu Kft.' bonyolítási díja a nettó szźmiaérték |0 %-

a, 57.I90,- Ft + AFA a 11602 címen a lakőházak életveszély-elharítása, gźzháIőzat
csere elő irányz at. marudv źny teľhére.''

Felelő s : polgármester, Ki sfalu Kft . ügyve zetł| igazgatőja
Hatĺáridő: 20|3. február 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a munkálatok elkészültek, a szám|a kifizetése
megttiľtént.

SASSIN KÍt. bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet, Szerdahelyi u I8. szdm
alatti ĺłres, i)nkormĺÍnyzati tulujdonú nem lakós célú helyiség vonatkozlÍsdban
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11212013. (II.04.) sz. Városgazdá|kod'ási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(egyhan gú, 12 igen szav azatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy:

hozzdiárul a Buđapest VIII., 3513610lN3 heIyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Szerdahelyi u. 18. szám a|att talźihatő, 2!m2
alapteľületű, üres, önkormányzati tv|ajdonú, utcai bejtratí floldszinti nem lakás célú
üzlethelyiség bérbeadásához,hattlrozott időľe, a bérleti szerződés aláírásátő| számitott
1 évre, a SASSIN KÍt. részére internet kávéző (szeszesital árusítása nélkül) cé|jtxa,
17.920,- Ft/hó + Áfa bérleti + kozuzemi- és kütĺjn szolgá|tatási díjak összegen,
amennyiben fennálló díjhátraléktĺt, a bérlęti szerzőđés megkötéséig kiegyenlíti. A
bérleti jogviszony nem hosszabbítható meg a rendelet 26. $ (5) bekezdése alapjtn,
hanem aziĄbő|i bérbeadásról a Bizottság dönt.

a bérlő vá|Ialja a helyiség ĺendeltetésszetuhaszná|atra alkalmassá tételét. A bérlőnek
emellett vállalnia kell, hogy a helyiség saját költségen történő felújításának költségeit
semmilyen formában nem háríthatja át az onkormanyzatra, jogalap nélktili
gazđagodás címén sem és nem kérhet béľbeszĺímitźst a bérleti jogviszonyanak ideje
a|att, Íovábbá eľre való hivatkozással bérleti díj csökkentési kérelemmel nem éIhet. Az
e pontban foglaltak a bérleti szerzőđésben rĺigzítésre keľülnek.

3.) a bérteti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormáĺyzat tulajdonában álló
nem lakás cé|jźra szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló I7l2005. (Iv.
20.) száműBudapest Józsefuáľosi onkormanyzatirendelet 13. $ (2) bekezdése alapján
3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetéséÍ., és a 15. $ (4) bekezdése a|apjźn
kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírásátváIIa|ja a bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hattrido: 20|3. fębruár 1 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: az ĺigyfél kiértesítése megtiirtént, de
szeľződéskiitésre nem került sor, mivel aziigyfé| nem jelentkezett.

H. Sa I. volt béľlő kamat elengedési kéľelme a Budapest WII. keriilet, Hordnszky u.

16. szdm alatti önkormónyzati tulajdonú gépkocsi bedlllí vonatkozĺÍsdban
zÁnr (iĺrs

11 4 120Í3. (II. 1 1.) sz. Város g azdá|.ko dási és P énzii gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú' 11 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem iárul hozzá H. Sz. I. á|ta|, a
Budapest VIII., Horánszky u. 16. szźtm a|atti,36637 hĺsz-ú épület udvaľán bérelt gépkocsi-
beállóra felhalmozoff késedelmi kamat tartozásźnak méltanyosságból t<jrténő elengedéséhez.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataridő: 20|3. februaľ 1 8.

1.)

f.)
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A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 02. 18-án kiértesítették a volt bérlőt arról,
hogy a Bizottság nem járult hozzá 

^ felhalmozott késedelmi kamat tartozás
elengedéséhez.

Budapest VIil., Hock rúnos utca ... ... szúm alatti, helyrajzi
slĺÍmú, hatdrozott idejíí hérleÍÍ joggal terhelt lakds elídegenítése

zÁnr tiĺÉs

115ĺ2013. (II. 1 1.) sz. Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizotts ág határozata
(egyhangú, 11 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1.) aZ ingatlan-nyilvántartásban a helyrajzi szĺímon nyilvántaľtott,
,...... szám a|atti, 23 m,természetben a Budapest VIII., Hock János utca

alapterÍilettĺ, hattr ozott idej ű bérl eti j o ggal teľhelt
feltételek alól felmentést ad. és

lakásra fennálló elidesenítést kizáró

2.) az ingatlan-nyilvántartásban a .... .. he|yrajzi számon nyilvĺántartott,
teľmészetben a Budapest VIII., Hock János utca ...... szám alaÍÍi,23 m"
alapterületű lakás vételtrát az elkészĺilt forgalmi éľtékbecslés, valamint a
16/2005.(Iv.20.) szźmu önkormányzati rendelet alapjan a forgalmi éľték 95 Yo-tlbarl,
azaz 4.436.500,- Ft tisszegben határozza meg. Egyben hozzájáru|, hogy a lakást a
hatttrozott időre szóló bérleti szerződéssel rendelkezo bérlo, a hatályos rendeletben
fo glalt, annak me gfelelő tartalmú eladási aj án|at szerinti feltételekkel me gve gye.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgaÍőja
Határidő: 2013. februaľ 18.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: az eladási ajánlatot 2013. február 14-én postázták
az iigyfé|nek. Határidő hosszabbítást kért.

A Budapest, WII. keriilet Pľóteľ utca 30-32. szdm alatt taldlható tdrolóra vonatkouí
elővltsúrldsi jogľót lemondds zÁnr tjĺns

|'|6ĺ2013. (II.11.) sz. Városgazd'á|kod'álsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 11 igen szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy a Budapest Fővaľos VIII. kerület
Józsefuĺáľosi onkormányzat, a 35696l0lV55 hrsz-u, természetben a 1083 Budapest, Práteľ utca
30-32. pinceszint ajtó Pl szám a|atttaláIhatő taro|ő megnevezésű, 59 m2 alapterĹilettĺ ingatlanból,
a f5. számu tárolóként megjelölt 0,89 m, teľÍiletű összesen 8713000 arányÚ ingat|anrész
tekintetében, K-N. L. és Sz. E. eladók és A. B. E. és A. T. vevők közĺjtt 2013.januar t4-énkötött
Adásvételi szerzodéshez kapcsolódó elővásáľlási jogával nem kíván élni.

Felelős: polgármester
Hatáľido: 2013. febľuár 11.
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intézkedést nem igényelt.

AV etési U GazdáIkodási Iľoda tájékoztatása
alapján: az gyosztá|y tá'jékoztatta az iigyfelet Bizottság döntéséľől' további

K. L : fu k ĺÍ,,',łľ;|? 
íj,,T,e 

gy e zs é g kö t é s

117 l 20 ĺ3. (II. 1 1.) sz. Vá ro s g azdá|ko dáls i és P énzü gyi B izo tts ág határ ozata
(egyhangú, Í2 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a 43.P.91.852l20I2.
szźtmu, K. L: felpeľes által kártérítés irant indított perben peľes vagy peren kívtili egyezség
kötéSét azzal, hogy a ťrzetendő összeg összességében az 500 ezer forintot nem haladhatja
meg, Az egyezségrészét kell képeznie a Generali-Pľovidencia Biaosítő Zrt-nekis, ame|y az
50 ezer forintos önľészen felül a káĺ az egyezség keretében megťĺzeti. A fedezet az átmęneti
gazdá|kodásról szóló 6412012. (XII.13.) önkormányzati renďelet alapjźtn biĺosított. A peres
e gy ezsé g me gkötése esetén az onkorm tny zat lemond fellębbezési j o garól.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: folyamatos

A Jegvzői Kabinet Tłirvényességi és Peľképviseleti Iroda tájékoztatása alapján: a peres
egyezséget a felek 2013. május 08. napján ki'tt'tték meg. A biztosító táľsaság megtéľítette
az önrészen felüli részt. Az onkormányzat részérő| a kifizetés folyamatban van.

Javgslat a Budapest VIIL, Magdolna u. ...... szdm alatti épiiletben..léuő lakds
minőségi lakdscseréjével kapcsolatban ZART ULES

118ĺ20|3. (II.1 t.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(egyhangri, 13 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájáni a Budapest VIII.
Magdolna utca . ..... szźĺn a|aĹtí, 1 szobás, komfoľtos komfortfokozatu,30,00 m,
alapteriiletű lakásra Sz. I. F. és Sz. K. Gy. béľlőkkel fennálló bérleti jogviszony közcjs
megegyezéssel történő megsziintetésével egyidejűleg, a Budapest VIII., Dankó utca

....szám alattí I szobás, 3I,56 m, alapterületú osszkomfortos komfortfokozatú
lakás megtekintett áIlapotábarl történő bérbeadásahoz, hatźtozatlan időre sző|őan, azza| a

feltétellel' hogy a leadásra kerülő bérleményĹiket rendeltetésszerű állapotban béľlők leadják,
valamint a cserelakás lakhatóvá tételével kapcsolatos műszaki he|yreá||itás a kijelölt bérlők
feladata. Sz. I. és Sz. K. Gy. a két lakáS közotti forgalmi értékkülönbozet 50 oÁ-át - 345.000,-
Ft-ot - a lakásbérleti szerzodés megkötésének napjáig kĺitelesek megf,rzetni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatátiđő 2013' április 3 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a lakáscsere bonyolítása felfĺiggesztésre kerüIt,
ľendeletmódosítás szükséges.
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Ktizteľ iilet-has zndlati kérelmek elbíľ ĺÍIds a

1 Í9 12013. (II. 1 1.) sz. Vá ro s g azd'á|ko dás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 13 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy köztęľülęt-hasznźiati
hozzájáru|ást ad - díjmentességgel - az aIábbi Ĺigyben:

KözterĹilet-hasznáIő,kérelmező: s. Z.
KözterĹilet-hasznźiatideje: 2013.februar 14. - 2013.maľcius 31.

Kcjzteľület-hasznáIat cé|ja: építési munkaterĺilet (utcai erkély a|átámasztása,
homl okzat me glámasztása)

Közterĺilet-haszná|athelye: Benyovszky Móric u.44.
Ktjzterület-hasznźiat nagysága: 12 m"

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. február 11.

A Vaeyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztály tájékoztatása alapjáÍ|z 
^z 

ügyfél
b eťuette a közteľület.h aszn ál at díját, a határ ozat kiadás ra keľĺilt.

120 l 2013. (II. 1 1.) sz. Vá ro s gazdálko dás i és Pénzü gyi Bizotts ńg határ ozata
(egyhangú, 13 ĺgen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Péľzngyi Bizottság ťrgy dönt, hogy köZteľiilet-haszná|ati
hozztljétruIást ad - teljes díjfizetéssel . az a|ábbi ügyben:

K<jzterület-használó. k&e|mező: Baľton Street Kft.
(1081 Budapest, Kiss József u. 4.)

Kcizterti1et-haszná|atideje: 2013.marcius l. - 2016. februfu 28'
Közterület-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Közterĺilet-hasznáIathelye: Kiss József u. 4.
KözterĹilet-haszná|atnagysága: 8m2
Díjfizetés ütemezése: negyedéves díjfizetés

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. februĺáľ 1 1.

A Vagyongazdálkodásĺ és Üzemeltetési Ügvosztály táĄékoztatása alapjáni az ügyfél
befizette a kiĺzteľület.használ at díját' a batár ozat kĺadásľa keľült.

121 l 20 13. (II. 1 1.) sz. Vá ro s gazdálko d ási és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú' 13 igen szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottstą ilgy d<int, hogy közteľtilet-hasznáIati
hozzźĄáru|źlst ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:
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KöZterül et-haszntúő. kéľelmező :

Kö Zterül et-haszĺźiat i dej e :

Ko ztertil et-haszĺáIat c éIj a:

Ko zterĹilet-hasznáIat helye :

KöZterület-haszná|at nagy s ága :

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. februaľ 11.

Litva & Fia Kft.
(2310 Szigetszentmiklós, Rózsa u. 14.)

2013, február I. - 2013. máľcius 3 1 .

mobil árusítás (grillcsiľke)
Márkus Emília u. 1.

6mr

A YagvongazdáIkodási és Üzemeltetési tjgvosztály tájékoztatálsa alapján: az ügyfél nem
ťlzette be a kiizterület.hasznáÄat díját, ahatározat nem keľült kiadásra.

Filep Andľea egyéni vdllalkouj bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet,
Bérkocsis u. 25. szdm alatti iires ijnkoľmdnyzati tulajdonťl helyiség vonatkozlÍsdban

Ĺ22 12013. (II. 1 1.) sz. Vá ro s g azdá|ko dáls i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú, 13 ĺgen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy:

1.) houáilźrulaBudapestVIII.,3493110lN3helyrajziszámonnyilvántaľtott'természetbena
B"d"p*t VIII., Bérkocsis u. 25. szám a|att ta|áIhatő, 35 m2 alapteriiletű, tiÍes,

önkormányzati tulajdonú, utcai, Ítjldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásához
határozott iđőre 2aÁ. február 28. napjźig Filep Andrea egyéni vállalkoző részéte,
élelmiszer és vegyes kiskereskedelmi üzlet (palackozott szeszesital árusítássa|) cé|jára,

57.500,- Ft/hó + Afa bérleti + kozijzemi- és kĹilön szoIgá|tatási díjak ĺisszegen. A bérleti
jogviszony nem hosszabbítható meg a ľendelet 26. $ (5) bekezdése alapjźn, hanem az
újbóli béľbeadásról a Bizottság dönt.

2.) a béľleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmányzattulajdonában álló nem

lakás céljáľa szolgáIő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 1'7/2005. (IV. 20.)

számuBudapest Józsefuaľosi onkormányzati ľendelet 13. $ (2) bekezdése alapjáĺ 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megťlzetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségváIlalási nyilatkozat aláírélsát vźtlla|ja a leendő

bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 2013. februar 11.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 03. 01-én a béľletÍ szerződés megkiitésľe
keľült, további ügyintézést nem igényel.

A Metamix l(ft. bérleti díj feliilviagĺÍlati és szeľződĺĺs módosíttźsi kéľelme a Budapest
WII. keriilet, Ióaef utcu 14. szdm alatti helyiség vonatkozĺtsdban

123 l 20 |3. (II. 1 1.) sz. Vá ľo s gazdálko d ás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 13 igen szavazatta|)
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1.)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

hozzá-iárul a Metamix Kereskedelmi Kft. által béľelt, Budapest VIII. 34902/0ĺN0
helytajzí száľnon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII.' József u. 14. szttm
a|atti95 m2 alapterületű, utcai bejáľatú pinceszinti önkoľmányzati tulajđonú neln lakás

célú helyiség vonatkozásábarla bérleti szerződés módosításához, és a béľleti díj 20 %-

ka|, 55.262,- Ft/hó + Áfa béľleti + konjzemi- és külön szo|gźitatási díjak összegĺe

tĺjľténő csokkentéséhez20I3. március 01. és 2014. febľuár 28.kozottiidőszakĺa.

A béľleti szerződésmódosítás aláírásának feltétele, hogy a bérlo a helyiségre fennálló
180j42,- Ft hátralékát egyösszegben megfiZesse' és azthitelt érdem\őeĺígazolja.

a bérleti szerzőđés megkcltésének feltétele, hogy az onkormányzattulajdonában ál1ó nem

lakás céljaľa szolgáIő helyiségek bérbeađásának feltételeiľől szóló 1712005. (IV. 20.)

számt Budapest Józsefuaľosi onkormányzatí renđe|et 22. $ (2) đ.) ponda alapjan a már

befizetett óvadékok feltöltését, és a22. $ (2) c.) pontja a|apján a 15. $ (4) bekezdésben

foglalt kozjegyzői okirat a|áitástń vállalja abérlő.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határĺđo:Z01 3. február 1 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjánz a szerződést nem írta a|á,, további ĺigyintézést nem
igényel.

GIýZHDF Kft. bérbevételi kérelme a Budapest WII., Kiss J. u. 7. szúm alatti iires
önkormdnyzati tulaj do n ú h elyis ég vo natkoztźs dban

|2412,0|3. (II.11.) sz. VáľosgazdáIrkodálsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(egyhangli, L3 igen szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzáiárul a Budapest VIII., 34648ĺ0tNIhelyrajzi számon nyilvántaľtott,természetben a

Budapest VIII., Kĺss J. u. 7. szám aLattta|á|hatő,75 m, alapteľĹiletĹi, iires, tinkormányzati
tulajdonú, utcai, ťoldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadástthozhatźlrozott időre 2018.

december 3l-ig a GISZHDF Kft. részére, melegkonyhás venđég|átás (szeszaľusítással)

céIjára,106.3 10,- Ft/hó + Afa bérleti -| közuzemi- és külon szo|gá|tatási díjak összegen.

2,) a bérleti szerzođésmegkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzattulajdonában á1ló nem

lakás céljára szo\gélő hetyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 17ĺ2005. (IV. 20.)

szźtmuBudapest Józsefuaľosi onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi
béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése alapjan

kozjegyzó előtt egyoldalú kötelezeÍtségvá||a|ási nyilatkozat alttírását vállalja a leendő

bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźĺridő: 2013. február 1 8.

2.)

3.)
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A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 02. 18-án írásban éľtesítették az iigyfe|et, a
szerződ,ést nem köttitte meg, további ügyintézést nem igényel.

COPYGURU KÍt. bérlő béľleti jogviszony rendezésének iigye a Budapest WII.,
Szentkirĺźlyi u. 38. szdm glgtti önkoľmdnyzati tulajdonú helyiség vonatkozlÍsában

Í25 l 20 |3. (II. 1 t.) sz. Váro s g azdá.Jko dásĺ és Pénzůi gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú' 13 igen szavazatta|)

AYźtrosgazdálkodási és Péľrzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzáiárul a Budapest VIII., 36602l0ĺNthelyrĄzi számon nyilvantartott teľmészetben
a Budapest VIII., Szentkiľályi u. 38. száĺrl alaÍt ta|źůhatő, 44 m" alapteľületű,
önkoľmányzati tl,slajđonú, utcai, pinceszinti nem lakás célú helyiség tekintetében új
bérleti jogviszony létesítéséhez a COPYGURU Kft-vel fénymásoló szalon cé|jára,2018.
december 3 1 -ig taľtó hatátozott időre, 19 .521 ,- Ft/hó + Afa bérleti ł kilzizemi- és külcjn
szo|gá|tatási díj ak ci s szegben.

2.) a béľleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkorményzattulajdonában álló nem
lakás céljaĺa szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló |7/f005. (Iv. 20.)
szźlmu Budapest Józsefuárosi onkormźnyzati ľendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjánamár
befizetett óvadékok feltöltését, és a 15. $ (4) bekezdése alapjan kozjegyző előtt egyoldalú
kĺ jtelezettségvállalónylIatkozata|áírásátvźů|aljaabéľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatfuidő: 2013. február 1 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 01. 15-én a béľleti szerződés megktitésľe
keľült, további ügyintézést nem igényel.

Lakús elidegenítésével kapcsolatosvételúľ és eladdsi ajúnlatjóvdhagyúsa (2 db)

126 l20t3. (II. 1 1.) sz. Város g azdá|kodási és Pénzügyi Bizotts ág batár ozata
(egyhangú' 13 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az ingatlan-nyilvĺíntaľtásban a
he|yrajzi számon nyilvantartott, természętbęn a Budapest VIII.' Dobozi utca

szám a|atti, 27 m' alapterületű lakás vételLárát az elkésztilt forgalmi
értékbecslés, valamint a 1612005. (IV.20.) önkormanyzati rendelet 19. $ (1) _ komfortos lakás
esetéľe vonatkozó - bekezdése a|apjźn a foľgalmi éľték 50 o/o-á'}.an, azaz 2.100.000'. Ft
összegben határozza meg. Egyben hozzájáĺul, hogy a lakást a határozatlan időre szóló
bérleti szerzőđéssel rendelkező bérlő, a hatályos rendeletben foglalt, annak megfelelő tartalmú
eladási aján|at szeľinti feltételekkel megvegye.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető ígazgatőja
Hatźriđő 2013. február 1 8'
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A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjánz aZ eladási aján|atot 2013. februáľ 14. napján
postázták a bérlőnek, melyet nem vett át a postán. Személyesen 2013. április 4. napján
vette át az e|adási ajánlatot, majd határidő hosszabbítást kéľt.

127 / 2013. (II. 1 1.) sz. Vá ro s gazd álkodási és Pénzii gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 13 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az ingatlan-nyilvántarttsban a

...... helyrajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben a Budapest VIII.' Ttimő utca
szám a|atti, 30 m, alapteľületű lakás véte|árát az elkészült forgalmi

értékbecslés, valamint a 1612005. (IV.20.) önkormányzatírenďęIet 19. $ (1) - összkomfoľtos
lakás esetére vonatkoző - bekezdése alapján a foľgalmi érték 50 "Á-á,ů,ary azaz 2.850.000'-
Ft összegb en határozza meg. Egyben hozzt!áĺu|, hogy a lakást a határozatlan időre szĺóló

bérleti szerződéssel ľendelkezőbér|ő, a hatályos rendeletben foglalt, annak megfelelő tartalmú
eladási aján|at szeľinti feltételekkel megvegye.

Felelős: Kisfalu Kft. Íigyvezető igazgatőja
Hataridő: 2013. február 18.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjáni az eladási ajánlatot 20t3. febľuáľ 14. napján
postázták a béľlőnek. Határidő hosszabbítást kért. Az adásvéte|i szerződés 2013. áprilĺs
16. napján aláírásra került. Äz ugy további intézkedést nem igényel.

Budapest VIil., Szentkirdlyi utca ... szlÍm alatti,
helyrajzi szúmú, I43 m2 alapteriiletíĺ vegyes tulajdonú lakús, iires, önkormdnyzati

t uI aj do n ú r és zéne k e lideg e n íté s e

I28 l 2013. (II. 1 1.) sz. Város gazdálko dási és P énzügyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 13 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy a Budapest VIII., Szentkiľályi
utca . ... szám a|atíi, ... helyrajzi szĺímon nyilvantartott, I43 m"

alapteľĹiletű lakásból, az onkormányzat tulajdonában á|Iő tiľes, teljes alapteľĹiletből
558/1.000-ed tulajdoni hanyaddalrendelkezó,76 m, alapterülettĺ részének a1612005. (rV.20.)
sztlmu önkormĺínyzati rendelet alapjan dr. H. B. tulajdonostaľs tészére történő

elidegenítéséhez hozzźljarul. A vételárat 9.900.000,- Ft-ban határozza meg. A vételáľ
megfizetésére egyĺisszegben, illetve banki hitel felhaszná|ásával van lehetősége a vevőnek.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. február 1 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján2 az eladásĺ aján|atot 2013. febľuáľ 14. napján
postáztákaz ügyfélnek. Az adásvéte|i szeľződés 2013. ápľilis 4-én megkötésre kerĺilt. Az
ĺigy további intézkedést nem igényel.

Javaslat gép kocs i- b edlló b érb e adds ar a
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129 l 2013. (II. 1 1.) sz. Vá ro s g azdá,Jko dźlsi és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú, 13 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. eneedélyezi L. F. részérehatźtrozatlan idejű bérleti szerzođés megkötését a Budapest
VIII., Bezerédi u. 6. szźlm alatti 34653 hľsz-ú lakóépület udvarán kialakított gépkocsi-
beáIlóra, 30 napos t.elmondási idovel ó.3ó8,- ľ.t/hó + Áfa berleti díj mellett.

f. Az 5912011. (XI.07.) számu onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezđése a|apjźna
bérleti szerzőďés hattiyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegiĺ óvadék megfizetése.

3. Az 59l2OI1. (XI.07.) szźtmu onkormányzati ľendelet 15. $ (4) a.) pontja a|apján
eltekint az egyo|ďalú kötelezettség vállalő nyilatkozatkozjegyzoi okiratba foglalásától,
a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2013. febľuár 1 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a hatáľozatrő| szóló értesítést 2013. febľuár 15.

napján megküldték az iigyfélnek. Szeľződéskötésre nem jelentkezett. Az ügy további
intézkedést nem igényel.

ALZAMZAM KÍt. bérbevételi kéretrme a Budapest WIL József kľt. 18. szłtm alatti
iir e s i) n k o r m úny zati t ul aj do n íl h e ly i s é g v o n at k o zĺt s d b a n

130 l 2013. (II. 1 1.) sz. Vá ros g azdá|ko dáls i és Pénzü gyi B izotts ág batár ozata
(1l igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy:

I') hozzá-ĺáruĺ a Budapest VIII., 3485210lNII he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben

u suaup"'t VIII., J.ózsef kľt. 18. szá.ľr- (bejáĺat a Bacsó B. utcaról) a|atI talá|hatő, 20 fił
alapterĹilehĺ, üres, önkormanyzatí tulajđonú, utcai, ťoldszinti nem lakas célú helyiség
bérbeadásához határozott időre, a bérleti szerződés a|áírásátő| számított I évre az
ALZAN'ĺZAM Kft. részéte, internet ktnéző (szeszźrusítás nélkül) cé|jźra,17.547,- Ft/hó
+ Áfa bérleti ł kozuzemi- és külön szolgáltatási díjak összegen. A bérleti jogviszony nem
hosszabbítható meg a rendelet 26. $ (5) bekezdése a|apjźn, hanem aztĄbő|i bérbeadásról a

Bizottság dönt.

2) abér|eti szerzoďés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat fulajdonában álló nem
lakás céljara szolgtiő helyiségek bérbeadásĺĺnak feltételeiről szóló 1,712005. (IV. 20.)

számll Budapest Józsefuarosi onkormźnyzati rendelet 13. $ (2) bekezđése a|apján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvá|Ia|ási nyilatkozat a|áírásźń váIIaIja a leendő

bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
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Határiďo 2013. februaĺ 1 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 02. 26-án a bérleti szerződ'és megkiitésre
keľiilt, további ügyintézést nem igényel.

Az,,i)nkormdnyzati informdciókat tartalmaąí hirdetőtúbla beszeľzése,'tórgyíl,
kiizbeszerzési értékhatúľt eI nem érő beszeľzési eljdrás eredményének megdllapítúsa

13tl2013. (II.11.) sz. Váľosgazdáůkodálsi és PénzÍigyi Bizottsághatźrozata
(egyhangú' 13 igen szavazattz|)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. az ,,ottkotmáĺyzatí információkat tarta|maző hirdetőtábla beszeruése,, tźtrgytl
kozbeszętzési értékhatźrt eI nem érő beszerzési eljárásban a legalacsonyabb összegtĺ
ellenszolgáltatást taĺta|maző érvényes ajánlatot a SIGN Reklámügynökség Szolgáltató
Kft. (székhely: 1081 Budapest, Népszínhĺíz utca 22. 4. em. 4., cégsegyzékszźlm: 01 09
704148, ađőszáma: 12802517-2-42) ajźn|attevő adta, így az eljaľás nyertese. Ajarlati ara
2.005.fOO,- Ft + Áfa.

2. ahatározat 1. pontja alapjan felkéri a polgármes1srt az előterjesaés 3. számú mellékletét
kép ező vál l alko zás i szer ző dés aláír ás ár a.

Felelős: polgármester
Hatáĺidő: 1 . pont esetén 2013. február 1 1 .

2. pont esetén 2013. február 20.

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a SIGN Rek|ámügyntikség Szolgáltató Kft-vel
a vállalkozási szeľződés aláíľásľa keľült, a cégszerződésszeľűen teljesített.

,,2012. évi mérlegben szereplő, az ijnkormdnyzat tulajdondban lévő teljes,

forgalomképes ingatlan dllomdny (akds, helyiség' telek) piaci értékének
feliilvizsgúIata, túľgyíl, éľtékhatdr alatti beszerzési eljdrds eredményének

megúIlapítdsa

132 l 2013. (II. 1 1.) sz. Vá ros gazdálko dás i és Pénzii gyi Bizotts ág határ ozata
(9 igeno 1 nem, 3 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<ĺnt, hogy

1. a ,,2012. évi mérlegben szereplő az ĺinkormiĺnyzat fulajdonában lévő teljes,
forgalomképes ingatlan állomány (lakás, helyiség, telek) piaci értékénęk
felülvizsgálatď, tárgyu, kozbeszerzési éľtékhatárt ęI nem érő beszerzési eljárásban a
legalacsonyabb ĺisszegű ellenszolgáltatást taĺta|maző éľvényes ajćnlatot a PROMPT-
IMMO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1124 Budapest, C's<iľsz u.43.)
ajáĺl7attevó adta, igy az eljarás nyertese. Ajrínlati áranettő 720.000,-Ft + Afa.
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2. felkéľi a polgármestert az e|őterjesztés 3. számís mellékletét képező megbizási
szerződés aláírástra,

Felelős: polgármester
Határidő: f0I2. februáľ 11.

A PénzÍigyi Ügygsz{áIY tájékoztatása alapján: a határozatban foglaltak a|apján a
szerződés aláírásra került, a teljesítés megtörtént, a PROMPT-IMMO Kereskedelmi és

SzolgáItató Kft. részére a bľuttó 914.000'-Ft2013. ápľilis 22-én átutalásra került.

Képviselő-testület tagj ainak rendes éves vagyonnyilatkozata

I33 l 2013. (II. 1 1.) sz. Vá ro s g azdá|ko dáls i és Pénzü gyÍ B izotts ág hatá.ľ ozata
(egyhangú, 1.3 igen szav azatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy a képviselők ľendes éves

vagyonnyil atkozat tétel ével kapcsolato s beszámolót tudomásul veszi.

Felelős: jegyzo
Hataridő: azonna|

A Szeľvezési és Képviselői Iroda tájékoztatálsa alapjánz ahatározat végrehajtása további
intézkedést nem igényel.

Javaslat a luharos tigyvédi lroda megbízlÍsi szerződésének 2013. janudr havi
te Ij es í.tés ig azo llÍs ór a

t34l2013. (II.11.) sz. Váľosgazdáikodátsi és Pénziigyi Bizottságbatározata
(egyhangú, 13 igen szav azatta|)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bízottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra a Juharos Ügyvédi Irodával kotött megbizási szerzodés teljesítés
ígazolását 20 13 . j anuár 1 -j étől 20 13 . j anuĺĺľ 3 1 -ig teľj ed ő idosza|<ĺa.

2. felkéri a polgáľmesteľt a hatźtrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás a|áirására.

Felelős: polgĺáľmester
Hatáłiđ(5 : 20 13 . februfu 22.

A Szervezési és Képviselői Iroda tájékoztatása alapján: a teljesítésigazolás a|áírása
megttiľtént.

M. E. haszonélvező részleffizetési kéľelme, N. Zs. A. és N. I. D. tulajdondban ólló
Budapest VII., Kisfuludy utca ... ..... szám alatti lakúsingatlan

vételdľItdtralékdra vonatkozóan zÁnr Üĺns
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13612013. (II.18.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 13 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) engedélyezi M. E. haszonélvező részére, ä N. Zs. A. és N. I. D. által megvásáľolt
.... hľsz-ú' Budapest VIII.. Kisfaludy utca . .... szźmr alatti lakásra ferľrálló

l.003.748,- Ft 36 hónap alatt,5,75Yo kamattalterhelt részletekben történő megfizetését.

2.) a Észletťlzetési megállapodásban rogziteru kell, hogy háľom havi késedelem esetén a
teljes hátľalék egycisszegben válik esedékessé, további rész|etťlzetési kedvezmény nem
adható. A késedelmes teljesítés esetén a vevő a jegybanki alapkamat 10 oÁ-ka| növelt
mértékének megfelelő nagyságú késedelmi kamat megf,tzetésére kĺjtelezett.

3.) a vevő fizetési kötelezettsége egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozattal egészüljön ki,
amelyet a vevő költségére kozjegyzői okiratba kell foglalni.

4.) amennyiben M. E. haszonélvező, je|enhatározatkézhezvéÍelétőI számított 30 napon belül
arész|etťlzetési megállapodást nem köti meg, illetve akozjegyző előtt nem tesz egyoldalú
kotelezettségvá||a|ő nyilatkozatot, úgy a hattnozat hatá|yát veszti, és egyúttal felkéľi a
Kisfalu Kft-t, hogy a teljes fenná||ő taĺozásbehajtásźlra vonatkozó eljĺĺĺást indítsa meg.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataľidő: 2013. február 25.

A Kisfalu Kľt. tájékoztatása alapján: a határozatrőI szólĺi éľtesĺtést 2013. február 26.
napján megküldték az ügyfélnek. A rész|etťlzetési megállapodás 2013. március 20.
napján a|áírásra került. Azuw további intézkedést nem igényel.

Közte r iłlet- h as zn dI ati ké r e lm e k e I bír óIús a

t43l20Í3. (II.18.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(10 igen' 0 nem, 4 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy köZterület-hasznáIati
hozzájźn.úást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

Kĺjzterület-hasznźiő'kére|mezo: Bedák Pál egyéni vá|lalkozó
(l084 Budapest, Mátyás tér 4.)

Közterület-basznáIatideje: 2013. máľcius 4. -2013. marcius 15.

KözterĹilet-hasznttlatcéIja: idényjelleguaszta|iĺáľusítás(virág)
Közteľület-haszntiathelye: Nép^színhĺízu. 11.

Közterület-haszĺá|atnagysága: 2m"

Felelős: polgármester
Hatáťrdő: 2013. február 1 8.

A Vagvongazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztály tájékoztatása alapján?, az ügyfél
b eťuette a kłizterü let-h asznál at díját, a határ ozat kiadásľa keľiilt.
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1 4 4 ĺ 2013. (II. 1 8.) sz. Vá ro s g azdź.J.ko dási és P énzii gyi B izo tts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, 4 tartőzkodás szavazattal)

A Yárosgazdźllkodási és Pénzngyi Bizottsźĺg úgy dönt, hogy köĺeľület-haszná|ati
hozzájaru|ást ad - teljes díjfizetéssel - az alábbi ügyben:

KöZterĹilet.haszná|ő.kérelmező: Piktorfesték Kft.
(1135 Budapest, Tatai út 12.)

Közterü1et-haszná|atideje: 2013. februáľ 25. - 20|4. februfu f4.
Kozteľület-hasznáIat céIja: reklámtábla
Közteľület-hasznáIathelye: Illés u. - Práter u. saľok
Kĺjzterület-hasznáIatnagysága: 1 m2

Felelős: polgármester
Határidő: f0I3. febľuár 18.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztálv tájékoztatása alapján2 az iigyfél
b eťwette a kiizterület-h aszn ál at díját, a határ ozat kiad á s ra került.

145/2013. (II.18.) sz. Városgazdá|kodźlsi és Pénziigyi Bizottságbatározata
(10 igen, 0 nem, 4 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkođási és Pérrzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kozteľület-használati
hozzájaru|ást ad - díjmentességgel - az a|tlbbi ügyben:

Közterület-haszná|ő'kérelmező: Társasház Jĺízsef kľt. 9.

Kĺjzteľület-haszná|atideje: 2013, máľcius I. -2013. április 30.

Közterület-haszná|at céIja: építési munkateriilet (homlokzat felújítás)
Közterület-hasznáIathelye: Somogyi Béla u' 8.

Közterület-hasznáIatnagysága: 15m"

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. februar 18.

A Vaeyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztály tájékoztatása alapján: a kiizterület.
hasznáiJati határ ozat kia d á s ľa kerůilt.

|' 46 l 20 Í3. (II. 1 8.) sz. Vá ľo s g azdá.Jko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(10 igen, 0 nem, 4 tartőzkodás szavazattal)

A Yźrosgazďálkodási és Pénzngyí Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-haszĺźiati
hozzájaru|ást ad - díjmentességgel - az alábbi ügyben:

Kozterü1et-használő,kérelmező: Közigazgatási és lgazságiigyi Minisztérium
(1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.)

Közterĺilet-haszná|atideie: 2013. marcius 13. -2013. máĺcius 16.
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KöZteriilet-hasznźĺIat céIja: március 15-i tinnepség
Ktj zterĺil et -haszná|at helye :

- Reviczky utca teljes területe - rendezvény parkoltatás miatt megállási tilalom,
- Szentkiľályi utca teljes területe (a Baross u. és a Rákóczi út kozott) _ rcndezvény

paľkoltatás miatt megállási tilalom,
- Puskin utca teljes teľiilete (a Rákóczi út és a Bródy Sóndor u. kazot) - rendezvény

parkoltatás miatt megállási tilalom,
- Pollack Mihály tér teljes terĹiletę - rendezvény paľkoltatás miatt megállási tilalom
- Mrĺzeum utca teljes terĹilete,
- Bródy Sándoľ utca teljes teľülete (a Múzeum lĺrt. és a Szentkirályi u. kozött) -

rendezvény parkoltatás miatt megállási tilalom'
- Trefoľt utca teljes területe _rcnđęzvény parkoltatás miatt megállási tilalom,
- otpacsirta utca teljes teľülete _ rendezvény parkoltatás miatt megállási tilalom.

KözterĹilet-hasznáIatnagysága: 20 200 m2

Felelos: polgáľmester
Hataridő: 2013. februáľ 18.

A Vagyoneazdálkodási és Üzemeltetési ÜgYosztálv tájékoztatása alapján: a kiizteľiilet-
használati határozat nem került kiadásra, a kéľelmező mĺidosította a helyszíneket.

Tulajdonosi hozztÍjlÍrulds a Pest-teľv Kft. részére a Budapest, VII. kerüIet Mdtylźs
tér - Dankó utca - Kdlvdria tér (Nagyfuvaros utca - Kúlvdria tér között) vízvezeték

felújítlÍshoz

1'4712013. (II.18.) sz. Városgazdáikodálsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 14 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Schwáb Péter és Kuti Lilla á|ta| tervezett, Buđapest VIII. kertilet Mátyás tér - Dankó
utca _ Kátvária tér (Nagyfuvaľos utca _ Ká|vańa tér között) vizvezeték felújítása
munkálatok megvalósítástůloz szükséges tulajdonosi hozzźtjaru|ását megadja a
kcjvetkező feltételekkel :

IJ gyir atsztm: 1 6- I 6825 120 12.
Kére\mezó: Pest-teľv Kft.,tewező Schwáb Péter és Kuti Lilla
Helyszínek: Budapest VIII. keľiilet Bérkocsis u. 28. szźtm a|atti épület előtt találhatő koztft

díszbuľkolat, és úttest-szakasza, hľsz.: 35055, burkolatbontással érintetto
Budapest VIII. kerület Mátyás tér 1- 9. sz. e|ótti koztlt túpáIya szakasza, hľsz.:

35149, valamint a Tavaszmezó u. útcsatlakozás járđa és útpálya szakasza,
hĺsz. : 3 526212 burkolatbontással éľĺntett,
Budapest VIII. kerület Dankó v 2-26. sz. előtti iltpáIya szakasz, hľsz.: 35110
burkolatbontással éľintett,
Budapest VIII. keriilet Magdolna u. Dankó utcával kercsztezőđő tĺtpźiya
szakasz, hľsz. : 3 539 6, brľko l atbontás sal érintett'
Budapest VIII. kerĹilet Dankó u.26-44. sz. előtti iltpá|ya szakasz, hĺsz.: 35479
burkolatbontással érintett
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Te"rgy:

Budapest VIII. keľület Kálvária tér. 22. és 24. sz. előtti útpáIya szakasz,
valamint a park zöldterületirésze, hľsz.: 35865/1, buľkolatbontással éľintett

Budapest VIII. kerület Mátyás téľ - Dankó utca - Ká|vfuia téľ (}ĺagyfuvaros
utca - Ká|váriatér kozött) vizvezeték felúiítása

Helyreállítási kötelezettség :

- díszbuľkolatok megbontásával érintett szakaszokon (Mátyás tér. Tavaszmező utca) a
k<jzútkezelői hozzájáruláshoz és majdani munkakezdési engedélvhez előíťuk. hogy az ađott
burkolatot (díszburkolatot) építő eredeti kivitelező végzi el a buľkolatépítéseket. és vállalja az
átépítéssel éľintett út- és járdaszakaszra a eaľanciális idő kiterjesztését (aÍmak átadásától
számított 5 évig). és ezt részünkĺe kiállított nyilatkozatában vállalja.
- a buľkolatbontás helyszínét elkerĹilő útvonalat j ó1 láthatóan j elzlk,
- valamennyi buľkolatbontás helyszínén a helyľeállítási kötelezettség az túpáIya fél
szélességében' valamint a járdaszakaszok vonatkozásában teljes szélességben megtöľténik,
- jól láthatóarltájékońatjők azuthaszná|őkat a burkolatbontás váĺhatő iďőtartamárő|,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben tĺjľténő helyreá||ítástlra,
- abenlhźzó és kivitelező kĺjzĺjsen 5 év garanciát vállal a helyreállított burkolatért.

Egyéb feltételek:
- Budapest VIII. kerület Kálvaria tér. 22. és 24' sz. előtti útpálya szakasz. valamint a

paľk zoldterületi és burkolatbontással érintett részére (hĺsz.: 35865/1). annak a
Maedolna Negved Proeram III. érintettsége miatt. kozútkezelői hozzájárulás 2013.
aueuszťus 31.i érvénvességgel adható meg.

- A Ká|vária téri paľk területén a munkaaľok
Amennyiben a nyomvonalas létesítmény
kényszerhe|yzet miatt - nem oldható meg' a
gépi - átfuľást kell alkaImazni. Az źńfürás a
meg.
Fa ttjrzsétől mért 3 m-es sugarú köľĺin beliil a gyokérzőnźtban lévő ftjld kiteľmelését
L<lzarőIag kézze| szabad végezru. A munkák soľán 5 cm-nél vastagabb gyökeľet
elvágni tilos. A 2 és 5 cm kĺizötti vastagságú elvágott gyökerek esetében merőleges,
sík metszési felületet kell kialakítani' azokat óvni kell a huzamosabb kiszáľadástól,
ezért míelobbi földtakaľást kell alkalmazni.
Az építési munkfü által érintett területen a munkagépek hatósugarán bęlüli, illetve a
szźiLítőjnművek úwonalába eső ftk totzsét - amennyiben a fak sérülésének veszélye
fennáll - a munkálatok ideje alatt kalodávalkell védeni. A kalodát aÍorushozrogzíteni
nem szabad.

- A lakosság ideiglenes víze|Iátásźhoz szükséges, jarđa szintje felett vęzetętt
csőprovizóriumokhoz a kivitelezőnek kĺjĺeľiilet-foglalási engedélý kell kérnie.

2.) felkéri a polgármestert, kezdeményezzen tárgyalásokat a Budapesti Kĺjzlekedési
Központtal a helyszíni foľgalmi rend megváItońatása, optima|izźiása érdekében.

Felelős: polgáľmester
Hatőĺidő: 2013. februaľ 1 8.

A Vawoneazdálkodási és Üzemeltetési ÜgYosztálv tájékoztatása alapján: Tulajdonosi.
és Kłizú tke ze|ői hozzájá rulás o k okiľatai kiadmányozva.

fát f m-nél jobban nem közelíthet meg.
kiépítése más módon - valamilyen

gyokérzet megóvása mellett - kézi vagy
fatorzsét 1 m-nél jobban nem közelítheti
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Tulajdonosi hozzltjúrulds a Mobilterv 2000 Kft. részére a Palota-negyedfaiiltetésével
kapcsolatos (Budapest WII. Bródy S. u. _ Somogyi Béla u. _ Rökk Szildrd u. _

Trefoľt u.) közutat (kö zter iilete) érintő m un kĺÍIato kh oz

L 48 12013. (II. 1 8.) sz. Vá ros g azđáI.ko dás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú' 14 igen szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Nemes Zoltán és Dobos Ivett
áItaI tervezett, Palota-negyed (Budapest VIII. Bródy S. u. _ Somogyi Béla u. - Rokk Szilárd
u. - Trefort u.) faültetéssel kapcsolatos, kozlltat (közteriiletet) érintő munkálatok
megvalósításźlhoz szĹikséges tulajdonosi _hozzájárulását megadja a következő fe|tételekkel:

IJ gyiratszám: 1 6-3 5 4 / 20|3 .

Kérelmező: Mobilterv 2000 Kft.. tervező Nemes Zo|tźnés Dobos lvett
Helyszínek: Budapest VIII. Somogyi Bála u. 8-26. szćm alatti épület előtt ta|á|hatő kozut

iúp áIy a é s j árdasz ak asza, Í.lr sz... 3 6 429, burko l atb ontás s al é ri ntet t,
Budapest VIII. Rökk Szilard u.23a-43. szám a|atti épület előtt találhatő kozut
űtpźiy a és j áľdaszak asza, Itr sz. : 3 6 6 8 1, burko latbontás sal érintett,
Budapest VIII' Trefort u. 2-8. szám a|attĺ épület előtt találhatő kozut útpálya és
jár đaszakasza, |.tsz:. 3 653 8, burkolatbontással éľĺntett,
Budapest VIII' Bródy Sándor u. 2|. és 2-9. szám a|atti épület e|ótt ta|źLlhatő
kozút tltptĺIya és járdaszakasza,|ltsz.: 36559l1' 1, burkolatbontással érintett.

Tźlrgy: Tulajdonosi hozztĄáruIás, Palota-negyed (Budapest VIII' Bródy S. u.

Somogyi Béla u. - Rökk Szilaľd u. - Trefoľt u.) faültetéssel kapcsolatos,
kozutat (közteľtiletet) érintő munkákhoz.

Helyľeállítási ktitelezettség:
- a buľkolatbontással érintett helyi közút Qźndaszakasz) rész|eges szélességben történő
helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan j e|z1k,
- jól láthatóarltájékońatjźlk az úthasználókat a burkolatbontás váĺhatő iđőtartamárő|,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben töľténő he|yreá||itására,
- aberuhźnó és kivitelező kĺjzösen 5 év garuncíát vállal a helyľeállított burkolatért.

Helyszíni szakfelügyelet:
- Az engedélyes a kivitelezés soľán érintett közműtulajdonosoktól

ftözműszolgáltatóktól), azok eseti előírá sai a|apjáĺ helyszíni szakfelügyelet kér.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. februar 18.

A Vawoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztály tájékoztatása alapján: Tulaj donosĹ
és Kiizú tk eze|ői h o zzájźrulá s o k o kĺ ľa ta i kia d m á ny ozv a.

HĺÍľmasban Kereskedelmi és SzolglÍItató KÍt. bérlő és Balogh Múria egyéni
vdllalkoaj közös kérelme bérlőtĺÍrsi jogviszony létesítésére a Budapest WII, Baross

u. I29. szĺźm alatti t)nkormĺÍnyzati tulajdonú helyiség vonatkozlÍsóban

I 49 l 2013. (II. 1 8.) sz. Vá ros g azdá.Jko d'ás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyh an gú, 14 igen szav azatta|)
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A Varosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dclnt, hogy

1. enggdéblezi a Budapest VIII., Baľoss u. t29. szám a|atti,35923l0lV11 hĺsz-ú' utcai
bejtratu, Íöldszinti, 34 m, alapterületű nem lakás célú helyiségre bérlőtársi jogviszony
létesítését a tĺÁRvĺaSBAN Kft. bérlő és Balogh Mária egyéni vállalkozó kozott,
élelmiszer jellegű vegyes üzlet (szeszesital árusítással) cé|jfua, 52.967,- Ft/hó + Afa
béľleti- közizemi- és külön szolgáltatási díjak megáIlapítźlsa mellett.

2. a bérleti szerzođés megkötésének feltétele' hogy az onkormányzattulajdonában álló nem

lakás céljara szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló I1l2005. (IV. 20.)

szám'Ű' Budapest Józsefuaľosi onkormanyzati reĺđelet 22. $ (2) c) pontja alapjan
kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségváIlaló nyilatkozat a|áírását' valamint a 22. $ đ)

pontja a|apjćn a mźr megťlzetett óvadék 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegre
való feltöltését vállalják a leendő bérlőtaľsak.

Felelős: Kisfalu Kft Ĺigyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. februźľ 25.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 03. lĺ-én a béľleti szerződés megkiitésre
keľiilt, további iigyintézést nem igényel.

SINGER-FULEMÜLE w. bérleti díj Jizetési kijtelezettség csi)kkentési kérelme a
Budapest VIil., Kőfarogó u. 5. szĺÍm alatti önkormdnyzati tulajdonú helyiség

vonatkozósdban

150 ĺ2013. (II. 1 8.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 14 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy hozzájáľuĺ a SINGER-
ľ.ÜI.pHĺÜrE Kft. által bérelt, Budapest VIil., 36487l0lN| és N2 helytajzi számon

nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII., Kőfaragó u. 5. szźlm a|atti, 183 m"
alapterĹilettĺ, ĺjnkormányzati tulajďonú nem lakás célú helyiség vonatkozástlban a I048l20I2.
(Vn. 29) számíhatźlĺozatában foglalt díjcstlkkentés éľvényesítéséhez, tekintettel aľľa, hogy
a béľlő a teljes hátra\ékźú és késedelmi kamattartoztsátmegťlzette bérbeadó szźĺrlájaľa.

Felelős: polgármesteľ, Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatátidő: 2013. február l 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 02. 22-én írásban értesítették az iigyfe|et,
további ügyintézést nem igényel.

K. Gy. bérleti díj tartozós elengedésre irónyuló kérelme a Budapest WII.'
Szerdahelyi a. 9. szdm alatti személygépkocsi beóllórafelhalmozott hdtralék

vonatkozlÍsdban

|51 l7,0L3. (II. 1 8.) sz. Város gazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 14 igen szavazatta|)
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A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem -ĺóruĺ hozzá K. Gy. áItaI a

Budapest VIII., Szerdahelyi u. 9. szźlm alatti,35327 hĺsz-ú telken bérelt gépkocsi-bećĺIlőra

felhalmozotĺ269.0I0,- Ft összeguhátra|ékának méltányosságból történő elengedéséhez.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2013. februźr 25.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: az ügyfél kéľelmét nem engedé|yezte a Bizottság. A
határozatot az iigyfé|nek 2013. 02.25-én postázták. További intézkedést nem igényel.

A Non-Stop Ati Kft. bérleti díj feliilvizsgdlati és szerződés módosítdsi kérelme a
Budapest VIII. keriilet, Üllői út 66/b. szúm alatti helyiség vonatkozdsdban

I52lf0t3. (II.18.) sz. Városgazdáikodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 14 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Non-Stop Ati Kft. által bérelt, Budapest VIII. keriilet, 36273l0|N46
I,"Iy,"", śzámon nyilvantaltott, teľmészetben a Budapest VIII. keľiilet, tjuĺĺ u. ĺĺ.
sztrrl a|atti 57 m2 alapterĹiletű, ĺlnkormányzati túajdonú nem lakás célú helyiség
vonatkozástłban a bérleti szerzódés módosításához és a béľleti đíj 88.442,. Ft/hĺó +

Áfa + kozilzemí és kiilön szo|gźitatási díjak összegen tĺjrténő megá|Iapitásához2013.
janutx l-jétől.

2.) nem tekint el a bérleti díj inflációs emelésétől.

3.) a I7lf005. (Iv. 20.) szám,ű <inkormányzati ręnđelet22. $ (2) d) pontja a|apján a bérlő
3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésére (feltĺiltésére), a 22. S Q)
c) pontja a|apjźn a kozjegyző etőtt egyoldalú kötęlezettségvállalási nyi|atkozat
alźtításárakötelezett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatźtĺido :20 1 3 . febľuár 20.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 03. 25-én írásban értesítették az ügyfelet,
továbbĺ ůĺgyintézést nem igényel.

J av as I at g ép ko cs i- b e dlló b érb e adds ĺÍr a

I53 l 2013. (II. 1 8.) sz. Vá ro s gazdálkodási és P énzii gyi BÍzotts ág határ ozata
(egyhangú, 14 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénztigy i Bizottság úgy d<int, hogy

1. engedélyezi B. G. tészérehatározat|an idejű bérleti szeruődés megkĺĺtését a Budapest
VIII., Bezerédi u. 6, szźlm a|atti 34653 hĺsz-ú lakóéptilet udvarán kialakított gépkocsi-

beá|I&a,30 napos felmondási idővel 6.368,- Ft/hó + Afa bérleti díj mellett.
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2. Az 59l20I1. (XI. 07.) számí:' onkoľmányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapjan a

bérleti szetzőďés hattiyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegű óvadék megťtzetése.

3. Az 59/fO11. (XI. 07.) számu onkormányzati rendelet 15. $ (4) a.) pontja alapjan
eltekint az egyoldalú kötelezettség vállaló nyilatkozatkozjegyzői okiľatba foglalásától,
a bérleti díj mértékére tekintettel

Felelos: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hataľidő: 2013. február 25.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a határozatró| szóló értesítést 2013. február 19-én

megküldték az Íigyfélnek. Szerződéskiitésre nem jelentkezett. Az ügy további intézkedést
nem igényel.

Iavaslat a Budapest WII. keriilet, Krúdy Gy. u 16-18. szám alatti iiľes,
önkormdnyzati tulajdonú nem lakds célú helyiség béľbeadlÍsdra kiírt nyíIt plźIydzat

lezdrdsdra, és l,ij pdlyózat kiírdsdra

|,5412013. (II.18.) sz. Városgazdźikodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangli, L4 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

megállapítja, a Budapest VIII., Knidy^Gy. u. 16-18. szrím alattí,3667010lN40 hľsz-ú,

utcai bejźratű, pinceszinti, 387 m, alaptertiletű Ĺiľes önkormányzati fulajdonú
raktárhelyiség bérbeadásćra vonatkozó nyílt egyfoľdulós pa|yazat éľvényes volt, de

eredménytelentil zárult.

felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Kľdy Gy. u. 16-l8. szám a|atti,36670/0lN40
hĺsz-ú utcai bejáratú, pinceszinti, 387 rŕ alapteľĹilettĺ tiľes önkormányzati tulajdonú
raktaľhelyiség bérbeadásaľa vonatkoző nyi|t egyfordulós pá|ytnat kiírásríľa 14l.000'-
Fťhó + Áfa beľleti díj összegen, a bérlet céljanak megjeltilése nélkĺil.

a Bizottság felkéľi a Kisfalu Kft-t a pźiyźnat a Versenyeńetési szabáIyzatról szóló
428l2OI2. (XII. 06.) sztrnű a Budapest Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-
testületének hattľozatában foglaltak szerinti lebonyolításaľa.

4.) a páIyazatí felhívást a Versenyeztetési Szabźt|yzat 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Fővaros Koľmányhívata|a VIII. keľületi Hivatala
okmanyiro dájźn,valamint a Budapest Fővaros VIII. kerület Jőzsefvárosi onkormtnyzat
Polgáľmesteri Hivatala hirdetőtáblájtn, a vagyonügyleti megbízoft ngyfélfogadásľa
szo|gáIő helyiségében (Kisfalu Kft. telephelyein), a Jőzsefvźttos című helyi lapban, az

onkormanyzat és a vagyonügyleti megbizott honlapján, és a Polgáľmesteri Hivatal
számáĺa költségmentes hiľdetési felületeken történĺĺ megjelentetést a szélesebb kcjr

biĺosítása érdekében az egyéb ľendelkezésre ál1ó intemetes hirdetési portálon kell
kozzétenni.

1.)

2.)

5.)
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Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. február 25.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a pá|yázat kiírásľa és lebonyolításľa keľü|t'
további ügyintézést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIru. keriilet, Rtźkóczi út 19. szdm alatti iiľes, önkoľmdnyzati
tulajdonú nem lakds célú helyiség nyilvĺÍnos plźIydzaton tijľténő béľbeadĺÍsóľa

t55 l 20 13. (II. 1 8.) sz. Váľo s g azdá|ko dás i és P énzĺi gyi Bizotts ág hatźr ozata
(egyhangri, 14 igen szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy:

1.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Rfüóczi út 19. sz. a|atttalźůhatő,36509/0lN9
hľsz-ú I. emeleti 237 m" alapterülehĺ, önkoľmiĺnyzati tu|ajdonú iires nem lakás célú
iizlethelyiség bérbeadásara vonatkoző nyíIt egyfordulós pá|yźnat kiírásaľa 268.667,-
Ft/hó + Afa bérleti díj összegen.

f.) a Bizottság felkéľi a Kisfalu Kft{ a pá|yźnat a Versenyeztetési szabá|yzatról szóló
42812012. (KI. 06.) számu a Budapest Józsefuárosi onkormĺĺnyzat Képviselő-
testületének hatfu ozatźtban fo g|a|tak szeľinti lebonyo lításľa.

3.) a pá|ytnati felhívást a Versenyeńetési Szabźiyzat 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Fováros Kormányhívata|a VIII. keľiileti Hivatala
okmányirođáján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerületJőzsefvárosi onkormźnyzat
Polgármesteľi Hivatala hirdetőtábláján, a vagyontigyleti megbízoÍt ügyfélfogadásra
szo|'gáIő helyiségében (Kisfalu Kft. telephelyein), a Jőzsefuáros című he|yi lapban, az
onkormányzat és a vagyonügyleti megbizott honlapján, és a Polglírmesteri Hivatal
szźmára kĺiltségmentes hirdetési felületeken történő megjelentetést a szélesebb kör
biztosítása érdekében az egyéb rcnđe|kezésre á11ó intemetes hirdetési portálon kell
kozzéteĺlni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatĺíľidő: 2013. februar 1 8.

A KÍsfalu Kft. tájékoztatása alapján: a páIyánat kjírálsľa és lebonyolításra kerĺilt,
további ügyintézést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Rdkóczi út 51. szdm alatti iires, önkormónyzati
tulajdonú nem lakĺÍs céIú helyiség nyilvúnos pltlydzaton tiirténő bérbeaddsdľa

|5612013. (II.18.) sz. Váľosgazd'áikodási és Pénzůigyĺ Bĺzottsághatározata
(egyhangú' 14 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és PénzügyiBizottságúgy dönt, hogy:
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1.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Rákóczi út 51. s?. alatt ta|áIhatő,3464Il0lN3
hĺsz-ú utcai, ftjld szintłmagasfüldszinti, összesen f46 fił alapteľületii, önkormiínyzati
tulajdonú tiľes nem lakás célú üzlethelyiség bérbeadásáta vonatkoző nyí|t egyfoľdulós
pźůyázatkiirására342.000,- Ft/hó + Afa bérleti díj összegen.

2) a BízotĹság felkéri a Kisfalu Kft-t a ptĺ|yćzat a Versenyeńetési szabźiyzatĺól szóló
4f8l2}12. (XII. 06.) számtł a Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testületének hatátozatában foglaltak szeľinti lebonyolításľa.

3.) a páIyazati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Fővaros Kormányhivatala VIII. kerĹileti Hivatala
okmĺínyirodáján,valamint a Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat
Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblájan, a vagyonügyleti megbízott ügyfelfogadásra
szo|gźůő helyiségében (Kisfalu Kft. telephelyein), a Jőzsefváros című helyi lapban, az
onkormányzat és a vagyonügyleti megbízott honlapján, és a Polgĺírmesteľi Hivatal
szźnnéra költségmentes hirdetési felületeken tĺjľténő megjelentetést a szélesebb kĺjr
biztosítása éľdekében az egyéb rendelkezésľe á11ó internetes hiľdetési portálon kell
kozzéteĺ,ni.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hataľido: 2013. február 18.

A Kisfalu Kfĺ tájékoztatása alapján: a pályázat kiírálsra és lebonyolításra kerüIt,
további ügyintézést nem igényel.

A NOVOTRACE Bt. bérleti díj feliilviagdlati és szerződés módosítdsi kérelme a
Budapest VIII. keriilet, Szigony u. 9-II. (Prdter u.44.) szdm alatti helyiség

vonatkozlÍsĺźban

t 57 l 2013. (II. 1 8.) sz. Vá ro s gazdálko dás i és P énzügyi Bizotts ág határ ozzta
(13 igen, 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzáiórul a NOVOTRACE Bt. áIta|bére|t' Budapest VIII. kerü|et,35728l2ĺDl539
he|yrajzi szĺímon nyilvántaľtott, teľmészetbęn a Budapest VIII. kerület, Szigony u.

9.Ĺl. (ľrater u. 44.) szám aLatti |47 m2 alapteľületii, önkormiĺnyzatí tu|Ąđonú nem

lakás célú helyiség vonatkozásában a béľleti szerzódés módosításához, és a bérleti díj
95.000,- Ft/hó, + Áfa * kĺjzüzemi és külon szo|gáltatási díjak összegen történő

megáI|apítttsźůtoz ahatáĺozathozata|t követő hónap I. napjźtő|, azaz2013. marcius 1-

jétől.

2.) a I7l2005. (IV. 20.) számű önkormányzati renđe|et 13. $ (2) bekezđése a|apján az
óvadék fizetési kĺjtelezettséget I havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegben íľja
elő.

3.) a1'712005. (IV. 20.) szźtmll'önkormĺányzatirendeLeta22. $ (2) c) pontja alapjánabér|ő
kozjegyző előtt egyoldalú kĺjtelezettségvállalási nyilatko zat a|áfuźsára kötelezett.
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Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezeto igazgatőja
Hatźtridő: 2013 . februfu 25.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjánz 2013. 03. 06-án szeľződést ktittittek' további
ĺigyintézést nem igényel.

UNI)S ľnr ĺr1. bérbevételi kérelme a Budapest WII., tjan fu 16/b. szúm alatti
iir e s, ö n k o ľ m dny zati t ul aj d o n ú h e Iy is é g v o n at ko zlÍs ĺt b a n

158/20 13. (II. 1 8.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizotts ág határozata
(12 igen' 2 nem,0 tartĺĺzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

I.) hozzójárul a Budapest VIII., 36763l0lN42he|yrajzi szttmon nyilvántaľtott, természetben
a Budapest VIII., tjllĺĺ ĺt !6tb. szám alattta|éiható, 30 m2 továbbá a36763ĺN45 hrsz-ú
26 m2 alapterületű helyiségbőI7,4m2 alapterületrí, üres, ĺlnkoľmányzati tulajdonú, utcai,
ftildszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásźůloz határozolt időre, 2018. december 31.
napjáig szeszmentes vendéglátás cé|járaaz Uniós Pék Kft. részérę 33.091,- Ft/hó + Áfa
béľleti .| közüzemi- és kiilön szolgá|tatási díjak ĺisszegen.

2.) a béľleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormtnyzattulajdonában á11ó nem
lakás céljáľa szo|gźůő helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló 1712005. (IV. 20.)
számű Budapest Józsefuárosi onkormányzatí rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi
bľuttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megťlzetését, és a 15. $ (4) bekezdése alapján a
b érl eti szer ző dé s ko zj e gy zőí okiratba fo gl al ás át v źila|j a a kér elmezó .

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2013. február 25.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 03. 08-án szeľződés megkiitésre került,
további iigyintézést nem igényel.

,,Személygépkocsi beszerzés,, tdrgyĺł, közbeszeľzési értékhatdľÍ el nem érő beszerzési
elj ór ás er e dmény én e k me g dII ap ít ús a

15912013. (II.18.) sz. Váľosgazdá|kod'álsi és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(|2 igen,0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

AYźnosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a,,szemé|ygépkocsi beszerzés,, tárgyűkozbeszeruési értékhatárt eI nem érő beszerzési
eljárást eredménýelennek nyilvánítja, tekintettel arÍa) hogy kizźrő|ag érvénýelen
aj án|atokat nyúj tottak b e.

2. felkéri a jegyzot az ismételt kozbeszerzési értékhatárt ę| nem éľő beszeľzési eljaľás
lefolytatásáľa. A beszerzés télĺgya: 1 db Skoda octavia Clever 1.2 TSI, sotét színű
szeméIyg épj źrmíi b eszeruése.
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Felelős: jegyzó
Határidő: 1. pont esetén: 2013. februáľ 18.

2.poĺlt esetén: eIjtlrás megindítására:2013. februar 19.

A JeeYzői Kabinet tájékoztatása alapjánz a2. pont szerint a kiĺzbeszerzési értékhatáľt el
nem érő beszerzési eljárás ismételten lefolytatásľa keľült.

A ,,növényzet telepítés, tdrgyú, kt)zbeszerzési éľtékhatĺÍľt el nem éľő beszerzési
elj ór ĺźs eredmĺlny éne k meg úllapítĺÍs a

160 lf013. (II. 1 8.) sz. Vá ľos gazdálkodásĺ és Pénzĺigyĺ Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 14 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a,,novényzet telepítés,, tźrgyukozbeszerzési értékhatárt el nem éróbeszerzési eljárást

eredménýelennek nyilvánítja, tekintettel ata,hogy az ajánlattevők ajanlatai a becsült
értéket meghaladják.

2. ismételten megindítja a,,novényzet telepítés,, tárgýközbeszerzési éľtékhatárt el nem
éró beszerzési eljarást aKornyezetvédelmi Munkacsoport źtltal,2013. febľuár i8-án
hozott hatáľozata szeľinti tartalommal'

Felelős: polgaľmester
Hataľidő: 201'3. február 18.

A Vawongazdálkodási és Üzemeltetési ÜgYosztálv Létesítménvüzeme|tetési lľoda
táĄékoztatása alapján: a Képviselő-testület 140ĺ20|3. (Iv.16.) számú határozatálban a
JvsZrészére adták át a faültetés fedezetét,tová.ňbá a feladatot is.

Iavaslat Teszórsz Kdroly megbízĺÍsi szerződésének 2013. januúr havi teljesítés
igazollÍsdra

1.61.120|3. (II.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságbatározata
(egyhangrĺ, 14 igen szavazatta|)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásľa aTeszźnsz Kaľollyal kötött megbízási szerződés teljesítés igazo|ását
2013' jarnźr 1 -j étől 20 13 . j anuĺíľ 3 1 -ig teľj ed ő iđősza|<ĺa.

2. felkéri a polgármesteľt a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazoIźs a|áirásáta.

Felelos: polgármester
Hatfuidő: 2013 . március 8.
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A Szervezési és Képviselői lroda tájékoztatása alapján: a teljesítésigazo|źls aláírása
megtörtént.

Javaslat Pomdzi Dóniel megbízlÍsi szerződésének 20I3. janudľ havi teljesítés
igazollÍsĺźra

162 lf0Í3. (II. 1 8.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(egyhangú' 14 igen szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra aPomázi Dániellel kötött megbízási szerződés teljesítés igazo|ását
2013. január 1-jétől 2013.januáľ 3 1-ig terjedő időszakľa.

2. fe|kéti a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás a|áírásfua,

Felelős: polgáľmester
Határidő : 2013. máľcius 8.

A Szervezési és Képviselői Iroda tá,jékoztatása alapján: a teljesítésigazo|ás aláíľása
megtiirtént.

Kijzteľ iilet- h osznĺtlati kérelme k elb írúIĺÍs a

|6 4 l 20 13. (II. 25.) sz. Vá ros g azdá|ko dási és Pénzĺĺ gyi B izotts ág batár ozata
(egyhangú, |2 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság tlgy dönt, hogy közterület-haszná|ati
hozzájáruIást ad _ teljes díjfizetéssel - az alábbi tigyben:

Közteľület-haszná|ő.kérelmęző: Metrodom Kivitelező Kft.
(1065 Budapest, Révay u. 10.)

Ktĺzteriilet-hasznźůat ideje: 2013. maľcius 02. -20|3. miíľcius 31.
Kĺizterület-haszná|at cé|ja: építési munkateľület
Közterület-hasznáIathelye: Szerdahelyi u.-Mátyástéľsaľok
Köztenilet-hasznźiatnagysága: 14m,

Felelős: polgármesteľ
Hattridó: 2013 . februáľ 25.

A Vaevoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapjánz az ügyfél
b eťuette a közterület-haszn ál at díját, a határ ozat kĺadás ra kerĺilt.

|65 /2013. (II.25.) sz. Vá ros g azdá|ko dás i és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú' 12 igen szavazatta|)
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Kö ZteľĹilet-hasznáIat idej e :

Kö Ztertil et-hasznáIat c é\ a:

Kö Zteriil et-hasznáIat he lye :

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy a 14612013. (II.18.) sZ.

határ ozatźú az alábbiak szerint módo sítj a :

KöZterület-hasznźiő, kérelmező: Kőzigazgatási és lgazságiigyi Minisztéľium
(1055 Budapest, Kossuth tét 2-4.)
2013. március 1'3. -2013. maľcius 16.

máľcius 15-i tinnepség

- Reviczky utca teljes területe - rendezvény parkoltatás miatt megállási tilalom,
- Szentkiľályi utca teljes területe (a Baross u. és a Rákóczi ft kazau) - renđezvéĺy

parkoltatás miatt megállási tilalom,
- Puskin utca teljes területe (a Rákóczi út és a Bródy Sándoľ u. kazat) - rendezvény

parkoltatás miatt megállási tilalom,
- Pollack Mihály tér teljes területe - renďezvény parkoltatás miatt megállási tilalom
- Múzeum utca teljes teľülete,
- Bródy Sdndor utca teljes teriilete (a Múzeum krt. és a Mdria u. köziitt) _ rendezvény

p arkoltatús miatt megdlldsi tilalom,
- Tľefort utca teljes teriilete - renđezvény parkoltatás miatt megállási tilalom,
- otpacsirta utca teljes területe _ rendezvény parkoltatás miatt megállási tilalom.

KöZteľĹilet-haszĺáIatnagysága: 26845m2
Közteľület-hasznźl|at díja: díjmentes

Felelős: polgármesteľ
Határidó: 2013 . ťebrutn 25 .

A Vaevoneazdálkodási és Üzemeltetésĺ tjgvosztály tájékoztatása alapján: a kiizteriilet-
hasznáIati határozat kiadásra keľült.

1.6612013. (II.25.) sz. Városgazdálkodási és Pónziigyi Bizottsághatározata
(9 igen, 3 nem, 0 tartĺózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľĹilet-hasznźllati
hozzájáruIźlst ad _ díjmentességgel - az a|ábbi iigyben:

KtjzterĹilet-hasznáIő,kéľelmező: Táľsasház Leonardo u. 41.
(1082 Budapest, Leonardo u. 41.)

Köztertilet-hasznáIat ideje: 2013. maľcius 0I. - 2013. május 30.

Kĺjzterület-haszĺá|at cé|ja: építési munkateľĹilet (homlokzat felújítás)
Közteľület-hasznáIathelye: Leonardo u. 41.

Közterület-hasznáIatnagysága: 23mf

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. februáĺ 25.

tájékoztatása alapján: a ktizteriilet-
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Tulajdonosi hozzlźjdrulús a Pedrano CRD Kivitelező Kft. részére a Corvin negyed
l13/Á tömb (Budapest WII. Prdter u. 25-27.) iľodaladz kivi'telezéséhez sziikséges

kö zt e r iil eti j lÍľ das za kas zo k ép íté s kö zb e n i me g b o nt ds lÍh o z

|'67 120Í3. (II.25.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhan gú, 12 igen szav azattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy a Pedrano CRD Kivite|ező Kft.
részéte a Corvin negyed II3|A. tömb (Budapest VIII. Práter u. 25-27.) írodaház
kivitelezéséhez szükséges közterületi jźtrđaszakaszok építés kĺjzbeni megbontásához
szüksé ges tulaj dono si hozzájtru|ását me gadj a a kĺivetkező feltételekkel :

Ü gyiratszttm I 6 -3 66 l 20 13'
Kéľelmező: Pedľano CRD Kivitelező Kft., Gyarmati Ambrus
Helyszínek: Budapest VIII. Pľáteľ u. f5-27. sztlm a|atti éptilet előtt található kozilt

já'r daszakasza, llľ sz.: 3 6 I00 12, burkolatbontással éľintett,
Budapest VIII. Futó u. 31-35. szám a|atti épület előtt található kiĺztlt
j źr daszakasza, |lr sz... 3 63 I 4 / 1 1, burko l atb ontás s al é rin tett,

Tárgy: Corvin negyed I|3/A. tĺimb (Budapest VIII. Práteľ u. 25-27.) irodaház
kivitelezéséhez sztikséges kĺjzterületi játdaszakaszok építés kclzbeni
megbontása

Helyreállítási kötelezettség :

- a burkolatbontással éľintettjárdaszakasz teljes szélesséeben. és teljes ľétegľendjében töfténő
hęlyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkertilő útvonalat jő|Iathatőarl je|zik,
- Az elbontásľa keľĺilt ktizúttartozék polleľek (paľkolás-gátlĺĎ oszlopok) újra beépíthető
állapotban ttiľténő átadása a Jőzsefvárosi Városůizemeltetési Szolgálat részére, valamint
ezek r aktár ozás utáni vis szaép ítése, szÍikség es etén p ótlás a.
- jő||áthatőantájékońatjźkazuthaszná|őkat a burkolatbontás véĺrhatő időtartamźtrő|,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben tĺĺľténő he|yteáIlítźsára,
- aberuházó és kivitelező kozosen 5 év saraÍIciátváLIa| a helvreállított buľkolatért.

Egyéb előíľások:
- Engedélyes, másik eljaľásban, az á|tala épitéshez igénybevett területre köZterület-

foglalási engedélyt kéľ.

Helyszíni szakfelügyelet:
- Az engeđélyes ' a kivitelezés teľületén érintett kĺizműtulajdonosoktól

(közműszolgáltatóktól), azok eseti előíľásai alapján helyszíni szakfeltigyelet kér.

Felelős: polgiĺrmester
Hataľidő: 20|3. februáĺ 25.

A Vagyoneazdálkodási és Üzemeltetési tjgvosztály tájékoztatálsa alapján: TulajdonosĹ
és Kiizútk eze|ői hozzáj ár a|á s o k o kiratai kia dm á ny ozv a.
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Tulajdonosi hozzĺÍjlÍrulĺÍs Tervstlidió Méľntikiroda Bt. rěszére, a Budapest WIL
keľiilet MdýlÍs téri illemhely vízvezeték bekötéséhez szükséges közteriileti

munkdkhoz

t68 l 2013. (II.2 5.) sz. Vá ros gazd álko dás i és Pénzü gy i B izotts ág határ ozata
(egyhangú, |2 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dont, hogy a Gyarmati Ambrus által
tewezet., Budapest VIII. kerĹilet Mátyás téri illemhe|y vízvezeték bekötéséhez szükséges

kozteruleti munkálatok megvalósíttstůloz tulajdonosi hozzájfuúását megadja a következő
feltételekkel:

IJ gyiratszám: I 6- |7 3 6 l f0 12'
Kéľelmező: Tervstúdió Mérnökiroda Bt., tervezo Gyarmati Ambrus
Helyszínek: Budapest VIII. kerĹilet Mátyás tér 12. sz. előtti díszbuľkolatú közút játda-

iftpáIy a buľkolatbontással éľintett'

Tárgy: Budapest VIII. kerület Mátyás téľ - Dankó utca - Kálvĺíľia tér (Nagyfuvaľos
utca - Kálvária tér között) vizvezeték felújítása

Helyreállítási kötelezettség :

- a burkolatbontással éľintett helyi közút (árdaszakaszlift) teljes szélességben tĺjľténő

helyľeá1lítása,
- díszburkolatok megbontásával éľintett szakaszokon (Mátyás tér) a ktizútkezelői
hozzájáru|áshoz, és majdani munkakezdési engedélyhez előírjuk, hogy az adott
burkolatot (díszburkolatot) építő eredeti kivitelező végzi el a buľkolatépítéseket, és

váIlalja az átépítéssel érintett rĺt- és járdaszakaszra a gaľanciális idő kiterjesztését
(annak átadásátő| számított 5 évig), és ezt ľészůinkľe kiáIlított nyilatkozatáhan váIlalja.
A kivitelező eléľhetőségéről a beruházó, Rnv8 Zrt. (Csete Zolltán mb. cégvezető, te|.z

459-2|40) tud tájékoztatást adn|
- a buľkolatbontás helyszínét elkeľĹilő útvonalat jól láthatóan j elz1k,
- - j ól |áthatőan tájékońatják az ifthasználókat a burkolatbontás várhat ő iďőtartamfuőI,

- kötelezi a kivitelezőt a buľkolat megfelelő minőségben tcjrténő he|yreá||itására,

- abeniltlzó és kivitelező közĺisen 5 év kiterjesztett garunciát vállal a helyľeállított paľkért és

díszburkolatért.

Egyéb feltételek:

- A Mátyás téri paľk területén a munkaárok fát 2 m-né| jobban nem kiizelíthet
meg. Amennyiben a nyomvonalas létesítmény kiépítése más mĺódon - valamilyen
kényszerhe|yzet miatt - nem oldható meg' a gyökérzet megóvása mellett - kézi
vagy gépi - átfiĺľást kell alkalmazni. Az átfűrás a fa tőrzsét ĺ. m-nél jobban nem
kłizelítheti meg.
Fa tőrzsétő| mért 3 m.es sugarú körön belĺil a gyłikérzónában lévő fiild
kiteľmelését kizárć, /rag kézze| szabad végezni. A munkák során 5 cm-nél
vastagabb gytikeret elvágni tilos. A 2 és 5 cm kiiztitti vastagságú elvágott
gytikerek esetében merőleges, sík metszési felületet kell kialakítani, azokat óvni
kell a huzamosabb kiszáradástól, ezéľt mielőbbi fiildtakaľást kell alkalmazni.
Az építési munkák által érintett teriileten a munkagépek hatósugaľán belüli'
illetve a szá||ítőjárművek útvonalába eső fák ttirzsét . amennyiben a fá.k
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séľülésének veszélye fennáll - a munkálatok ideje alatt kalodával kell védeni. A
kalodát atörzshöz riigzíteni nem szabad.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013. február f5.

A Vaeyoneazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: TulajdonosĹ
és Kti zútk eze|ői h ozzájáru|á s o k o ki rata i kia d m ány ozv a.

Molnór Ldszlóné egyéni vdllalkouÍ bérleti díj feliilvizsgólati és szeľződés módosítlÍsi
kérelme a Budapest WII. keriilet, Prdter u. 69. szóm alatt bérelt helyiség

vonatkozĺÍsdban

|69 l20 13. (II.25.) sz. Vá ľo s gazd áIkodási és P énzĺi gyi Bizotts ág határ ozata
(e gyhan grĺ, 12 igen szav azatta|)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájárul a Molnár Lász|őné egyéni vá||alkoző á|ta|bére|t Budapest vI[.' 3611610lN5
heIyrajzi számon nyilvantaĺott, természetben a Budapest vI[.' Práter u. 69. szttm a|atti
5f m2 alapterĹiletű, önkormányzati uIajdonú' utcai bejáratű, ftildszinti nem lakás célú
helyiség vonatkozástĺbaĺ a bérleti szerződés módosításához, és a bérleti dij 34.807'-
Ft/hó + Afa béľleti + kozuzemi- és külön szo|gźůtatási díjak ĺisszegen történő
megállapításához.

2.) a bérleti szerződés megktitésének feltétele, hogy az onkormányzattulajdonában álló nem
lakás céljáľa szo|gáIő helyiségek bérbeadásának feltóteleiről szóló I7l2005. (IV. 20.)
számí Budapest Józsefuarosi onkormányzati rendeIet 22. $ (2) c) pontja alapján
kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatmeglételét, valamint a22. $ (2)

d.) pont a|apjźn az ővadék feltöltéSét váIIaIja akére|mezó,

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezető igazgatőja
Hatĺĺľidő: 2013. március 4'

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 03. 0l-én éľtesítették az ügyfelet írásbano a
szerződést nem kiitłitte meg, további ügyintézést nem ĺgényel.

ABI-KORI Bt. bérlő és a LEGIBA Kft. ki)zös kérelme bérlőtlÍľsi jogviszony
létesítésére a Budapest VIII., Víg u 24. szám alatti önkoľmónyzati tulajdonú

h e ly is é g v o n at ko zlts db an

17 0 ĺ20Í3. (II.25.) sz. Vá ros gazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(e gyhan gű, 12 igen szav azatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedél]łezi a Budapest VIII., Víg u. 24. szám a|atti, 349f8l0lN29 hrsz-u, utcai bejaľafu,
ftjldszinti, 26 m, alapteriiletĺĺ nem lakás célú helyiségre béľlőtáľsi jogviszony létesítését
az ABI-KORI Bt. bérlő és LEGIBA Kft. kĺjzött, iroda és raktátozás cé|jára,33.753,-
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Ft/hó + Áfu bé'leti- kozizemi- és külön szolgźitatási díjak megti\apítása mellett,
amennyiben az ABI-KORI Bt. ferrnálló díjhátra|ékát a szerzodéskötésig kiegyenlíti.

2. a bérleti szerzóđés megkcitésének feltétele továbbá, hogy az onkormányzat'tulajđonábarl
á|Iő nem lakás céIjtna szolgźůő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
I7I2OO5,GV.2O.) számú Budapest Jőzsefvźrosi onkormányzati ľendelet 22. 5 (2) c)
pontja a|apjźn kozjegyzo előtt egyoldalú kcitelezettségvá||alő nyi|atkozat a|tńtását,

valamint a 22. $ d) pontja alap1n a mtlĺ megfizetett óvadék 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő összegľe való feltĺiltését vállalják a leendő bérlőtáľsak.

Felelős : Kisfalu Kft. ugyv ezető igazgatőja
Hataľidő: 2013. maľcius 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20|3.03. 01-én értesítették az ügyfelet íľásban,
szerződést nem kłittitte meg, további ügyintézést nem igényel.

Javaslat gépkocsi-bedlló bérbeaddsúra (4 db)

|7|'12013. (II.25.) sz. Városgazdáikodźlsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(egyhan gú, lf igen szav azattal)

AYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi A. K. ľészére határozatlan idejtĺ béľleti szerzőđés megkötését a Budapest
VIII., Bacsó Béla u. 17. szám alatti 34853 hľsz-ú telken kialakított gépkocsi-bęá|Iőra,
30 napos felmondási iđővel 6.368,- Ft/ľró + e'fa béľleti díj mellett.

2. Az 59l2OI1. (XI. 07.) számű onkormányzatircndelet 13. $ (2) bekezđése alapján a

bérleti szerződés hatáIyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegű óvadék megťtzetése.

3. Az 59lfOI1. CXI. 07.) számű onkoľmányzati reĺdelet 15. $ (4) a.) pontja a|apjźn
eltekint az egyoIda|ú kötelezettség vállaló nyilatkozatkozjegyzőí okiratba foglalásától,
a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hataľidő: 20t3. marcius 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjánz a határozatrő| szĺílĺi értesítést 2013. február 27.

napján megküldték az iigyfélnek. Béľleti szeľződést nem kiitiitt. Az iigy további
intézkedést nem igényel.

17 2 l 2013. (II.25.) sz. Vá ľo s g azdá.Jko dálsi és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangű, |2 igen szavazatta|)

A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1. eneedélyezi o. I. részérehatározatlan idejű bérleti szeĺzőđés megkötését a Budapest
VIII.' Bróđy Sándor u. 15. szám alaÍti 36623 hĺsz-ú lakóépület udvarán kialakított
gépkocsi-beźilőra,3O napos felmondási idővel 6.368,- Ft/hó + Afa béľleti díj mellett.

f. Az 59l2O11. (XI' 07.) szźmu onkormányzati reĺđelet 13. $ (2) bekezdése a|apjtln a

bérleti szeruődés hatáIyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegű óvadék megfizetése.

3. Az 59l20li. CXI. 07) számt onkormanyzati reĺdelet 15. $ (4) a.) pontja a|apjźrl
eltekint az egyoIdalú k<jtelezettség vállaló nyilatkozatkozjegyzői okiratba foglalásától,
a bérleti díj mértékéľe tekintettęl.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2013. máľcius 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a határozatrő| szólĺó értesítést 2013. február 27.

napján megkütdték az ügyfélnek. A bérleti szeľződés 2013. máľcius 13. napján a|áírásra
keľült. Az iigy további intézkedést nem igényel.

Í7 3 l 2013. (II.25.) sz. Vá ro s g azdá.Jko dási és Pénzii gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhan grĺ, 12 igen szav azatta|)

A Városgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedéiyezi Blonde Bt. (képviselő: Tóth Ferencné beltag; székhely: 1082 Budapest,
Futó u. 2.) tészérehatározatIan idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest VIII.,
Futó u. 5-7-9. száma\aÍti35576lI hĺsz-ú telken kialakított gépkocsi-beáIlőta,30 napos

felmondási idővel 6.368,- Fťhó + Áfa bé.l"ti díj mellett.

2. Az 59l2}1'l. (XI. 07.) számt onkormanyzatircĺdelet 13. $ (2) bekezdése alapjan a
bérleti szerződés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegtí óvadék megťlzetése.

3. Az 59l20I1. (XI. 07.) számű onkormanyzati renďelet 15. $ (4) a.) pontja a|apjtn
eltekint az egyo|dalú kötelezettség vállaló nyilatkozatkozjegyzői okiľatba foglalásától,
a bérleti díj mértékéľe tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 20|3. március 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjánz a határozatrő| szólĺó éľtesítést 2013. február 27.

napján megkütdték az ügyfé|nek. Bérleti szerződést nem kłitiitt. Az ĺigy további
intézkedést nem igényel.

Í7 4 120ĺ3. (II.25.) sz. Város gazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, lf igen szav azatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1. engedélyezi B. Z. részére hattltozatlan idejű bérleti szerzőđés megkötését a Budapest
VIII., Bezerédí u. 6. szám a|attí 34653 hľsz-ú lakóépület udvarán kialakított gépkocsi-
beá|Iőra,30 napos felmondási idővel 6.368,- Ft/hó + Áfa beľleti díj mellett.

2. Az59l2O|1.(XI. 07.) számű onkormányzatiręnde|et 13. $ (2) bekezdése alapján a

bérleti szerződés hatáIyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegü óvadék megfizetése.

3. Az 59l2OI1. (XI. O7.) számű onkormányzatireĺđelet 15. $ (4) a.) pontja a|apján
eltekint az egyoIđalú kötelezettség vállalő nyi|atkozatkozjegyzői okiľatba foglalásától,
a béľleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: z0I3. március 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a határozatrő| szóló éľtesítést 2013. február 27.

napján megkiildték az ügyfélnek. Béľleti szerződést nem ktitött. Az iigy további
intézkedést nem igényel.

A Magyar Nosztalgia- és HobbijĺÍrmíĺ Kft. és a METAMIX KÍt. gépkocsi-beĺźIlók
cseréje a Budapest VIil. Ióaef u. 14. szám alatti gépkocsi.bedllli vonatkozlźsdban

17 5 / 2013. (II.25.) sz. Vá ľo s g azdá,Jko dáls ĺ és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú, 12 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dont, hogy:

1. engedélyęzi a METAMIX Kft. (székhely: 1084 Budapest, József u. 12; képviselő: Papp
Karoly ügyvezető) béľleti szerzőďés módosítását a beálló-helyek cseréje tekintetében, a
Budapest VIII., József u. 14. szám aIatli 34902 hĺsz-ú lakóépület udvarán kialakított 3.

számu gépko c s i -b e á1 l óró l a 6' szárÍl gépko c si -b eá||őr a.

2. engedélyezi aMagyar Nosnalgia- és Hobbijármű Kft. (székhely: 1084 Budapest, Német
u.23. ťszt.4.;képviselő: Szepes Gáboľ tigyvezető) bérleti szerződés módosítását abęá|Iő-
helyek cseréje tekintetében, a Budapest VIII., József u' 14. szttm a|atti 34902 hľsz-ú
lakóéptilet udvaľán kialakított 6. sztlmí gépkocsi-beállóról a3. számu gépkocsi-beźi|őra.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető ígazgatőja
Hataridő: 2013. mĺárcius 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a Metamix Kft..vel 2013. máľcius 11. napján a
béľleti szerződés módosÍtása a|áírásra kerůilt. A Magyaľ Nosztalgia- és Hobbijáľmĺĺ Kft-
vel 2013. máľcius 8. napján a béľleti szeľződés módosítása aláírásra keľült. Äz ligy
további intézkedést nem igényel.

Javaslat engedményezési szerződés megkötésére a Budapest VIII. Koszoľú u. 8-10.

szdm alatti ingatlan tekinÍetében
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Í7 6 l 20 t3. (II.2 5.) sz. Város g azdź,Jko dási és Pénzii gyi B izotts ág határ ozata
(e gyhangú, 12 igen szav azattal)

A Varosgazdálkodási és PénzügyiBizottság úgy dönt, hogy

I.) hozzájarul a Budapest VIII., Koszorú u. 8-10. szźm alatÍi, 35283 hľsz-ú, 1033 mf
alapteľülehĺ telekkel kapcsolatos, a Pesti Kozponti KeľĹileti Bíróságon
31.G.300.3I1120T3. számon folyamatban lévő pervitele érdekében a Budapest
Józsefuaľosi onkormźnyzat és a Kisfalu Józsefuarosi VagyongazďáLkodő Kft. közötti
engedményezési szerzodés, melléklet szerinti fęltételekkeltĺiľténő megkcitéséhez.

2.) felkéri a polgármesteľt a jelen határozat 1.) pontjában foglalt engedményezési
szerzőđés aláirására.

3.) az 1. pont szerinti ingatlan kotbér tartoztĺsźnak meg1éľülése esetén a Kisfalu Kft., az
onkormányzatta| kötött érvényes megbizási szerződés 7. ponla a|apján végzeÍt
tevékenysége során elszámol.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Határido : 20 13 . februtr 25 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatátsa alapján: az engedményezésĺ szerződés a|áírásra került 20|3.
febľuár 26. napján.Az ügy további intézkedést nem Ígényel.

,,Személygépkocsi beszerzés,, tórgyú, ki)zbeszerzési éľtékhatdrt el nem érő beszerzési
elj dľ tźs er e dmény é n e k me g úIl ap ít ós a

177ĺ2013. (II.25.) sz. Váľosgzzdáůkodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(9 igen' 0 nem,3 tartózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a ,,szeméIygépkocsi beszerzés,, tárgyű, kozbeszerzési értékhatárt el nem étó beszetzési
eljarásban foľmai és Ártalmi szempontból megfelelő érvényes ajén|atot a Palota
Automobil Kft. (székhely: 1154 Budapest, Szentmihályi tlt I42.) aján7attevó ađta, így,az
eljarás nyertese. Ajánlati ára nettő 3.176.378,- Ft, regisztľációs adó 65.000,- Ft, Afa
(27%) 857 .622,- Ft, összesen ajźnlati árabruttő 4.099.000'- Ft.

2. a határozat 1. pontja a|apjźn felkéľi a jegyzót a szerződés a|áírásáĺa, és a Palota
Automobil Kft. ajźn|atában szeľeplő gépjármű iizembe helyezésével kapcsolatos
intézkedések mestételére.

Felelős: jegyzó
Hatźtridó: l. pont esetén: 2013. február 25.

2.pont esetén: 2013. marcius 15.

A Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda tájékoztatása alapjánz az MHX-888 forgalmi
rendszámú Skoda octavĺa Clever 1.2 TSI gépjármű foľgalomba helyezésével
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kapcsolatos intézkedéseket a Jegyzői Kabinet Belső Ellátási lľodája megtette, majd a
Palota Automobil Kft. (szh.: 1154 Budapest, Szentmihályi űt 142.) 2013. 03. 11-én
átadta a Polgármesteri Hivatal ľészéľe a gépjáľművet.

ravaslat a Vúrosgazdálkoddsi és Pénziigyi Bizottsdg tevékenységéhez sziikséges
t an ĺÍ c s a d ó i t ev é ke ny s é g e ll út lźs lźľ a v o n at k o zó me g b ízós i s ze r ző d é s mó do s ít lts d r a

Gyenge Zsolt Attildval

Í7 8 I 2013. (II.25.) sz. Váľo s g azdáI.ko dás i és Pénzü gyi Bizo tts ág határ ozata
(egyhan gú, 12 igen szav azatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja a polgármesternek a 34012011. (III. 02.) számt VPB hatarozat aIapján
megkötött tanácsadói tevékenység e||átására vonatkozó megbizási szerződés
módosítását Gyenge Zsolt Att1láva| 20|3. decembeľ 3l-ig, bruttó 56.300,- Ft/hő, azaz
<jtvęnhatezer-három sz áz f orint ftlő me gbízási díj ért.

2. felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti megbízási szerzódés módosítás a|tńrásfua.

Felelős: polgáľmester
Hatáľiđő: 2013. március 1.

A Szervezési és Képviselői lroda táiékoztatása alapjánz a szerződés módosítás és annak
a|áírása megttirtént.

Javaslat a Vórosgazddlkodttsi és Pénzíigyi Bizottsdg tevékenységéhez sziłkséges
tandcsadói tevékenység elldttÍsdľa vonatkoui megbízlÍsi szerződés módosítlÍsúra

Pomdzi Ddniellel

Í7 9 | 2013. (II.25.) sz. Vá ros g azdá.Jko dás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú, |2 igen szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja a polgármesternek a I278l20I2.(X.|7.) számű VPB hatáľozat a|apjtn
megkötött tanácsadói tevékenység e||átásźlra vonatkozó megbízási szerzőđés
módosítását Pomázi Daniellel 2013. december 31-ig, bruttó 88.500,- Ft/hő, azaz
nyo l cv annyo lcezer- öts záz forintlhő me gbizási díj ért.

2. felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti megbizási szerzőďés módosítás a|áírásfua.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: f0I3. máľcius 1.

A Szeľvezési és Képviselői Iroda tájékoztatása alapjáni a szerződés módosítása és

a|áírása megtiiľtént.
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VlÍltótartozds kiegy enlítés e egy e di drfo Iy amo n

1 8 0/20 1 3. (II.2 5.) sz. Vá ľo s g azdá|ko dźls i és Pénzü gyi B izo tts ág határ ozata
(egyhan gú,, 12 igen szav azattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt. hogy

1. konverziós megbízást ad a Magyarországi Volksbank Zrt. részére I.255.606 CHF
vásáľlása érdekében azza| a feltétellel, hogy a megbízás polgármesteri aláírása csak
akkor torténhet meg, amennyiben a Volksbank egyedi arfolyam ajćnlata2013. maľcius
1-jén kedvezőbb feltételeket taľtalmaz svźlcí frank vásar|ására az a\<tuźiis árfolyamnál.

2. az 1. pontban meghatźlrozott konveľziós megbízźls aláírására csak akkor kertilhet sor,
am ennyib e ĺ az v agy olnnö vekedé st oko z az onko rm źny zat számźt a.

3 . felkéri a polgármestert, hogy az 1 . pont szerinti ügylet eredményérőI a BizotÍság 2013 .

március havi második üléséľe készítsen beszámolót.

Felelos: polgármester
Hatĺíľidő: 1. pont esetében 2013. március 1.

2. pont esetében 20|3. máľcius havi második rendes iilés

A Pénzůigyi Ügvosztálv tájékoztatátsa alapján z a határozatban foglaltak végrehajtása
megttirtént 2013. március 1. napján.

Javaslat a Vdľosgazddlkodlźsi és Pénziłgyi BizottsĺÍg tevékenységéhez szükséges
tandcs adói tevé kenys ég elldtds dra von atkoai meg bízlźs i s zerződés ek mó dosítlÍs óra

Í81l20t3. (II.25.) sz. Városgazdá|kod'álsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangú' 12 igen szavazatta|)

A Viĺrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt' hogy

t. javasolja a polgármesternek a 34Tl20I1. (ru. 02.) számű VPB határozat a|apjźn
megkötött tanácsadói tevékenység e||átásźĺra vonatkozó megbizási szerzőđés
módosítását Juhaľos Ügyvédi Irodával 2013. július 3l-ig, nettó 250.000,- Ft+áfalhó,
azaznettőkeÍtőszázofuenezet forint+ általános forgalmi adőlhő megbízási díjért.

javasolja a polgáľmesternek a 34212011. (III. 02.) szźtmí VPB hatáľozat a|apjźn
megkötött tanácsadói tevékenység el|átásáta vonatkozó megbízási szerzőđés
módosítását Kaľdos-Eľdodi Zso|ttal 2013. december 3l-ig, bruttó 235.000,- Ft/hó,
azazkettőszénhatmincotezeľforint/hómegbizásiđíjért.

javasolja a polgáľmesternek a 145712011. (x. f8.) sztlmű VPB határozat a|apjźn
megkĺitött tanácsadői tevékenység ellátásara vonatkozó megbizási szęrzóđés
módosítását Teszársz Károllyal 2013. decembeľ 3I-ig, bruttó 140.000,- Ftlhő, azaz
száznegyvenezeÍforint/hómegbíztsidíjéÍÍ..

2.

J.
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4. felkéľi a polgármestęrt az 1.,2. és 3. pont szerinti megbizási szerződés módosítások
a|tirásáľa,

Felelős: polgármester
Hataridő: f0I3. marcius 1.

A Szervezési és Képviselői lroda tájékoztatása alapjáni a szerződés módosítása és

a|áírása megtöľtént.

J av as I at g ép ko cs i- b eólló ingy ene s h as zn dI atb a adds dr a
zÁnr tjĺns

19012013. (I[.04.) sz. Városgazdáikodálsi és Pénzůigyi Bizottságbatározata
(egyhangú, l0 igen szavazattĺ|)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dont, hogy

1. eneedélyezi B' D. I. tcirvényes képviselője, B. P. részéte hattlrozat|an idejű bérleti
szerződés megkötését a Budapest VIII., Szerdahelyi u. 9. szám alatti, 353f7 hĺsz-ú
lakóépület udvaľán kialakított gépkocsi beállóra' 30 napos felmondási idővel 6.368,-
Ft/hó + Afa bé'leti díj mellett.

2, az I.) pont szerinti bérlő a béľleti dij megťĺzetése alól a 6012011. (XI. 07.) szttmu

onkormányzati renđe|et ľendelkezései a|apján a '.... ... mozgássérült paľkolási
engedély éľvényességi idopontjáig mentesül a bérleti díj fizetési kotelezettség alól.

3. az 59l20I1. (XI. 07.) számű önkoľmányzati rende|et 13. $ (2) bekezdése a|apján
elengedi az ővadék megfizetését, tekintettel a jelen határozat 2.) pontjában foglalt
mentességľe.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezetó igazgatőja
Hattltiđó: 2013. máľcius 1 1 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása atapján: a béľleti szeľződés a|áirásra került 20|3. máľcius
20. napján. Az iigy további ĺntézkedést nem igényel.

Közter iłlet-haszndlati kérelmek elbíróIdsu

t96l2013. (Iil.04.) sz. Váľosgazdáikod'álsi és Pénzĺigyi Bizottságbatározata
(egyhangú, 10 igen szavazattal)

A Yźrosgazdźllkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dont, hogy kĺiaerulet-haszntiatí
hozzájáru|ást ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

KozterÍilet-hasznáIő.kérelmezo: RusContact Kft.
(1088 Budapest, Mikszáth Kálman tér 2.)

Közterület-haszná|at ideje: 2013. máľcius 13. -20],3. szeptember 30.

Kozterület-hasznáIat cé|ja: vendéglátó terasz
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KözterĹilet-haszná|at helye: Lőrinc pap tér 3.

KöZterület-haszná|atnagysága: 16m.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. március 4.

A Vagyoneazdálkodási és-jŁemďtetési Ügyosz tájékoztatása alapjáÍIi az ügyfé|
módosította a kérelmezett időpontot, a hatátozat nem került kiadásra.

t97 l20I3. (III.04.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(egyhangrĺ, l.0 igen szavazattal)

A Yárosgazđálkodási és Pérungyi Bizottság úgy d<int, hogy közteľület-haszná|ati
hozzájáru|źlst ad - díjmentességgel - az alábbi ügyben:

Közteľület-hasznźiő, kérelmező: Táľsasház Nap u. 13.
(1082 Budapest, Nap u. 13.)

Köztertilet-hasznźiatideje: 2013.marcius 18. -20t3.junius 17'

KözteľĹilet-hasznáIatcé|ja: építésimunkaterĹilet(homlokzatfelújítás)
Közteľtilet-haszĺá|athe1ye: Nap u. 13.

Köztenilet-haszná|atnagysága: 23m"

Felelos: polgáľmesteľ
Hataridő: 2013. maľcius 4.

A Vagyoneazdálkodási és Üzemeltetési tjgyosztálv tájékoztatása alapján: a ktizteľiilet.
használati kérelem kiadásľa került.

H. I. bérleti díj előírds törlési kérelme a Budapest WII. keriłlet, Dankó u. 20. szdm
alotti h ely is ég v o n at ko zlÍs db an

19812013. (III.04.) sz. Váľosgazdáikodátsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 10 igen szavazatta|)

AYáĺosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

t) hozzbiárul H. I. által béreltlhasznáIt Budapest VIII. keľĺilet, Dankó v 20. szám alatti
(hĺsz.: 35314l0lV21), 51 m2 alapteľületű, utcai, pinceszinti helyiség bérIętihaszná|ati +

kozilzemi đíj e|(5ításánaktor|éséhez2007. január }I-tő| 2013. februar 28. napjáig', azzal a
feltétellel. hogy H. I. a hatfuozat kézhezvételétől számított 8 napon belül a mellékelt
megállapodást megkĺiti.

2) fe|kéri a Kisfalu Kft-t a mellékelt megállapodźs aláírására.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźriđő: 20|3. maľcius 1 1.
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A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 03. ll-én értesítették íľásban az iigyfe|et,, a
megállapodást megktittitte, a pénziigyi rendezés megtörtént' további iigyintézést nem
igénye|.

A Quality Alfa Bt. bérleti díj előíľĺźs tiirlési kéľelme a Budapest WII. keriilet, Dankó
u. 20. szúm alatti helyiség vonatkozĺÍsdban

t99 l 2013. (III. 04.) sz. Váro s g azdáÄko dálsi és Pénzü gyi B izotts ág batár ozata
(egyhangú, 10 igen szavazatta|)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1) hozzbióľul a Quality Alfa Bt. titaI b&eltlhaszná|t Budapest VIII. keľület' Dankó u. 20.
szám a|atÍi (hĺsz.: 353T4l0lN21), 51 ^f alapterületű, utcai, pinceszinti helyiség
bér\etiftlasznźiati -ľ közĺizemi dĹi eloíľásának ttjľléséhez 2007. januaľ 01-től 2013. februar
f8. ĺapjáig'. azzal a fe|téte||e|^ hogy a Quality Alfa Bt. a haÍározat kézhezvétę|étő|
szĺímított 8 napon beltil a mellékelt megállapodást megköti.

2) felkéľi a Kisfalu Kft-t a mellékelt megállapodźs a|áírásttra.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatarido:2ll 3. maľcius 1 1 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 03. 1l.én értesítették az ügyfelet íľásban, a
megállapodást megkiittitte, pénzügyi rendezés megttirtént' további ügyintézést nem
ĺgényel.

Somogyi n-rnnĺvn Kft. bérbevételi kérelme a Budapest WII. József krt. 9.

(Somogyi B. u. 8) szdm alatti iłres önkormúnyzati tulajdonú helyiség
vonatkozlÍsdban

200120|3. (III.04.) sz. Városgazdźikodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(eryhangli, L0 igen szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzá-ióľul a Budapest VIII., 36410ĺ0ĺN9 he|ytajzi számon nyilvĺántartott, teľmészetben a

Budapest vI[., Jĺózsef krt. 9. (bejárat a Somogyi B. u. 8. felől) sztĺn a|att ta|źůhatő,

69 mf alapteriilefű, iires, önkoľmĺĺnyzatí tulajđonú, utcai, ftjldszinti nęm lakás célú
helyiség béľbeadásáhozhatźrozott időre 2018. december 3l-ig, a Somogyi É-ľnľľn
Kft. részére, melegkonyhás venđégltttás (szeszesital árusítássa|) céIjźra,149.100'- Ft/hó
+ Áfa béľleti + közĹizemĹ és kültjn szolgá|tatási díjak összegen.

2.) a bérleti szeruődésmegkotésének feltétele, hogy az onkoľmźnyzattulajdonában álló nem

lakás céljaľa szo|gáIő helyiségek bérbeađásanak feltételeiről szóló 17/2005. (IV. 20.)

szám,űBudapest Józsefüaľosi onkoľmányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapjźn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése alapján
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kozjegyző előtt egyoldalú kĺjtelezettségvá||alási nyilatkozat aláirását vállalja a leendő
béľlő.

] Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźlnđő..zjI3. március 11.

' A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 03. 27-én a béľleti szerződést megköttitte'. további iĺgyintézést nem igényel.

A Budapest WII. keľíilet, Bródy Sdndor u. t5. Szóm alatti onkormdnyzati tulajdonú
épiłletben gdz-csatlakozli vezeték cseľével, gdazolglÍltatds helyľedllítdsa

20112013. (III.04.) sz. Városgazdáikodátsi és PénzÍigyi Bizottsághatározata
(egyhangúo 10 ĺgen szavazatta|)

. A Varosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

; 1. hozzttjárul a Budapest VI[. kerület, Bródy Sandoľ u. 15. szám a|atti önkormányzati
tulajdonú épületben gáz-csat|akozó vezeték cseľével a gźnszo|gá|tatás
helyreállításához.

2. felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a beszerzési eljaľásban legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmaző érvényes aján|atot tevő Precíz Kft-vel (székhely: 1094
Budapest, Tompa u. T5lb. ađőszźlm: 12380189-2-43' szám|aszáma: 11721026-
20221373, cjsz.: 01-09-67|214) 3.910.559,- Ft + ÁFA összegben az onkorményzat
nevében a munkálatok elvégzésére a vá||a|kozási szerződést kösse meg a 11602 címen
a|akőhźnak életveszély-elhĺíľítása, gázhá|őzat csere e|óirźnyzat terhére.

3. a munkálatok bonyolítója a Kisfalu Kft., bonyolítási dija a nettó számlaérték 7Yo-a,

273.739,-Ft + AFA a I160f címen a lakőhazak életveszély-elhaľítása, gtnháIőzat
csere előiľán y zat terh& e.

I

i Felelős: polgáľmesteľ, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
H atfuidó: 20|3. marcius 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a munkálatok elkészültek, a szám|a kifizetése
megtöľtént.

Javaslat a Budapest VIil. keľiilet, Jóaef krt. 59-6I. szdm alatti iires, önkoľmúnyzati
tulajdonú nem lakds célú helyiség nyíIt pdlydzaton tt)rténő béľbeadósdra

202 l 20Í3. (III. 04.) sz. Váľo s g azdá|ko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú' 10 igen szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy:

1.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., József krt. 59-6I. sz. a|att ta|áIhatő,
36780l0lNI2 hľsz-ú utcai, füldszint, galéria és pinceszinti, összesen 264m"
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alapterületű, önkormányzati tulajdonú üľęs nem lakás célú helyiség bérbeadására
vonatkozó nyílt egyfordulós páIyázat kiírására 375.333'- Ft/hó + Afa bérleti díj
összegen.

2.) a Bizottság felkéri a Kisfalu Kft-t a pźĺ|yázat a Versenyeztetési szabáIyzattól szóló
428l2OI2. (XII. 06.) szźtmu a Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testületének hatźr ozatában fo glaltak szerinti lebonyolításara.

3.) a páIyázatí felhívást a Versenyeztetési Szabttlyzat 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerĹileti Hivatala
okmĺínyiľo ďáján, valamint a Budapest Fővaľos VIII. kerütet Jőzsefvárosi Önkormźnyzat
Polgáľmesteri Hivatala hirdetőtábláján, a vagyonügyleti megbízott ügyfélfogadásľa
szolgáló helyiségében (Kisfalu Kft. telephelyein), a Jőzsefvźlros címtĺ he|yi |apban, az
onkormany zat és a vagyonügyleti megbízott honlapj án, továbbá a Polgármesteri Hivatal
számáta költségmentes hirdetési feltileteken töľténő megjelentetés szélesebb körű
biztosítása érdekében az egyéb rendelkezésľe á1ló internetes hiľdetési portálokon kell
kozzéteĺlni'

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Hataĺidő: 2013. március 1 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a pályázat ahatározatnak megfelelően kiíľásľa és

lebonyolításľa került. A 2013. 05.27-i VPB ülésľe előterjesztésre keľült a tájékoztatő a
páiyázat|ezárásárćll és az űj páiyázatra tőrténő kiírás javaslattétele.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Népszínhóz u. 34. szdm alatti iires, iinkoľmónyzati
tulajdonú nem lakds célú helyiség béľbeaddsdra

203120Í3. (III.04.) sz. Váľosgazdáikodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 10 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) nem iúrul lloud a Budapest VIII., 34772l0lV7 he|ytajzi számon nyilvántaľtott,
teľmészetben a Budapest VIII., Népszínhaz u. 34' sztrn alatt talźůhatő,35 m" alapterületű,

tires, önkormźnyzati tulajdonú, utcai bejáratu földszinti nem lakás célú tizlethelyiség
bérbeadásához a SARY-KA Kft. részére'

2.) hozzúiúrul a Budapest VIII., 34772l0lU7 helyrajzí számon nyilvántartott, természetben a

Budapest VIII., Népszínhaz u. 34. sztrn a|att talá|hatő, 35 m. alapteľületű, tires,

onkoľmányzati tulajdonú, utcai bejáratű ftjldszinti nem lakás célú tizlethelyiség
béľbeadásahoz a PACO Bt. részére,határozott időre 2018. december 3I. napjáigbasznźit
mtĺszaki cikkek kiskeľeskedelmi tizlete céIjtra. A bérleti díj összege az e|só haĺom
hónapban 15.000,- Ft/hó + Áfa bérleti ł közijzemi és kütcjn szo|gá|tatási díjak összegen

kerÍil megállapításra a helyiség felújításaľa tekintettel, majd a negyedik hónaptól 37.800,-

Ft/hó + Afa béľleti 1- kozizemi- és kĺilon szo|gá|tatźsi díjak összegre emelkedik.

3.) hozzáidľul a Budapest VIII., 3477fl0lN7 heIyrajzi számon nyilvantartott, teľmészetben a

Budapest VIII', Népszínhaz u.34. szám alaÍttalá|hatő,35 m' alapterületű, onkormányzati
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tulajdonú, utcai bejaĺatú ftjldszinti nem lakás célú tizlethelyiség PACO Bt. által saját

költségen történő felújításához. A beruházások _ későbbi adásvételi tigylet esetén -
vételarban tĺjľténő érvényesítése érdekében bérlőnek a munkálatok megkezdése e|őtt, a
jelenleg hatályos, az onkormźnyzat tulajdonában źillő nem lakás céIjára szo|gá|ő

helyiségek elidegenítéséről szóló 1512005. (IV. 20.) szttmű <inkormanyzati rendelet
alapjtn, - az e\végzendő munkálatok és költségei tekintetében, az onkormányzat
hozzźljáruIását kell kérnie, és megállapodást kell kötnie, amely soľán a beszámítás bérleti
díjban tcjrténő elszámolásáľa nincs lehetőség.

4) a bérleti szerzodés megkötésének további feltétele, hogy az onkoľmanyzat tlilajđoĺában
álló nem lakás cé|jfua szo|gáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
17l2OO5.(Iv.20.) számí Budapest Józsefuaľosi onkoľmányzati rendelet 13. $ (2)

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

bekezdése a\apján közjegyzo előtt egyoldalú kĺjtelezettségvá||alási nyilatkozat a|áirását
vá||a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatoja
Hataridő: 2013. marcius 1 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 1. pont: 2013. 03. 07.én íľásban éľtesítették a
határ ozatró l, további ůi gyintézést nem igényel.
2. pont: 20Í3. 03. 20-án a bérleti szeľződést megkötötték' továbbĺ ügyintézést nem
igényel.

TĺÍj é ko ztató h ely is ég b éľ b e ad ús i stľ até g idr ó l

20412013. (Iil.04.) sz. Váľosgazdá|kodźlsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangrĺ, 10 igen szavazatta|)

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy a helyiség bérbeadási stratégiára
vonatkozó tájékońatőban foglaltak, valamint az ülésen eLhangzott indítványok a|apjźn felkéľi
a Kisfalu Kft-t, készítse el a vonatkoző he|yi ľendelkezések módosításźtra vonatkozó
tervezetet, és azt a Polgarmesteľi Hivatallal együttműkcjdve teľjessze a Képviselő-testiilet elé.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatáľiđő: 2013. április 30.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a hatáľozatnak megfelelően intézkedik a Kisfalu
Kfr.

ravaslat a Budapest VIru., Hős utca szdm alatti épiiletben Iévő
bérlemény bérleti jogviszonydnak megszíintetése és a kiszdmldzott lakbér és kiilön

szolgúltatdsi díjak, vulamint egyéb, költ1ég9k visszaftzetésével kapcsolatban
ZART TILES

20612013. (I[.11.) sz. Váľosgazdá]kodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 11 igen szavazatta|)
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A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy:

hozzájźruI a Budapest VIII.,^Hős utca . .. sztĺm aIatti I szobás, komfortos
komfotfokozatu, 39,85 m, alapterülehĺ lakásľa B. J. bérlővel fennálló bérleti
szeruődés kĺjzös megegyezéssel tcirténő felbontásához, az alábbiakban felsorolt
összegek B. J. részére torténő visszaťĺzetése mellett:

a) a 40.235'- Ft összegu villanyóra tblszeľelési díj a,2UI'3. évi, a Józsefuarosi
onkormĺínyzat álta| biztosított 11602 egyéb üzemeltetési költségkeret terhére'

b) a 17.500,- Ft összegrĺ étékbecslői díj, a 62.500,- Ft összegű igazságugyi szakértő
díj, valamint a 18.140,- Ft ĺlsszegű kozjegyzői díj a Kisfalu Kft saját kiadásai
teľhére,

c) a 2011. február l-jétől a lakás birtokbaadásáig a bérleti díj téves előíľásként
tcjrlendő, és a bérlő á|tal befizetett díjak visszaťlzetésľe keľtilnek, a 2013. évi
lakbéľbevétel terhére,

d) a20II. februaľ 1-jétől a lakás birtokbaadásáig a víz-csatornađíj, áramđíj és gźnđi1

téves előíľásként törlendő, és abérlő źitalbefizetett díjak visszaťlzetésre keľülnek,
a 2013 . évi kozi:zęmi díjbevételek terhére,

e) a 27.576,- Ft összegű óvadék a 2013. évi, a Józsefuaľosi onkoľmźnyzat áIta|

biztosított 11602lakásóvadék visszafizetése kamataival költségkeret teľhére.

bérbeadó és bérlő a bérleti szerzođés közĺis megegyezéssel tĺirténő megsztintetésére
vonatkoző, az e|őtetjesztésben foglaltak alapján megktitĺitt megállapodásban kĺjtelesek
elszámolni eg1ľnással.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2013. május 31.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a megállapodás előkészítése megtiiľtént, a
pénzügyi elszámolás miatt további iratok bekéréséľe volt szĺikség a bérlő részérő|, ezért
jelenleg folyamatban van.

Utkúrr al kapcs olatos p eres iiqľ b e1. sziiletett ítélet t udomús ulvétele
ZART ULES

208 /20 |3. (III. 1 1.) sz. Váľos g azdá.Jko đás i és Pénzü gyi B izo tts ág határ ozata
(egyhangú, 11 igen szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy diint, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság
előtt aZ onkormrĺnyzatta| szemben indított, 33.P.88.096l20I2. szźtmu perben hozott
33.P.88.09612012116 sztlm a|atti ítélettel szemben - a feltárt tényállás a|apjźn - fellebbezni
nem kívĺín.

Felelős: polgármester
Hatźlriđő: 2013. máĺcius 1 1.

A Jegvzői Kabinet Tiiľvénvességi és PerképYiseleti Iroda tájékoztatása alapjánz az íté|et

ellen nem nyújtott be fellebbezést az onkormányzat, azonban 
^z 

íté|et elírást
tarta|mazott ezért kérték annak kijavítását, amely kijavító végzésrő|jogeľősítést a mai

1.)

2.)
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napig nem kaptak. A jogeľős végzés kézhezvételét követően az onkormányzat megfizeti
a biztosító társaság által nem térített önrész mértékét.

S zele ktív h ulladé kgy íÍjtő-s zig ete k kö zteľ iłlet-h aszndlata

209 12013. (III. 1 1.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(egyhangú, 12 igen szavazatta|)

I. A Varosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dĺint, hogy közterĹilet-hasznáIati
hozzźĄźrulást ad _ díjmentességgel - az alźhbi ügyben azzal a feltétellel, hogy:

o a szelektív szigetek 5 m sugaru komyezetét a Fővárosi Kozteľület-fenntartő Zrt.
(Kér e|mező) ktiteles tisztán tartari;

. panasz esetén azonna|i feltilvizsgálat szükséges, és amermyiben indokolt az
áthe|y ezés, azt a Kér e|mező téríté smente s en b i zto s ítj a ;

o aZ ütemezett, heti harom alkalommal történő edényürítéseken felül az edények
kcimyezetének állapotáń aKérelmezőnek minden nap ellenőľiznie kell, és amennyiben
szükséges az azonnali intézkedés kötelező.

Közterület-hasznáIő.kérelmező: FővárosiKłizterület.fenntartőZrt.
(1081 Budapest, Alfĺildi u. 7.)

Kcjzterület-haszná|at ideje: 2013. március 15. -2015. maľcius 14.
Köztenilet-haszná|at cé|ja: szelektív hulladékgyrÍjto-sziget
Közteľület-hasznáIat helye: 

iíýtii Golgota u.-Delej u. sarok
ü] Századosút-Stróbl Alajos u. sarok
.fŁ Horváth Mihály tér-Kisstáció u. torkolata
éŁ Bláthy ottó u. 1. előtt (úttesten)
ťi\ Alfttdi u.4. sz. előtt (úttesten)
ít" Nagyfuvaros u. 14. sz. szemben (Auróra u.

Rendelő főbejaratźńól kb.10 m-re úttesten)
iii. Bláthy ottó u.-Golgota u. saľok (úttesten)
ĺĘ' Práter u.46-48. hátsó bejáľaÍźnźi (úttesten)
fi, Iázminu. 16. A-val szemben (úttesten)
$, Hős u. 9. (MoL töltőállomás Penny Market

között)
ťi Századosift26-ta| szemben (Ciprus u. sarok)
.É" Vagon tér (templom mögött)
.Đ" Teleki Lász|ő tér-Dobozi u. sarok (oMV kúttal

szemben)
ťŁ Baľoss u. 1 11/b. előtt
ťJ, osńá|y u.26-28b-vel szemben (Tisztes u. sarok)
''fä I[és u. 32-ve| szemben (Tömő u. sarok úttesten)
{Ł Korányi Sándor u.28-ca| szemben (Diószeghy u.

'.ĺŁ 
saľok úttesten)

iii'l" József u. Zj-szal szemben (úttesten)
ł3" Dobozi u. 47. elott
ľl Teleki tér l6-ta| szęmben (úttesten)' 
;ia'a.1} Práter u. 53-mal szemben
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í.0

ł3^

ťt

Práter u'-Szigony u. sarok
Koľányi Sĺándor u. 4. (úttesten)
Diószeghy Sámuel v 42. (úttesten)
Ciprus u.-Töľökbecse u. torkolata (uj társashźzzal
szemben úttesten)
Bláthy ottó u. 16. (úttesten)
Veľseny u. 14-gye1 szemben
Szerdahelyi u. 9. (úttesten)
Illés u' 6-10. (úttesten)
Tĺjľtjkbecse-Salgótarj áni út saľok
Rezső tér-Elnĺjk u. saĺok (úttesten)
Golgota tér-orczy út 35-tel szemben (Golgota téri
oldalon MoL kútnál)
Dankó u.26. (úttesten)

12 rĺŕl]rrďrvszin

fii
ł0
ii*

Đ'
Í.ü
||':'żi

{ě'

tŁ

ft.

iliiiri

Közteľület-basznáIat nagy sága:

Közteľület-haszná|at helve :

Kö zterül et-haszntiaÍ. nagy sága:
tł-'}' Strób] Alajos u. 7.-Strazsa u. sarok

10 m'

il. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi helyszínekre, mint
az önkoľmźnyzati tulajdonban lévő köztęniletekľe vonatkozó tulajđonosi joggyakoľló
visszavonjaaközteriilet-haszná|atíhozzájtru|ást:

Mátyástér 2.
Lujzau.28.
Asztalos Sandor u. 16-tal szemben
Stróbl Alajos u. 1 1. (Hungária kľt. saľok)
Kőľis u. l7lb-vel szemben

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. maľcius 1 1 .

AV meltetési osztá tájékoztatása
alapján: az FKF áthelyezte ahatározatnak megfelelően az edényeket20Ĺ3.05. 17.ig.
A ktizterület-használ ati határ ozat kiadás ra keľült.

A PlÍzsitos KÍt. bérleti díj feliilvizsgúIati és szerződés módosítlźsi kéľelme a Budapest
WII. keriilet, Baross u. 80. szdm alatti helyiség vonatkozltsóban

f |0 12013. (Iil. 1 1.) sz. Vá ros g azdá.Jko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, t2 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájórul a Pazsitos Kft. által bérelt, Budapest VIII. keľii|et,35252|0lN8he|yrajzi
számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII. keľüIet, Baľoss u. 80. szám
alatti 53 m2 alaptertiletű, önkormányzati ĺiajďonú nem lakás,célú üzlethelyiség

€9'.{á

{*

,'ł"

sŤ

Jš.i
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vonatkozástlban a bérleti szerzóđés módosításához, és a béľleti díj 89.539'- Ft/hĺi +
Afa + közĹizemi és külön szo|gá|tatási díjak cisszegen történő megáI|apítźtsához 2OI3.
március !-jétíl2014. február 28. napjtig,2014. március 1-jétől a bérleti díj 118.304'-
Ft/hó + Afa + infláció összegre emelkedik..

2.) a bérleti szerződés módosítás megkötésének feltétele, hogy az onkotmányzat
tulajdonában álló nem lakás céIjźľa szolgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló
I7/f005. (IV. 20.) számű Budapest Józsefuárosi onkormtnyzati rendelet 22. 5 Q) c)
pontja a|apján kozjegyző előtt egyoldalú kĺjtelezettségvállaló nyíIatkozat aláfuását,
valamint a 2f . $ d) pontja a|apjźn a már megfizetett óvadék 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő összegre való feltĺjltését vállalja abérIő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2013' március 18.

A Kisfalu Kft. tá'jékoztatása alapján: 2013. 04. 08-án a bérletĺ szeľződés megkiitésľe
keľült, további iigyintézést nem igényel.

P.T.I. rnvestments Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerĺilet, Jóaef u. 3I.
s zdm aI atti iir es ij n ko r mdny zati t uI aj do n ú h e Iy is é g v o n at ko zlÍs db an

211 12013. (III. 1 1.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzůi gyi Bizotts ág határozata
(egyhangú, 12 igen szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzáiórul a Budapest VIII., 35202/0lN8 he|yrajzí számon nyilvántaľtott, teľmészetben a
Budapest VI[., Jĺĺzsef u. 31. szám alatt taláIhatő, 84 m2 alapterĹiletű, iires,
cinkormányzati tulajdonú, utcai, ftjldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásźlhoz
hatźrozotí iđőre 2018. december 31-ig a P.T.I. Investments Kft. tészére, raktźrozási
tevékenysé g cé|jfua,28.000o. Ftĺhő + AÍa bérleti t közuzemi- és külĺin szo|gźitatási díjak
ĺisszegen.

2.) abér\eti szerződés megkötésének fekétele, hogy az onkormányzattulajdonában álló nem
lakás céljara szo|gá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 1712005. (IV. 20.)
számí Budapest Józsefuaľosi onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
béľleti díjnak megfelelő óvađék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése a|apjźn
közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvá||alási nyilatkozat a|áírásźtt vá||alja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2013. március l8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 04. 22-én a bérleti szeľződés megkiitésľe
keľiilt, további iigyĺntézést nem igényel.

Siici és Fia Kft. béľIő béľbevételi kéľelme a Budapest VII. keľiilet, KlÍlvdria tér I6.
szdm alatti iires önkormónyzati tulajdonú helyiség vonatkozltsdban
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2|2 / 2013. (Iil. 1 1.) sz. váľo s g azdá,Jko dáts i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangrĺ 

' 
12 igen szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy:

1.) houáiúrul a Budapest VIII., 35435l0lN3I helyrĄzi számon nyilvantartott, természetben

a Budapest VIII., Kálvária téľ 1ó. szám aIatt ta|á|hatő, 30 m" alapterülettĺ, üres,

onkormányzati tulajdonú, utcai, ftjldszinti nem lakás célú helyiség bérbeađásához
hatźrozottidőre 2018. december 31. napjáig a Süci és Fia Kft. részére,taktározás céljára'
29.400,- Ft/hó + ĺfa bérleti ł kozuzemi- és külön szolgá|taÍási díjak összegen.

2) a bérleti szeruođés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmányzattulajdonában álló nem

lakás céljára szolgźiő helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló |7/f005. (IV. 20.)

szám.űBudapest Józsefuaľosi onkormtnyzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyzo előtt egyoldalú kotelezettségvá||alási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő

béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hatátiđo: 2013. mráľcius 1 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatálsa a|apjánz 20|3.04. 13.án a bérleti szerződés megktitésre
keľüIt, további ügyintézést nem igényel.

Javaslat iires helyiségek és lakdsok elidegenítéséľe

2t3 l 2013. (Iil. 1 1.) sz. Város g azdź.Jko dáls i és Pénzü gyĺ B izo tts ág határ ozata
(egyh an gú, 12 igen szav azatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alább felsorolt 11 db nem

lakás céljara szo\gá|ő helyiséget és 4 db lakást a bérbeadási állományból kivonja, egyúttal

felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyílt árverés

lebonyolítására.

crm hrsz alapterület ingatlan típusa |ikvid forgalmi éľték

Bérkocsis u. 29. alagsoľ l 34955/0/N1 44 m' komfort nélktili lakás 890.000,- Ft

Kőris u. |4. fsz, 5. 35894/01N7 26mz komfort nélkiili lakás 1.390.000.- Ft

Nagyfuvaros u. 5. fsz.2. 3503f/0/N2 24 m2 komfoľtos lakás 1.370.000,- Ft

Yis.u.26. fsz. 6. 34927/01N6 32mz komfoľtos lakás 1.770.000,- Fr

Bacsó B. u. 6. fsz. 34837/01N2 14 mz helyiség 690.000,- Fr

Csokonai u. 8. fsz. 1/4. 34656/0ĺN2 50 mt helvisée 2.s60.000.- Fr

Baross u. 124. fsz. 3. utcai 35404/0ĺN3 31m' helvisée 4.200.000.- Ft
Bókav J. u. 52. fsz. utcai 36212/0/Nzl 50 m'z helyiség 3.300.000,- Ft

Csobánc u.7. fsz. utcaí 3s907t0/A/2 45 m2 hęlvisés 4.500.000.- Fr

Diószeehv S. u. 17. fsz. utcai 360s3/01N2 25 m2 helyisée 1.600.000,- Ft

II. János Pá|pápatér 12. fsz. udvari 3476810/N4 142m2 helvisée 12.400.000.- Ft

Dobozi u. 
,7 

-9. fsz. utcai és udvari 3538r/0/N7 63 m2 helyiség 3.930.000,- Ft

Illés u. 36. fsz. utcai 36090/0/N43 16 m' helvisés 647.000,- Ft

Karácsonv S. u.26. fsz. utcai 3s4s2/0/N3 30 m2 helvisée 1.800.000,- Fr
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Leonardo da Vinciu. 5. fsz' utcai | 35536/0/N| | 22m2 | hę|yi 1.150.000.- Ft

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatfuidő: 2013. máľcius 1 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjáni ilz árverés 2013. ápľi|is 18. napján vo|t. Az
ingatlanok közül a II. János Pál pápa tér L2. fsz. udvaľi, a Diószegi S. u. 17. Ísz. udvaľi
helyiségekre nem volt érdeklődés, a ti'bbi ingatlan éľtékesítésľe keľült.

Javaslat gépkocsi-bedlló bérbeaddsúra (3 db)

21 4 l20 13. (Iil. 1 1.) sz. Váro s gazdálko d ás i és Pénzĺi gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, |2 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy

1. engedélvezi az ,,orlke és Tsa'' Kereskedelmi Bt. részére hatátozat|an idejű béľleti
szerzőďés megkötését a Budapest VIII., Auróra u. 23-25. (Fecske u. 24.) szám alatti
34997 hľsz-ú telken kialakított gépkocsi-beáIIőra,30 napos felmondási idővel 6.368,-
Ft/hó + Afa bérleti díi mellett.

2. Az 59l2O1,1. cKI.07.) számu onkormányzatircnďelet 13. $ (2) bekezdése a\apjtn a
bérleti szeruődés hatáIyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegű óvadék megfizetése.

3. Az 59l2O11. (XI.07.) számt onkormányzati rendelet 15. $ (4) a.) pontja a|apjźn
eltekint az egyo|dalú kötelezettség vállaló nyilatkozatkozjegyzői okiratba foglalásától,
a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Hataridő 2013. maľcius 1 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a hatáľozatrő| szóló éľtesítést 2013. máľcius l3-án
megküldték az iigyféInek. A béľleti szerződés 2013. március 27. napján a|áírásra keľült.
Az ügy további intézkedést nem igényel.

215|2013. (III.11.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangű, |2 igen szavazatta|)

A Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. eneedélyezi az ,,orike és Tsa'' Kereskedelmi Bt. részére hatérozatlan iđejti bérleti
szerzódés megkötését a Budapest VIII., Auróra v 23-25. (Fecske u, 24.) szźtm a|atĺi
34997 hĺsz-ú telken kialakított gépkocsĹbeáIlőra,30 napos felmondási idővel 6.368,-
Ft/hó + Afa bérleti díi mellett.

2. Az 59l2OI1. (XI.07.) számű onkormanyzati reĺdeIet 13. $ (2) bekezđése alapján a
bérleti szerzodés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegrĺ óvadék megf,lzetése.
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3. Az 59l2O11. (XI.07.) számű onkormányzati rendelet 15. $ (a) a.) pontja a|apjtn
eltekint az egyolďalú kcjtelezettség vállaló nyilatkozatközjegyzői okiratba foglalásától,
a bérleti díj méľtékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2013. marcius 1 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatátsa alapján: ahatározatró| szólĺó értesítést 2013. máľcius 13-án
megküldték az ügyfélnek. A béľleti szerződés 2013. máľcius 27. napján aláíľásľa kerůilt.
Az ügy további intézkedést nem ĺgényel.

216/20t3. (III.11.) sz. Városgazdáikodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú, |2 igen szavazatta|)

A Viíľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. eneedélyezi T. B. M. részére hatźlrozatlan idejrĺ bérleti szerzođés megkötését a
Budapest VI[., Tolnai Lajos u. f6. szám a|atti 34961 hľsz-ú telken kialakított
gépkócsi-b eá||őra,30 napos felmondási idővel 6.368,- Ft/hó + Afa bé.leti díj mellett.

2. Az 59l2OI1. (XI.07.) szźrnu onkormanyzati rende|et 13. $ (2) bekezdése alapjtn a

bérleti szerzőđés hatáIyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegű óvadék megŕlzetése.

3. Az 59l2OI1. (XI.07.) számu onkormányzati rende|et 15. $ (4) a.) pontja a|apján
eltekint az egyo|đalú kcjtelezettség vállaló nyilatkozatközjegyzői okiratba foglalásától,
a béľleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2013. március 1 8.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatálsa alapjánz ahatározatľól szóló értesítést f013. máľcius 13-án
megküldték az ĺigyfélnek. 2013. március 22.én megkiitiitték a bérleti szerződést. Az ügy
további intézkedést nem igényel.

A Budapest WII. kerület, Hungdria krt. 2-4. szdm alatti MtiV lqk,itelep elektromos
é s kö zv il dg ít lÍs i h lÍl ó zat fe l ĺlj ít ds d n a k t e rv e zé s e

2Í7|2013. (III.11.) sz. Városgazdá|kodźlsi és Pénztigyĺ Bizottsághatározata
(egyhangr'i, Í2 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

t. hozzźĄáĺul a A Budapest VIII. kerület, Hungaĺia krt. 2-4. szám alatti MÁV lakótelep
e l ektľomo s é s kĺi zvil ás ítźĺsi háIő zat fe lúi ítás anak teru ezéséhez.
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2. fę|kéri a Kisfalu Kft-t, hogy a kozbeszęrzési értékhatáľt el nem érőbeszetzési eljaľásban
a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást l.artalrmaző érvényes ajtlnJ'atot tevő SAG
Hungaria Kft-vel (székhely: 1116 Budapest, Mezőkĺjvesd u. 5-7., adősztľrl: 1418]834-
2-43, szám|asztĺrna:13100007-02505790-00403489, cjsz.: 01-09-892857) 844.000'- Ft
+ ÁFA ĺĺsszegben az onkormányzat nevében a munkálatok elvégzésére a váIlalkozási
szerződést kösse meg a I|6Of címen a MÁV telep tervezés, engedéIyezés, kivitelezés
pénzmarađvánnyalegvüttelőirźnyzatterhére.

3. a munkálatok bonyolítója a Kisfalu Kft., bonyolítási đíja a nettó sztnrůaérték IlYo-a,
84.400,-Ft + łr.e. a 11602 címen a vĺÁv telep tervezés, engedé|yezés, kivitelezés
p énzmaruđvánnyal e gyütt e|őir źny zat terhéľe.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2013. március 11.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjánz a szerződés megktitése megttirtént, a tervezés
folyamatban van.

Rovar- és klÍrtevőiľtds lebonyolítúsa az önkormdnyzati tulajdonú épiiletekben

21812013. (I[.11.) sz. Városgazdźikodźlsi és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 12 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. fęlkéri a Kisfalu Kft-t ',Az önkormányzati tulajđonú épületek 2013. évi kétszeri rovar
és káľtevő elleni írtásď, tźlrgy-ő,kozbeszeruési éľtékhatárt elnem érobeszerzési eljaľás
lefolytatására. A munkálatok költségének fedezete a 11602 címen az épületek évi
kétszeri rovar és kártevő elleni iľtás soron ľendelkezésre áll.

2. Az eljátás és az ktás megszeľvezésének bonyolítója a Kisfalu Kft., bonyolítási díja a
nettő számlaéľték So/o-a + AFA, fedezete a I|602 címe az épiiletek évi kétszeľi ľovaľ
és káĺtevő elleni iľtás soron rendelkezésre á1l. A bęszerzési eljaľás keretösszege
7.480.000-Ft + AFA, a Kisfa1u Kft. bonyolítási díjának keretösszege:394.000-Ft +

Ápa..
Felęlős: polgáľmester
Hataridő: abeszeruési eljarás lebonyolításfua2013. április 30-ig, a munkák elvégzésére 2013.

évben folyamatosan

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: szerződés aláíľás alatt van, aláírás után az
elkészült ĺitemteľvnek megfelelően a vá|la|koző megkezdi a munkát.

,,Budapest Jóaefvúrosi onkoľmúnyzat tulajdonóban lévő mogyoródi elhelyezkedésíĺ
telekingatlanok éľtékesítésére, ingatlanközvetítőifeladatok ellútdsóra" túľgyti

b es zerzés i elj ĺźr ús er e dmény é n e k e lfo g adds a

2|9 l 20 |3. (Iil. 1 1.) sz. Yáľo s gazd álkod ási és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 12 igen szav azatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság a ,,Budapest Józsefuárosi onkormányzat
tulajdonában lévő mogyoródi elhelyezkedésű telekingatlanok értékesítéséľe,
ingatlanközvetítői feladatok e||átásárď, tárgyűbeszerzési eljáľásban úgy dönt, hogy

1. érvényesnek és eredményesnek nyilváĺiťja a beszerzési eljárást;

2, hozzájárul ahhoz, hogy az érvényes ajánlatot benyújto F.H'ts Ingatlan',Lrt. (székhely: 1082
Buđapest, Üuoi ĺt 48.) aján|attevővel a Kisfalu Kft.. az előterjesztés mellékletét képezo
megbíztsí szerzőđést, az ajánlatban meghatátozottak szeĺint, az ingat|an bruttó eladási
értékének 2,5 Yo-a mértékű kĺjzvetítői díjjal megkĺjsse. A k<jzvetítői díj fedezete atźlrgyévi
költségvetésben a 11602 cím telekértékesítés közvetitoi dija pénzmarudványa soľon
rendelkezésľe áll.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hataridő: azomal

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjánz a szerződés aláíľása megtiirtént20|3. április 04-én.

Budapest VIII., orczy tit l. szdm alatti ingatlanon (hrsz.: 36030) a JózsefvĺÍrosi
onkormdnyzat dltal végzett beruházĺźsokforgalmi értékének meghatdrozósa,, tórgyú,
közbeszerzési értékltatdrt el nem éľő beszerzési eljdrús eredményének megóIlapítdsa

220 /20|3. (III. 1 1.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangű, !2 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a ,,Budapest VIII., orczy ut I. szám alatti ingatlanon (hrsz.: 36030) a Józsefuáľosi
o nkoľmány zat tLItaI v é gzeÍt b eruháztsok foľg al mi éľtékének me ghatár o zása,, tár gý,
kozbeszerzéSi értékhatáľt el nem éro beszerzési eljáľásban alegalacsonyabb <isszegű

ellenszolgáltatást tartalmaző érvényes aján|atot a Prompt-Immo Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft. (székhely: 1041 Budapest, Rózsa u. 53., cégegyzéksztlma.. 01-09-
669821, adősztlma: If363012-2-4I) ajan|attevő ađta, így az eljáľás nyertese. Ajánlati
ara 480.000,- Ft + Ápa.

2. a határozat 1. pontja alapján felkéri a po|gźlrmestert az e|óterjesztés 3. számu
mel lékletét képezó megbízási szerző ďés a|áir ásár a.

Felelős: polgármester
Hatźtrido 20|3. március 1 1.

A Jeeyzői Kabinet tájékoztatása alapján: Pľompt-Immo Keľeskedelmi és Szolgáltató
Kft-vel a megbízási szeľződés aláírásra keľült.

A ,,közteriileti zlÍszlórudak beszeľzése és telepítése,' tdľgyli, közbeszeľzési éľtékhatdľt
eI nem éľő beszerzési eljóľlźs eredményének megdllapítósa
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221 ĺ 2013. (IIL 1 1.) sz. Váľo s g azdźÄko dáls i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(1.0 igen, 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a ,,końetťr\eti zźsz|órudak beszerzése és telepítése'' tátgyu, kozbeszeruési értékhatán

el nem étő beszerzési eljaľást eredménýelennek nyilvanítja, tekintettel a benýjtott
aj anlatok érvénýelensó gére.

f. ismételten megindída a ,,kozteruleti zász|őrudak beszerzése és telepítése'' tárgyú,

kozbeszeruési értékhattrt eI nem érő beszerzési eljarást, a beszerzendo zász|őrudak

méretét fijldfelszíntol sziĺmított 6 m magasságban hatźrozzameg.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. március 11.

AVa
tájékoztatása alapján: a Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság 22|.l20t3. (III.11.) sz.

és a22fĺ2013. (III.11.) sz. határozatának2. pontjáú az a|álbbiak szerint módosítja:

,,Jőzsefváros közigazgatási teľületén 28 helyszínen, łisszesen 84 db. zńszlőrudat és 112

db. zászlőt szerez be és helyez e| az e|őteľjesztés mellék|etét képező kiizterůileteken,
iisszesen bruttĺó 10.250.000,- Ft łisszegben, melynek fedezetét az áilta|ános taľtalék
teľhére biztosítja.''

A ,,közteriileti zĺÍszlók beszerztźse,, tdľgyĺl, közbeszerzési értékhaÍdrt el nem érő
b e s ze r zé s i e lj úr ĺÍs e r e dmé ny é n e k m e g úll ap ít ds a

22212013. (III.I1.) sz. Váľosgazdáł|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(10 igen, 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dclnt, hogy

1. a ,,kozteri|eti zász\ők beszerzése'' targyú, közbeszerzési értékhatárt eI nem érő

beszerzési eljáľást eredménýelennek nyilvánítja, tekintettel a mrĺszaki tartalom

módosításáľa.

2. ismételten megindítja a ,,kclzteľĹileti zászlők beszerzése,, tátgý, kozbeszerzési
értéLdlatárt el nem érőbeszęrzési eljárást, abeszetzeĺdó ztszlők méretét ]0 x2I0 cm-

beĺhatátozzameg

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. marcius l l.

lkodás i Iroda
tájékoztatása atapján: a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság 221|2013. (II.11.) sz.

és a222t20ĺ.3. (I[.rr.) sz. hatáľozatának2.pontját az a|ábbiak szeľint módosítja:

,,JőzseÍvźros közigazgatási területén 28 helyszínen, iisszesen 84 db. zász|őrudat és 112

db. zászlőt szerez be és helyez e| az e|őteľjesztés mellékletét képező kiizteľiileteken,
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łisszesen bruttó 10.250.000,- Ft összegben, melynek fedezetét az á|talLźnos tartalék
terhéľe biztosítj a.''.

,,KĺÍlvlÍľia tér kiviteli teľvek és Teleki tér kijzösségi zöldfeliilet tervezési szolglźltatds',
túrgyú közbeszerzési eljdrds ajdnlattételi felhívĺÍsdnak elfogadĺźsa, valamint

ll ozztÍj dr ul ús az e lj dr ds kezde mé ny e zé s é h ez

223ĺ2013. (III.11.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(10 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A JŐZsEFvÁRosI oľronvĺÁľyzĺ.ľ Képviselő. testůiletének Váľosgazdálkodási és

Pénzĺigyi Bizottsága a ,, Kálvária tér kiviteli tervek és Teleki tér kozosségi zoldfelület
t e rv e z é s i s z o l gól t at á s,, tár gy.ő kozb eszeruési elj arásban úgy dönt, ho gy

1. aBiráIő Bizottság áIta| 2013,03.07-énjavasolt, és az e\őteľjesztés |. szám,ű melléklete
szerint szakmai indokolásra tekintettel, akozbęszeruésl' e|járásról szóló 20II. évi CVIII.
tĺlľvény ĺ22. $ (7) bekezdés a) pontjában foglalt, hirdetmény kozzététele nélküli
tárgyalásos eljárást folytat le.

2. elfogadja aZ előteqesztés 2. száĺnű mellékletét képező aján|attételi felhívást és

aj án|attéte|i dokument áciőt.
3. ahatźrozat szerinti kozbeszeruési eljaľást megindítja és az ajźnlattételi felhívást megküldi

az a|ábbi 5 szeľvezetnek :

1. Atelierarchitects Építészeti Kft., székhely: 1138 Budapest' Danubius utca 12-1,6.Y16.
2. Zsuffaés Kalmár Epítészműteľem Kft., székhely: 1012Bp. Logodi u.I0l12.
3. GARTEN STUDIO Táj- és Keľtépítészeti Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt

Felelősségrí Taĺsaság, székhely: 1012 Budapest' Pálya u 13.

4. INCoRSo ÉpÍľÉsz és ÉpÍľo HĺuHBl-y Szolgáltató Kft., székhely: 1025
Buđapest, Szépvölgyi ft 84. 1 /1.

5. Ujirrány Tájépítész Koľlátolt Felelősségű Táľsaság, székhely: 10l3 Budapest, Attila
ttt 4I.III. em. 7.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. máľcius 11.

A Városfeilesztési és Főépítészi Üeyosztá|y tájékoztatátsa alapján: a közbeszerzésĺ eljárás
során az a|á.ňbi cselekmények tiiľténtek:
Ajánlatok bontása: 20|3. március 22.10:00
F.elvilágosítás kérés: 2013. máľcius 29.
Felvilágosítás megadásának hatáľidejez 2013. ápľilis 03. 09:00
Táľgyalás időpontja: 2013. április 03. 09:00
Eredmény megáttapításáľól a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 346ĺ2013.

Gv.15.) számú határozatában diintfitt.
A szerző dés ek a nyertes aj ánlattevőkkel a|áír ásr a kerültek.

BeszĺÍmoló a 180/2013. (II.25.) VPB hatdrozat végľehajtdsĺÍról

224/2013. (III.11.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú, |2 igen szavazatta|)
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A Váľosgazdálkodási és PénzÍĺgyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogađja a I80l20I3. (II.25.)

számű b i zotts ági hatźx ozaton al apul ó b e számo lót.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. március 11.

A PénzüeYi Ügvosztálv tájékoztatátsa alapján: ahatározatban foglaltak nem igényeltek
intézkedést.

Javaslat a Jahaľos Ügyvédi Iroda megbízĺÍsi szeľződésének 2013. febľudr havi
telj es íté s ig azo l lÍs ór a

225 ĺ20 |3. (Iil. 1 1.) sz. Váro s g azdá.Jko dáls i és P énzü gyi B izo tts ág határ ozata
(egyhangú, 12 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásľa a Juhaľos Ügyvédi lrodával kötött megbizási szerzođés teljesítés
igazo|ását2013. február 1-jétől 2013. február 28-ig terjedő időszakľa.

2. felkéri a polgáľmestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áírásfua.

Felelos: polgármester
Hataľidő : f0I3 . mźrcius 22.

A Szeľvezési és Képviselői lľoda tájékoztatása alapján: a teljesítésigazolás aláíľása
megtłirtént.

HozzlÍjdrulós a Budapest WII, Dankó utca ... ..... szdm alatti,
.... helyrajzi számú lakásingatlanra vonatkozó ajđndékoz.lÍsi .

szerződésbenfoglalt 1/1 ardnyú tulajdonjogszeľzéshez ZART ULES

227 l 2013. (III. 1 8.) sz. Váľo s gazd álko dási és Pénzü gyi Bĺzotts ág batár ozata
(egyhangú, |2 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a Budapest Józsefrarosi onkormányzat, mint
jelzáIogsog jogosult képviseletében hozzájáru| a
nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Dankó utca . .'.... szám a|atti
ingatlan tekintetében L. G. és fia L. G. kozött 2013. máľcius 04-éĺ létrejĺitt Ąandékozási
Szerződésben foglaltak szeľint L. G. (szĹiletett: ...) ý1 araÍIyű tulajdonjoganak
ajánđékozás jogcímén történő bejegyzéséhez a Józsefuárosi onkormanyzat javéĺra 1.

ranghelyen bejegyzett je|záIogog, elidegenítési és terhelési tilalom fenntaľtása mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. iĺgyvezeto igazgatőja
Határidő : 2013 . március 25.
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A Kisfatu Kft. täjékoztatása alapjánz a hozzájáruló nyilatkozatot 2013. március 26.
napján kiadták aziigyfé|részére' aziigy további intézkedést nem igényel.

Tulajdonosi hoadjdrulds Budapest WII. keriilet SaÍzados út 18. vízbekötés
kti zter ületi m un kdl ataih o z

244120Í3. (III.18.) sz. Váľosgazdáikodási és Pénziigyi Bĺzottsághatározata
(egyhangrĺ, 12 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Fővĺĺľosi Vízművek Zrt. részérę
Budapest VIII. keľütetSzźuađos út 18. vízbekötés kivitelezéséhez szükséges köĺerii|eti jáĺda.
és útszakasz építés kcjzbeni megbontásához sztfüséges tulajdonosi hozzájáru|ástlt megadja a

következő feltételekkel :

IJ gykatszám: I 6-20 I l 20 13 .

Kérelmező: Fővaľosi Vízművek Zrt.,tervező Weiner Viktor
Helyszínek: Budapest VIII. Szćzađos út 18. szám a|atti épiilet elott találhatő koz,űtjáľda- és

utp áIy aszakasza, kr sz. : 3 8 8 6 0, buľko l atb o ntás s al é rinte tt,

Tárgy: Budapest VIII. kerületSztzados út 18. vízbekötés közterületi munkái

Helyľeállítási kotelezettség :

- a burkolatbontással érintett jáľda- és útpályaszakasz telies szélességben és telies
rétegľendj ében történő hel)'reállítása,
- a burkolatbontás (és a forgalomtechnikai teľv szerinti fél útpálya|ezárások) helyszínét
elkeľtilő útvonalat j ó1 láthatóan j e|zLk,
- jól látható aĺtźljékońatjźk az uthasznźiókat a burkolatbontás varható idotartarnárő|,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben történő he|yreźi|itására,
- aberuhźzó és kivitelező közösen 5 év garanciát vállal a helyreállított burkolatéľt.

Helyszíni szakfelügyelet:
- Az engedélyes ) a kivitelezés területén érintett közműtulajdonosoktól

(közműszolgáltatóktól), azok eseti előíľásai alapján helyszíni szakfelügyelet kéľ.

Felelős: polgármester
Hatariđő: 2013 . március 1 8.

A VaeyoneazdáIkodási és Üzemeltetési Ügvosztálv tájékoztatása alapján: TulajdonosĹ
és Ktizútkeze|ői hozzájárulások okiratai kiadmányozva. Munkakezdési hor.zájárullás
kiadványozva.

Tulajdonosi houdjúrrylds az Impulzív Kft. részéľe Budapest WII. keriilet Dobozi u.

2. transzfoľmdtor @HrĐ dllomús lkV-os kdbelrekonstrukciójúnak ktjzteriileti
munkdlataihoz

245/20|3. (III.18.) sz. Váľosgazdźikodátsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangri, Í2 igen szavazatta|)
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AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Seres Tibot áIta|tervezett, a
Budapest VIII. kerület Dobozi u. 2, (brsz.: 35397) szám alatti ingatlanon Ía|á|hatő EHTR
állomás rekonstrukciőjához, a tervezett ktjzteriileti munkák megvalósításźůloz szĺikséges
tul aj do no s i ho zzttj áruIás át me gadj a a következő fe ltéte l ekke l :

IJ gyiratszttm: I 6-27 3 12013 .

Kérelmező: Impulzív K-ft., teruező Seľes Tibor
Helyszínek: Budapest VIII. kerület Dobozi u. 2. szźlm alatti épĺilet előtt ta|á|hatő kozitt

j źlr đaszakasza, |lĺ sz... 3 5 4 0 0, buľko latb o ntás s al éri n tett,

Targy: Budapest VIII. kerĹilet Dobozi u. z. ÉHlR állomas rekonstrukciója.

Helyľeállítási kötelezettség :

- a burkolatbontással érintett helyi k<izút járdaszakaszának teljes szélességben tĺjľténő
helyľeállítása'
- a burkolatbontás helyszínét elkerĹilő útvonalat jól láthatóan j e|zik,
- valamennyi burkolatbontás helyszínén a helyreállítási k<itelezettség teljes szélességben
megtörténik,
- jól látható an tájékoztatják az úthasználókat a burkolatbontás váĺhatő ídőtaÍtarntLrőI,
- kötelezi a kivitelezőt a buľkolat megfelelő minőségben történő helyreáI|ításźra,
- aberuhźuó és kivitelező közösen 5 év gaĺanciźtvá||al ahe|yreźi|itott burkolatéľt.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. mĺĺľcius 18.

A Vagvoneazdálkodási és Üzemeltetési Üľĺ'osztálv tájékoztatása alapján: TulajdonosĹ
és Ktizútke ze|(Íi hozzájáľulás o k okiratai kiadm ány oW a.

Tulajdonosi hozzlźjúrylús az Impulzív ffi. részéľe Budapest WII. keľiilet Szildgyi u
2. transzformdtoľ @HrĐ úIlomús L0kV-os kĺÍbelrekonstrukciójúnak közteľiłleti

munkúlataihoz

24612013. (III.18.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhan gú, 12 igen szav azatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Seľes Tibor á|ta| tewezett' a
Budapest VIII. keľület Szilágyi u. 2. (|usz.: 3469|) szám a|atti ingatlanon ta|źihatő Érĺľn
állomás rekonstrukciőjához, a tervezeff. k<jzterületi munkák megvalósításźůloz szĺikséges
tul aj do no s i hozzáj árulźlsát me gadj a a kövętkező feltételekkel :

IJ gyitatszźtm: 1 6-204 l 20 1 3,

K&elmezó: Impulzív Kft., tewező Seľes Tibor
Helyszínek: Budapest VIII. kerület Szí|ágyi u. 2. szám alatti épület előtt taláIhatő köZtLt.

járdaszakasza, Ilĺsz': 3 4690, burkolatbontással éľintett,

Tárgy: Budapest VIII. keľület Szilágyi u. z. ÉHľR állomás ľekonstrukciója.

Helyľeállítási k<jtelezettség:
- a burkolatbontással érintett helyi kozút járdaszakaszának teljes szélességben történő
helvľeállítása.
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- a burkolatbontás helyszínét elkeriilő útvonalat jő| |áthatőanj elzik,
- valamerľryi buľkolatbontás helyszínén a helyreállítási kötelezettség teljes szélességben
megtorténik,
- j ó1 látható an tájékoztatják az uthaszná|őkat a burkolatbontás vźnhatő időtatamáról,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben t<jrténő helyreá|Iítźsźlra,
- aberuhtľ;ó és kivitelező k<jzosen 5 év saruncitlt vállal a helvreállított burkolatért.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. marcius 18.

A Vaeyoneazdálkodási és Üzemeltetési ÜgyosztáIy tájékoztatása atapján: TulajdonosĹ
és Ktizútke zel'ői hozzájá ru lás o k o kiľatai kiadm ányozva.

Tulajdonosi houlÍjdrulds az Impulzív Kft. részére Budapest WII. keriilet Mária u. 2.

trans4formdtor (EHTR) lźllomds L0kV-os kúbelrekonstrukciójdnak kijzterületi
munkdlataihoz

2 47 ĺ 20Í3. (Iil. 1 8.) sz. Váro s g azdá|ko dáts i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú, |2 igen szavazatta|)

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy a Seres Tibor źita| tervezett., a

BudapesiVIII. kerület Mária l.Llb. (hĺsz.: 36658) szám a\atti ingatlanon található ÉHrn
állomás rekonstrukciőjához, a tervezett kĺjzteľületi munkák megvalósításához szükséges
tul aj dono si hozzáj aru|ás át me gadj a a kcj vetkező fe ltéte lekke l :

Ü gykatszám: I 6-263 l20 13 .

Kére|mezo: Impulzív Kft., tervęzo Seres Tibor
Helyszínek: Budapest VIII. kerület Maria u. 2lb. szám a|atti épület előtt találhatő kozut

járdaszakasza, Iltsz.: 3 665 6, buľkolatbontással érintett,

Tárgy: Budapest VIII. keľület Mrária u. z. ÉHľR állomás rekonstrukciőja.

Helyľeállítási kotelezettség:
- a buľkolatbontással érintett helyi közút járđaszakaszźnak teljes szélességben történő

helyreá1lítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkertilő útvonalat jólláthatóan je|zik,
- valamennyi burkolatbontás helyszinén a helyreállítási kötelezettség teljes szélességben
meglörténik,
- jólláthatóantźĄékońatjákazuthasznáIőkat a burkolatbontás váĺhato iđőtartarnáĺőI,
- kĺjtelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben töľténő helyteá||ítására,
- abenlházó és kivitelező kĺjzösen 5 év garanciátvállal a helyreállított buľkolatéľt.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2013. marcius 1 8.

A VaeyoneazdáIkodási és Üzemeltetésĺ Ügyosztály tájékoztatása alapján: TulajdonosĹ
és Közútkeze|ői hozzźljáľulások okiratai kiadmányozva.

Tulajdonosi hoadjdralĺÍs, a Budapest VIII. keľiilet Német u. 14. szdm alatti Németh
Ldszló Altaldnos Iskola tanulĺii létszámbővítése kapcsón megépiilő gyaloglÍtkelőhely
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(Budapest WII. keriilet Német utca - Jóaef utca kereszteződése) közvillźgítlźsúnak
térítésmentes kezelés be adds lthoz

248ĺ20|3. (III.18.) sz. Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 12 igen szavazatta|)

A Városgazđź:,|kođási és Pénzüg5'i Bizottság úg)'dönt, hogy

1.) a Német u. - József u. keresztezodésben létesítendő gya|ogźúkelőhely környezetében
elkészülő kozv1lágitási berendezést - a műszaki átadással egy időben _ a Budapesti
Dísz-és Kozvi|ágítási Kft-nek (|203 Budapest, Csepeli atjarő 1-3.), mint a meglévő
kozvĹ|ágítási berendezések üzemeltetőjének üzemeltetésľe térítésmentesen źúadja.

Felkéri a polgáľmestert az 1. pontban meghatározott üzemeltetési szerzőđés aláírásttra.

Felkéľi a polgĺírmestert, hogy amint a jogszabályi környezet lehetővé teszi, a
kozvi|ágitási berenđezések tulajdonjogának átadását Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivat aIánáI kezdemény ezze, és a tulaj donj ogban történt v á|tozéső|
írásban éľtesítse a Budapesti Dísz-és Kozvi|ágítási Kft-t'

2.)

3.)

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetén 2013. mĺíľcius 18.

2. pont esetén a mtĺszaki źńadást kovető 30 napon belül
3. pont esetén ahattlridó folyamatos

A VaeYoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: TulajdonosĹ
hozzájáru|ás okirata kiadmány ozv 

^.

A JóaeÍvdrosi Gyermekek Üdiiltetésééľt Közhasznú Nonproftt KÍt. 2013. évi iizleti
tervének jóvúhagydsa

2 49 ĺ20Í3. (III. 1 8.) sz. Város g azd'á|ko dási és Pénzüryi Bĺzotts ág határ ozata
(egyhangú, Í2 igen szavazatta|)

A Yźtosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy a Jőzsefváĺosi Gyermekek
Üdtiltetéseéft KözhasznúNonproťrt Kft. 20|3. évi iizleti tervét 110 000 e Ft bevétellkiadás
e|oirźnyzattal,73 600 e Ft önkormźnyzati támogatássaI az előterjesztés 1. sz. mellékletében
rész|etezett és beteľjesztett üzleti terv szeľint jővehagyja.

Felelős: a ĺőzsefvárosi Gyeľmekek Üdtiltetésééľt Kozhasznu Nonprofit Kft. ugyvezeto
igazgatőja
Hatźriđó: 2013. máľcius 1 8.

A Józsefuáľosĺ Gveľmekek Üdĺiltetésééľt Ktizhasznú Nonprofit Kft. tájékoztatása
alapján: ahatározat végrehajtása további intézkedést nem igényel.

JózsefvĺÍrosi Ktjzösségi Hdzak NonproJit KÍt. 2013. évi iizleti terve

25012013. (III.18.) sz. VáľosgazdáÄkod'ási és Pénzügyi Bizottsághatározata
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(egyhangrĺ, t2 igeĺ szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a Józsefuáľosi
Közösségi HázakNonproťlt Kft. 2013. évi üzleti teľvét.

Felęlős: polgármesĹer
Hataľidő: 2013. maľcius 1 8.

A Józsefuárosi Ktiziisségi Házak NonproÍit Kft. tájékoztatása alapján: a határozat
végrehajtása további intézkedést nem igényel.

Közteriilet-haszndlati kéľelme k elbíróIds a

251 120|3. (III. 1 8.) sz. Város gazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(7 igen' 3 nem, 2 tartózkodás szavazattal)

A Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľiilet-hasznźiati
hozzttjáľu|ást ad - díjmentességgel - az alábbi ügyben:

Kĺjzterület.hasznáIő, kére|mező: Pedrano CRD Kivite|ező KÍt.
(1082 Budapest, Prtĺter u.29la.)

Kĺjzterület-hasznáIatideje: 2013. március 18. - 2013. december 31.

KöZterĹilet-hasznáIat cé|ja: építési munkaterület

Közterület-haszná|athelye: Práteru.25-27.járműfoľgalmiľész
Kĺjzteľület-hasznáIatnagysága: 94m"

Közteľiilet-hasznáIathelye: Práteľu. 25-27.jźrda
Közteľĺilet-hasznáIatnagysága: 100m,

KöZterĹilet-haszná|at helye: Futó u. 3I-33. járda
Közteľtilet-hasznźllatnagysága: I20 m"

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. máľcius l8.

A VaeYoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: a kiizterület-
használatĺ határozat kiadásľa kerĺilt.

252 lf013. (Iil. 1 8.) sz. Város gazdálkod ás i és P énzü gyi Bizo tts ág határ ozata
(egyhan gú, lf igen szzv azatta|)

A Yźlĺosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság iĺgy dönt, hogy ktjzteľület-hasznáIati
hozzájárulźtst ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

KöZteľĹilet-haszĺáIő, kéľelmezo: Salty Dog Keľeskedelmi és Szolgáltató Bt.
( 1 088 Budapest, Szentkirályi u. 23.)

Kĺjztertilet-haszntiat ideje: 20|3.június 2. - 2015.június 1.
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KöZtertilet-hasznáIatcéIja: vendéglátó terasz
K<jzteľü1et-hasznáIathelye: Vas u. 12.

Kcjztertilet-hasznáIatnagysźąa: 4m2
Díjfizetés ütemezése: negyedéves díjfizetés

Felelos: polgármester
Hataľidő: f0|3. marcius 18.

A VagYoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: az ügyfél nem
ťuette be a kiizteriilet.haszná|at díját' abatározat nem keľült kiadásľa.

25312013. (III.18.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú, |2 igen szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺlnt, hogy közteľület-haszná|ati
hozzájtxu|ást ad - teljes díjfizetéssel - az aLábbi ügyben:

KözterĹilet-hasznáIő,kére|mezó: Ready Medizintechnik Keľeskedő és Hirdető Kft.
(1085 Budapest, József krt. 53.)

Közterület-hasznźiat ideje: 2013. március 18. - 2014. marcius 17.

Közterület-haszná|at cé|ja: reklámtábla
KöZterület-haszĺá|at helye: Rökk Szilĺíľd u. 5.

KözteľĹilet-haszná|atnagysága: I mf

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. március 1 8.

A VaeyoneazdáIkodási és Üzeme|tetési Ügyosztálv tájékoztatása alapjánz 
^z 

ĺigyfél
b eťuette a ktizte rĺi let.h a szn á l at díját, a határ ozat kiadás ľa kerüIt.

254ĺ20|3. (III.18.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottsá'ghatározata
(egyhangú' 12 igen szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzngyí Bizottság úgy dönt, hogy köĺertilet-hasznáIati
hozzájtru|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|źlbbi ügyben:

KĺlzterĹilet -haszná|ő, kér elmezó : Raiker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(1184 Budapest, Hengersor u. 45-53.)

Közteľület-hasznźiatideje: 201^3. március 19. -2014. miíľcius 18.

KĺjzteľĹilęt-haszná|at cé|ja: reklámtábla
Közterület-hasznáIat helye: Asztalos Sándor u.9-l2.
KözterÍilet-haszná|atnagysága: Ifił

Felelős: polgáľmester
Hatáĺidő: 2013. március 1 8.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztály tájékoztatása alapján: az ügyfél
b eťuette a kiizterület-h a sznál at díját, a határ ozat kiadás ľa keriilt.
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25 5 l 20|3. (III. 1 8.) sz. váľo s gazdálkod ás i és Pénzü gyi Bizotts ág batá.ľ ozata
(egyhangú, Í2 igen szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy d<jnt, hogy közterület-hasznáIati
hozzájaru|ást ad _ teljes díjfrzetéssel - az a|ábbi tigyben:

KöZterület-hasznáIő,kérelmező: Onish Vendéglátó és Kereskedelmi Kft.
(224| Sülysáp, Fő u. 20lA.)

Kozteľület-haszná|atideje: 2013. április I. -2013. szeptember 30.

KözterĹilet-haszná|at céIja: vendéglátó terasz
KözterĹilet-használathelye: Múzeum u. 2.
Köztertilet-hasznźůatnagysága: 18m2

Felelős: polgĺĺrmester
Hatĺĺridő: 2013. marcius 1 8.

A Vagvoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztálv tájékoztatása alapján: az iigyfél
b eťuette a ktizterü let-h asznál at díját' a határ ozat kiadás ra keľüIt.

256 ĺ2013. (III. 1 8.) sz. Városgazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhan gri, 12 igen szav azattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<ĺnt, hogy koztenilet-haszná|atj
hozzájáru\ást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

Kĺjzteľiilet-hasznttlő,kérelmező: AperiBio Kft.
(1011 Budapest, Bem ľkp. 23.)

Kĺjzteľület-haszĺáIat ideje: 2013. április I. -20|5, augusztus 31.

Közteľület-haszná|at céIja: reklámtábla
KözteľĹilet-hasznéĺ|at helye: KÍúgy Gyula u. 4.

Közterület-hasznáIatnagysága.. 2m"
Díjfizetés ütemezése: havi díjfizetés

Felelős: polgáľmester
Hatźridő: 2013. maľcius 1 8.

A Vaeyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztálv tájékoztatása alapjánl az ügyfél
b eťlzette a közte ľii l et-h a szn ála t díját, a határ ozat kia d ás ra ke rĺi lt.

25712013. (III.18.) sz. Váľosgazdáikodásĺ és Pénzĺigyi BÍzottsághatározata
(egyhan gú, 12 igen szav azatta|)

A Yźnosgazđálkodási és Pénziigyi Bizottság ilgy dönt, hogy kĺjzteľület-hasznáIati
hozzájaru|ást ađ - díjmentességgel - az alabbi ügyben:

Kcizterület-hasznáIő,kérelmező: ób.,oai Egyetem
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(1034 Budapest, Bécsi iLt96/b.)
Közterület-hasznáIat ideje: 2013. március 23. -2013.június 30.
KöZtenilet-hasznáIatcé|ja: építésimunkaterület(homlokzatfelújítás)
KöZterĹilet-hasznáIat helye: Tavaszmező u. 17. - Szuz u. sarok
KöZterület-haszntĺIatnagysága: 158 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 18.

A Vagvoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztá|y tájékoztatása alapján: a ktizterület-
használati határ ozat kiadásľa kerĺilt.

258120Í3. (I[.18.) sz. Váľosgazd,áůkod,ásĺ és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(e gyhan gú, 12 igen szav azatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy közterület-haszná|ati
hozzájáru|ást ad - díjmentességgel - az a|ábbi tigyben:

Közterület-hasznźiő,kérelmező: Baufit.Spoľt Építő és Szolgáltató Kft.
(1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 55/A.)

Köztenilet-haszná|at ideje: 20|3. mĺĺrcius 23. -2013. május 30.
Kcizterület-haszná|at céIja: építési munkaterĺilet
Közteľület-haszná|athelye: József u.41.
Közteľület-haszntiatnagysága: 90m2

Felelos: polgáľmester
Határidő: 2013. maľcius 1 8.

A Vaeyoneazdá|kodási és Üzemeltetésĺ tigyosztály tájékoztatása alapján: a kłizterület.
haszná|ati blatár ozzt kiadásra került.

259 /2013. (Iil. 1 8.) sz. Váľos g azdá|ko dás i és Pénzĺi gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 12 igen szav azattal)

A Yárosgazdálkodási és Pénzagyi Bizottság úgy dönt, hogy köZterĹilet-haszná|ati
hozzźĄáruIźtst ad - díjmentességgel - azalźlbbí ügyben:

Kozterület-hasznźůő,kére|mezo: Jézus Társasága Magyaľországi Rendtaľtománya
(1 085 Budapest, Mátia u. 25')

Közterület-hasznźiatideje: 2013.ápri|isZ7.
Közterület-haszná|at cé|ja: kulturális renđezvény (tánchaz)
Közterület-haszná|at helye: Lorinc pap téľ
Közteľület-hasznźiatnagysága: 350m,

Felelős: polgármesteľ
Határidő : 2013 . maľcius 1 8.
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A VagYoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: a kiizteľĺilet-
haszná|ati határ ozat kiadásľa kerĺilt.

260120|3. (III.18.) sz. Váľosgazdáůkodálsi és Pénziigyĺ Bizottságbatározata
(egyhan gú, 12 igen szav azattal)

A Yárosgazdźlkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-hasznźiati
hozzájarulást ad - díjmentességgel - az alábbi ügyben:

Közteľület-haszĺáIő,kéľelmező: TIT Kossuth KIub Egyesület
K<jzterĺi1et-haszná|at ideje: f0I3. március 16. -Z)IŁ.március 15.

Közterület-hasznáIatcé|ja: Kossuth Klub fényreklám
Közterület-haszná|at helye: Múzeum u. 7.

Közteľület-haszná|atnagysága: 4 m2

Fe1elős: polgármester
Hataridő: 2013. mĺáľcius 18.

A Vaeyoneazdálkodásĺ és Üzemeltetésĺ Ügvosztálv tájékoztatása alapján: A ktizterület-
használati határ ozat kiadásľa került.

26| ĺ2013. (III. 1 8.) sz. Vá ľo s g azdáiko dálsi és Pénzü gyi BŁo tts ág hatá.ľ ozata
(egyhangú, 12 igen szav azatta|)

A Ytxosgazdźikodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy kozteľĹilet-haszntůati
hozzájfullźtst ad - díjmentességgel - az alábbi ügyben:

Kĺjztertilet-haszná|ő,kére|mező: Társasház Dĺószeghy u. 10/A.
(1089 Budapest, Diószeghy u. 10/A.)

KözterĹilet-hasznźtlat ideje: 2013. máľcius 25. -2013. mĺĺrcius 30.

K<jzteľĹilet-hasznźÄat cé|ja: építési munkaterület (ereszalj veszélytelenítés)
KĺizterĹilet-haszná|athelye: Diószeghy u. 10/A.
KozteľĹilet-hasznźlatnagysága: 40 m"

Felelős: polgármester
Hataľidő: 201'3. maĺcius 18.

A VaeYoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztály tájékoztatása alapján: A közterület-
használati határozat kiadásľa kerĺilt.
262 12013. (Iil. 1 8.) sz. Váro s g azdá|ko dálsi és Pénzügyi Bizo tts ág határ ozata

(egyhangú, |2 igen szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy közteľĹilet-hasznźiati
hozzájáĺu|ást ad _ díjmentességgel - az alábbi ügyben:

Közterület-hasznźiő, kére|mező: Szirt Építőipari Kft.
(1093 Budapest, Kozraktát u. 10.)

Kozterület-használatideje: 2013. március 26. -2013. április 5.

Közteriilet-hasznáIat céIja: építési munkaterület (homlokzat felújítás)
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Kĺj zterület -haszná|at helye :

Kĺj ztertil et .haszntl|at nagy sága:

Felelős: polgrírmesteľ
Hataľidő: 20|3. maľcius 18.

Tolnai Lajos u. 5.

10 m2

A Vaevoneazdálkodási és ÜzemelÍetéqi Ügyosztáb tájékoztatása alapján: A ktizteriilet-
használati határozat kiadásra került.

263t2013. (III.18.) sz. Váľosgazdáilkodátsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(e gyhan grĺ, |2 igen szav zzattal)

A Városgazdálkodási és Péľlzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a 61012012. (v.23.) sztlmu

határozatát az a|ábbiak szeľint módosítja:

Kozteľtilet-hasznźiő,kéľelmező: AperiBio Kft.

Kö zterül et -haszná|at i dej e :

(1011 Budapest, Bem rkp. 23.)
2013. április 1. -2015. május 31.

Ktjzteľiilet-hasznźiatcélrja vendéglátó terasz
KöZteriilet-hasznáLatnagysága: 29m.
Kö zteľül et -hasznáIat he lye :

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013. marcius 1 8.

Kľudy Gyula u.4-6.

A VaeYongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztálv tájékoztatása alapján: A kłizteľület.
használati határ ozat kiadásra keľült.

Bdrka Jóuefvúrosi Színhúzi- és Kulturdlis NonproJit KÍt. 2013. évi iizleti terve

26412013. (I[.18.) sz. Váľosgazd,áikodálsĺ és Pénzügyi Bĺzottsághztározata
(egyhan grĺ, 12 igen szzv azattz|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Barka Józsefuárosi Szíĺlházi- és

KulturáIis Nonprofit Kft. 2013. évi iizleti teľvét 24 mí|Iiő Ft ĺinkormźnyzatĺ műkĺjdési
támo gatás nyúj tása mel lett j óv źthagyja.

Felelős: a Bárka Józsefuárosi SzínhĺŁi- és Kulturális Nonprofit Kft. igyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 2013. maľcius 1 8.

tájékoztztása alapján: A ktizterület.
használati határ ozat kiadásra keľüIt.

Alnaorasz Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriłlet, Baľoss u 87. szdm
alatti iires önkormónyzati tulajdonú nem lakds céIt7 helyiség vonatkozósdban

265 12013. (III. 1 8.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
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(egyhangú, 12 igen szav azatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájáru| a Budapest VIII., 357f6lllN2heIyrajzi számon nyilvántartott, természetben
a Budapest VIII., Baross u. 87. szám a|att talźihatő,46m" alaptertilettĺ, üres,
önkormányzati tulajdonú, utcai, bejátatí ftjldszinti nem lakás célú üzlethelyiség
bérbeadásáhozf0I8. decembeľ 3l. napjáig hatźrozott időre Alnaorasz Kft. ľészéľe gyros
húsnyáľsak előkészítése és raktározás céIjára, 35.000,- Ft/hó + Áfa bérleti ł közizemi-
és ktilon szo|gá|tatási díjak összegen.

2.) a béľleti szerzođés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzattulajdonában álló nem
lakás céljáľa szolgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 11/2005. (IV. 20.)
szźmű Budapest Jőzsefvttosi onkormányzati ľendelet 13. $ (2) bekezdése aIapján 3 havi
béľleti đíjnak megfelelő óvadék megfizetését, és a 15. $ (4) bekezdése alapjáĺközjegyzo
előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírásátvźi|a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatója
Hatźniďő: 2013. március 25.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 03. 25-én írásban értesítették az iigyfe|et, a

szerződést nem kötötte meg, további ügyintézést nem igényel.

G. Gy. részletÍizetési kérelme a Budapest WII. keriilet, PrĺÍter u. 65. szóm alatti
helyis égre felh almozott h łÍtr alé k v o n gtko zĺźs ĺźb an

266120|3. (III.18.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(egyhan gú, |2 igen szav azatta|)

AYáľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺint, hogy:

1) enqedél:lezi G. Gy. volt bérlő tészéte a Budapest VIII. keľület, Práter u. 65. szttalalatti,
36I28l3lN6O hrsz-il, 56 m2 alapteľtiletrĺ helyiség vonatkozás źtban a 2OI3. február 28-ig
fennálló 634.865,- Ft bruttó hátta|éWa 6 havi ÉszIetťĺzetési kedvezmény megadását az
alábbiak szerint:

a. a megállapodás alt.íttsával egyidejríleg megfizetendő a htúra|ék 25 oÁ-a, azaz
158.]16,- Ft (86.813,- Ft kamat + 7Í.903,- Ft tőke),

b. a tőketartozásbőI fennmaradő 476.|49,- Ft-ot a Ptk. 232. s (1) bekezdése szeľinti
jegybanki alapkamattal növelten 6 hónap alatt. egyenlő részletekben fizeti meg20t3.
április I 5. napjátő| 20|3. szeptembeľ 1 5. napj áig.

2) Amennyiben az adős a részleteket nem teljesíti a vźl|Ialt kötelezettségének megfelelően,
,űgy a teljes még fennálló hátralék egycisszegben válik esedékessé, késedelmi kamattal
terhelten.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2013. március 25.
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A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 03. 25-én íľásban éľtesítették az iigyfe|et, a
megállapodást nem kłitötte meg' a végrehajtási eljárás folytatódik.

Babus Zöld Trans KÍt. új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozlÍ kérelme a
Budapest VIII., Prdter u. 33. szdm alaÍti helyiség vonatkozltsdban

267l20l3. (III.18.) sz. Városgazd'áikodátsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(egyhan gú, 12 igen szav azatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. hozzájárul ii bérleti jogviszony létesítéséhez a Babus Ziild Tľans KÍt-ve| az
ingatlan-nyilvántaľtásban a3632310lN2 he|yrajzí számon nyilvantaľtott, teľmészetben
a Budapest VIII. keriilet, Práter u. 33. sztlm a|atti, |9 m, alapterĹiletű
önkormĺĺnyzati tuLajđonú, utcai, ftildszinti nem lakás célú helyiség vonatkozźsában
22.958'- Ft/hó + Afa bérleti t kijzÍszemi és külön szo|gá|tatási díjak összegen 2016.
decembeľ 31-ig, zöldség-gyiimĺilcs és vegyeskereskedés (palackozott szesztxusítással)
cé\ára.

2. a1712005, (IV. 20.) számu önkoľmĺĺnyzati rendęlęt 13. $ (2) bekezdés a|apjźn a bérlo
3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék feltclltés megfizetéséľe, és a 15. $ (a)
bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozat
aláirásárakötelezett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatója
Határidő: 2013. maľcius 25.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 03. 25.én írásban éľtesítették az iigyfe|et, a
béľleti szerződést nem ktitiitte meg, további ĺigyintézést nem igényel.

TRUE WAY KÍt. részletJizetési kéľelme a Budapest WII keľiilet, Horvdth M. tér 16.
s zd m aI att i h e Iy i s é g r e fe l h aI m o zo tt h dtr aI é k v o n at k o zlÍ s d b an

268ĺ2013. (III.18.) sz. Váľosgazdáůkodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(egyh an gű, 12 igen szav azatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1) engedélyezi a TRUE WAY Kft. volt bér|o részére a Budapest VIII. keriilet, Horváth
M. tér 16. szám a|aÍti,351'9410lN2 hľsz-ú, 46m" alapteľületíĺ helyiség
vonatkozásźlbnl a 20|3. február 28-ig ferurálló 563.858'- Ft hátra|élaa 5 havi
r é sz|etťlzeté si kedvezmény me g ad ását az al ább i ak szeľint :

a) a megtlllapodás a|áirásáva| egyidejtileg megťlzetendő a hátra|ék 25 oÁ-a, azaz
I 40.965,- Ft (102.27 7,- Ft kamat + 38.687,- Ft tőke)

b) a tőketartozásból fennmaľadő 422.893'- Ft-ot a Ptk. 30|lA. $ (2) bekezdésében
foglalt kamat (a késedelemmel érintett naptárí felévet mege|oző utolsó napon
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érvényes jegybanki alapkamat + 7 %) 5 hónap alatt egyenlő részletekben Íizeti
meg.

f) Amennyiben az adós a ľészleteket nem teljesíti a vźů|alt ktjtelezettségének

megfelelően, úgy a teljes még fennálló hátralék egyösszegben válik esedékessé'

késedelmi kamattal terhelten, amelynek behajtása fizetési meghagyásos eljárás
keľetében történik.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határiđő : 2073 .mfu cius 2 5.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 03. 25-én írásban éľtesítették az iigyfe|et, a
megállapodást nem kiitötte meg' va égrehajtási eljárás folytatódik.

T. I. részletfrzetési kérelme a Budapest VIII. keriilet, Magdolna u. 14. szdm alatti
h ely is égr e felh almozott hdtralék vonatkozlźs ĺÍb an

269 |20 |3. (III. 1 8.) sz. Vá ľos g azd,ź.Jko dási és Pénzii gyi BŁotts ág batár ozata
(egyh an gú ., lf igen szav azatta|)

A Vaĺosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1) engedélyeziT.|. részéte a Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 14. szám a|attta|á|hatő,
3529310lN15 hĺsz-ú, 81 m, alapteľületű helyiség vonatkozásában a2013. február 28-ig
fennálló 1'.962.661.,- Ft bruttó hátralékĺa 24 havi tész|etťlzetési kedvezmény megadását

az a|ábbiak szeľint:

a. a megállapodás a\áirásźnal egyidejtĺleg megfizetendő a hátralék 25 oÁ-a, aZaZ

490.665,- Ft (307.391,- Ft kamat+ I83.274,- Ft tőke)
b. a tőketaľtozásból fennmaĺadó 1.47I.996,- Ft-ot a Ptk. 232. s (1) bekezdésę szeľinti

jegybanki alapkamattal növelten 24hőnap alatt egyenlő részletekben fizeti meg.

2) Amennyiben az adős a ľészleteket nem teljesíti a váIla|t ktjtelezettségének megfelelően,
iĘy a teljes még fennálló hátľalék egyösszegben válik esedékessé, késedelmi kamattal
terhelten.

Felelos: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hataĺidő: f0I3. maľcius 25.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 03. 25-én írásban értesítették az iigyfe|et, a
megállapodást nem kiittitte meg' a végrehajtás folytatódik.

A Budapest WII., Dugonics u. l2/b. szúm alatti telekingatlanľa kiktitött
v is s zav ĺÍs lźr lás i j o g gy a korlds dr a v o n atko uí j av as I at

27 0 l 2013. (III. 1 8.) sz. Yáros g azdź.Jko dás i és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(10 igen, l nem, t tartőzkodás szavazatta|)
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