
A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII', Dugonics u.

12/B. szám alat1í,36058 hĺsz-ú, |470 mf alapteriiletű telekingatlanĺa a Budapest Józsefuárosi
Önkormanyzat javfuakikötött visszavásárlás jogával nem kíván élni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatźtriđő : 2013 . mĺáľcius 2 5.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjáni az ügyfelet értesítették a határozatrő|,, az ügy
továbbĺ intézkedést nem igényel.

Húzőrző tijbblakdsos épiiletbiztosítlÍs biztosítdsi díj aktualizúIósdnak tudomdsul
vétele

27|'l20t3. (III.18.) sz. Városgazdźikodálsĺ és Pénzügyi Bĺzottsághatározata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. tudomásul veszi, hogy a 95841215105837000 kötvényszámí biztositás éves díja
9 .305.23 4,-Ft-ra emelkedik

2. felkéľi a polgármestert, hogy a biaosítási összeg kifizetéséről a Genęrali-Providencia
Biztosító Zrt. fel'é gondoskodjon.

Felelős: polgármester
Hatźtridő:1. pont esetén: 2013. március 18.

2. pont esetén: a szerződésben foglaltak szerint

A Jeeyzői Kabinet TiilTényességi és Perképvĺseleti lľoda táiékoztatása alapján: a
biztosítási díj részlet a Geneľali-Providencia Biztosítĺó Zrt. részére átutalásra került.

,,InfokommunikdcilÍs eszközijk beszerzése, túrgyĺl, közbeszerzési értékhatdrt el nem
érő b eszeľzés i elj úrds ere dměnyéne k meg úIlapítús a

27312013. (III.21.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(8 igen' 0 nemo 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vĺárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy

| . az ,,Infokommunikációs eszk<! zok beszerzése'' tiírgý , kozbeszetzési étték'hatáĺÍ. e| ĺem éro
beszerzési eljaĺásban a legalacsonyabb ĺisszegií ellenszolgáltatást tartalmaző érvényes
ajánlatot a ľĺópusz OFFICE-HOLDING Informatikai és Ügyvite|i ZÍt. (székhely: 1087
Budapest, Kĺlnyves Ká|mánkrt 76.) ajttnlattevő ađta, igy az e|jźrás nyertese. Az Ąźnlati ár
nettő 2 I90 620 Ft + Afa.

Felelős: polgármester
Hatźlríđő: 2013. március 2 1 .
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2. felkéri a polgármestert az előterjesztés mellékletétképező száI|ítási szerzódés aláírására.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: f0I3. március 2J .

A Polgáľmesteri Kabinet és a Rév8 Zrt. tájékoztatása alapjánz a szerződés 2013. április
l.0-én a|áírásra kerüIt, a teljesítés megtörtént.

,,VlÍllalkozlÍsi szerződés a Polgúrmesteľi Hivatal és egyes telephelyeinek
takarítdsúra,, tdrgyĺł kijzbeszerzési eljárás eredményének megúIla,pítds.a

bírúlóbizottslÍg döntése alapjdn ZART t]LEs

274ĺ2013. (III.21.) sz. Váľosgzzdáůkodálsi és Pénziigyi Bizottsághztározata
(7 igen, 0 nem, 1tartőzkodáłs szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a,,Vállalkozási szerzodés a Polgármesteri Hivatal és egyéb telephelyeinek takarításźtta,,

tárgý kozbeszetzésí eljárásban a Clean City Kft., Immo Szęrviz Kft., Sodexo
Magyaľoľszág Kft'., BBM Budaber Zľt., KLINER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,
Bohus Bizonsági Szolgálat Kft., Jánosik és Taľsai Kft., Tesz-MM Kft., T.o.M Controll
Zrt., Fakultás FM-Propeľ Clean Kft., PQS-PWS Kft., Ideal-Clear Kft. ajanlattevők
aján|ata érvényes.

2. a ,,Vállalkozási szeruődés a Polgármesteri Hivatal és egyéb telephelyeinek takaľításáÍa,,
tár gyű kozbeszer zési elj áľás eredményes.

3. az eIjátás nyeľtese a Clean City Kft-t (1138 Budapest, Párkźny u. 40.), mive| az
ö s sze s sé géb en le ge l ő nyĺi sebb érvénye s aj źnlatot adta, me ly az alábbiak:

A nyertes ajanlatot k<jvető legkedvezőbb ajánlattevő a PQS International Hungary Kft. és

PWS Humán Szo|gźtItató és Kereskedelmi Kft. konzorcium (III7 Budapest, Sopľon út
19. és 1'144 Budapest, Gvadanyi u. 33-39.), mivel a nyertes aján|atot követő
legkedvezőbb ajánlatot tette, mely az alábbiak:

A rendszeres (napi) takaľítás díja (nettó
Ftlnégyzętméter/hó)

nettó 1I8,-FtJm2/hő

Nagýakaľítás opcionális dija (nettó
Fťalkalom)

nettó 495.000.- Ft/alkalom

Ablaktisztítás opcionális díja (nettó
Ft/nésvzetméteľ)

nettó 65 Ft/mz

Atépítés-, felújítási munkák-, festés utáni
takarítás opcionális đíia (nęttó Ft/mZ)

nettő 75 Ft/m2

Késedelmi kötbér (Ft/nap) 25.000,- Ft/nap

A rendszeľes (naoi) takarítás díia (nettó | nettó I4I,07,- FtlmZlhő
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Ft/nésyzetméteľ/hó)
Nasvtakaľítás oocionális díia ínettó Ft/alkalom) nettó 148.000.- Ft/alkalom
Ablaktisztítás opcionális díj a (nettó
Ft/nésyzetméter)

nettó 40 Ftlm2

Atépítés-, felújítási munkák-, festés utánl
takarítás opcionális díia (nettó Ft/m2)

nettő 28Ft/n2

Késedelmi kotbér (Ft/nap) 50.000,- Ft/nap

Felelős: jegyzo
Hataľidő: 2013. március 21.

A Jeeyzői Kabinet Belső Ellátási Iľoda tájékoztatása alapján: il Jĺózsefvárosi
Polgármesteri Hivatal és a Clean City Kft. (1138 Budapest, Párkány u. 40.) kőzőtt a
szerződ'és 2013. április lO-én a|áírásra keľült, 2013. ápľilis l|. őta a Clean City Kft.
takaľítj a a szerző đés b en fo gialt obj ektum o kat.

WII. keľiilet Szentkirdlyi u. 4. sz. (hľsz.: 36510) előtti közteľiilet helyreóllítĺÍsa

275ĺ2013. (III.21.) sz. Váľosgazd'áikod'ási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(7 igen' 0 nem, ! tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. felkéri a Jőzsefvtrosi Váľostizemeltetési Szolgálatot, hogy a VIII. keriilet Szentkiľályi u.
4. sz. előtti köZteriilet eredeti źi|apottú azonna|ihatá|Iyal áIlítsa helyre.

2. a helyreállitáshoz szfüséges bruttó 240.399,- Ft <isszeg a 80103 cím dologi e|óirányzat
terhére biztosított.

Felelős: 1. pont esetében IvsZ,2. pont esetében polgármesteľ
Határidő: 1. pont esetében 20|3. máľcius 29.,2. pont esetében2013. március 21.

A JVSZ tájékoztatása alapján: a döntés a saját dolgi előiľányzat teľhére végrehajtásra
került, azza| egyíitt, hogy ezt a munkát a JYSZ a20|3. évi kiiltségvetésben nem teľvezte.

Kijzter iilet- h as znúIat kéľelmek elbírĺÍlds a

276120|3. (III.21.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(7 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dĺint, hogy köZteľiilet-hasznáIati
hozzájźtruIást ad - teljes díjfizetéssel - az alábbi ügyben:

Ktjzterület-hasznáIő,kére|mezó: Fidesz Magyaľ Polgári Sziivetség
(1062 Budapest, Lendvay u.28.)

Közterület-haszná|at cé|ja: tájékońatő asńa|, installáció
Kĺjzterület-hasznáIatnagysága: I Ín"
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Köaeľulet-hasznáIatideje: 2013. márcíusZ2.
Közteľület-baszná|at helye: Mátyás tér

KozterĹilet-hasznáIatideje: 2013. mátcius24.
KözteľĹilet-haszntt|athelve: Teleki tér

Köztertilet-hasznětlat ideje: 2013. március 24.

Köztertilet-haszná|at helye: Lőrinc pap tér

KöZterĹilet-haszná|atideje: 2}I3.máľcius25.
KöZteriilet-haszntiat helye: Népszínházu.30. - II. János PáIpápatéľ saľok

KöZtenilet-hasznáIatideje: 2013.marcius25.
KöZterület-haszntiathelye: Nagyfuvaros u. 15 - 2I. JESZRendelőintézet eIott

KözterĹilet-hasznáIat ideje: 2013. marcius 25.

KozterĹilet-haszná|athelve: Mikszáth tér

Közterület-haszná|at ideje: 2013. máľcius 26.

Közteriilet-haszná|athelye: Prźter u. - Szigony u. saľok

Kĺjzterület-hasznźiatideje: 2013.márcíus27.
Közteľület-haszná|athe1ye: Népszínházu. 30.- II. János PáIpźĺpatér saľok

Közterĺi1et-haszntt|atideje: 2013. március27.
Köztertilet-haszná|at helye: Mátyás tér

Közterület-haszná|at ideje: 2013. máľcius 28.

Közterület-hasznźl|at helye: Práter u. - Szigony u. saľok

KozterĹilet-haszntiat ideje: 2013. április 02.

Közterii1et-haszná|athelye: Népszínház u.7-9.villamosmegálló

KözterĹilet-haszná|at ideje: 2013. április 02.

Közteľület-haszná|at helye: Népszínhaz u. 30. - II. János Pá|pźtpatéľ saľok

Közterület-hasznáIatideje: 2013. április 03.

Közterület-hasznźllat helye: Mátyás tér

Közterület-hasznáIatideje: 20|3.április03.
Kĺjzteľiilet-hasznáIathelye: Práter u. - Szigony u. sarok

Kcizteľület-hasznáIatideje: 2013. ápľilis 04.

Közteľiilet-haszná|athelye: Népszínházu.7-9.villamosmegálló

Kozterii1et-haszná|atideje: 2013.ápľilis04.
Közteľület-haszná|athelye: Népszínhaz u. 30. - II. János Pźůpápa téľ sarok

Közterület-hasznttlatideje: 2013.április05.

210



KöZtertilet-haszná|at helye: Vajda Péter u. - orczy út saľok

KöZteľtilet-haszná|at ideje: 2013. április 05.
Köztertĺlet-hasznáIat helye: Práter u. - Szigony u. sarok

Köztertilet-hasznźiat ideje: 2013. április 05.
Köaerület-hasznźiathelve: Ká|vźĺiat&-KarácsonySándoru. saľok

Közteľület-hasznźiat ideje: 2013. ápľilis 06.
Kĺjaeriilet-hasznźiathelve: Teleki tér

KöZtertilet-hasznźiat ideje: 2013. ápńlis 07.
KöZteľĹilet-hasznźiathelye: Lőrinc paptér

Felelős : polgĺĺrmester
Hatĺíľidő: 2013. március 21.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési ÜgYosztály tájékoztatása alapjáni az ügyfél
b efizette a kiizterület.használ at díját, a határ ozat kiad ásľa keľĺilt.

Közter iilet-haszndlati kérelmek elbírúlđs a

27812013. (III.25.) sz. Váľosgazdá'|kod'álsi és Pénzügyi Bizottsághatározatn
(egyhangú, 14 igen szav azatta|)

A Városgazdálkodási és Péruugyi Bizottság úgy dcint, hogy közteriilet-hasznáIati
hozzttjáru|ást ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbi iigyben:

Közteľiilet-haszĺáIő"kérelmező: Metrodom Kivitelező Kft.
(1065 Budapest, Révay u. 10.)

KözteľĹilet-haszná|at ideje: 2013. ápľilis 0|. - 2013. április 30.

Közteľület-hasznźiat cé|ja: építési munkateľiilet
KözterÍilet-haszná|athelye: Máýás tér - Szerdahelyi u. saľok
KĺlzteľĹilet-haszná|atnagysága: 65 m.

Felelős : polgĺírmester
Hatariđő: 2013. maľcius 25.

A Vagyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztálv tájékoztatása alapjáni az ügyfél
beťuette a közterület-használat diját, ahatározat kĺadásľa keľült.

279ĺ2013. (III.25.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottságbatározata
(egyhangri, 14 igen szavazattal)

A Városgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dclnt, hogy kĺizteľület-haszná|ati
hozzájáru|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

Kĺizteľü1et-hasznáIő,kéreImezó: Szuper Jelen Kft.
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(1113 Budapest, Elek u. 28.)
Köztertilet-hasznáIatideje: 2013. április 0I. -2014. marcius 31.
Közteriilet-hasznáIat céIja: vendéglátó tetasz
Közteľület-hasznáIathelye: Márkus Emília u.2-4.
KöZterii1et-haszná|atnagysága: 16 m2
Díjfizetés iitemezése: havi díjfizetés

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. március 25.

A Vagvongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztálv tájékoztatálsa alapján: az ugyfé|
b eťwette a kiizterület-h asználat díj át' a határ ozat kiadás ra kerĺilt.

28012013. (III.25.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 14 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köĺerulet-haszĺá'lati
hozzájaru|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az alábbi ügyben:

KözterĹilet -haszná|ő, két e|męző : So ós Lászlóné (egyéni vállalkozĺi)
(1093 Budapest, Bakáts u. 5.)

KözterĹilet-használat ideje: 20113. április 0I. -z0I3. október 31.

Közterület-hasznźiat cé|ja: napernyő
KözterĹilet-haszná|athelye: Illés u. 12.

Közterület-haszná|atnagysága: 2m2

Felelős: polgármester
lJataĺidő: 2013. maľcius 25.

A Vaeyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztály táĘékoztatátsa alapján: az iigyfél
b efwette a ktizt erület.h aszn ál at díj át, a határ ozat kia d á s ra ke ľü lt.

281 | 20t3. (III.2 5.) sz. Váľo s g azdź.Jko dás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 14 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bízottság úgy dĺint, hogy köZterület-hasznáIatí
hozzájźlruIást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

Kĺjzterület -hasznźiő, k&e|męző : Soós Lászlĺóné (egyénÍ vállalkozó)
(1093 Budapest, Bakáts u. 5.)

KcizterĹilet-haszná|atideje: 2013. április 0l. -2013. október 31.

Kĺjzterület-haszná|at céIja: aľubemutató
Kĺjzterület-haszná|athe1ye: Illés u. 12.

K<jzterĹilet -haszná|atnagysága: 2 m2

Felelős: polgármesteľ
Hatźríďo: 2013 . marcius 25.
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A VagYoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztálv tájékoztatása alapjánz 
^z 

ügyfé|
b eťuette a közteriilet.h aszn ál at díját, a határ ozat kiad ás ra keľiilt.

282/2013. (III.25.) sz. Váľosgazdáikod'álsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú' 14 igen szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság i,gy dönt, hogy köZterület-haszná|ati
hozzájáru|ást ad - teljes díjfizetéssel - az alábbi iigyben:

Közterti1et-haszná|ő, kére|mezo : Toldi Laj osné (egyénĺ vállalkozó)
(|20I Budapest, Vörĺjsmaľty tér 2lA.)

KöZterület-hasznáIatideje: 2013.március 30. - 2013. mźĺjus 29.
Közteľület-hasznźiatcélja: spoľtpályánál magárusítás (tĺikmag, szotyola, csomagolt

édelség, üdítő ital, perec)
KözteľĹilet-hasznźiatnagysága: 7 m"
KöZterÍilet-haszná|athe1ye: MTK Stadion (Hungaľia krt. - Salgótaýarli út saľkĺán lévő

pénztár)

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2013. maľcius 25.

A Vagyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztálv tájékoztatása alapjánz az ůigyfél
befizette a kiizteľĺilet.h aszn ál at díját, a határ ozat kiad ás ra kerii lt.

28312013. (III.25.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú' 14 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy közterü1et-.haszná|ati
hozzájźlru|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az alábbi ügyben:

Közterülęt-haszná|ő,kérelmezo: Toldi Géza (egyéni vállalkozó)
(1201Budapest, Wesselényi u. 75.)

Közteriilet-haszná|atideje: z}I3.máľcius 30. - 20|3. május 29.
Kĺizteľiilet-hasznáIat céIja: sportpályanál magĺírusítás (tökmag, szotyola, csomagolt

édesség, tidítő ital, perec)
Közteľület-haszná|atnagysága: I m,
KözterĹilet-hasznáIat helye: MTK Stadion (-6' pénnat)

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 25.

A Vaeyoneazdálkodási és Üzemeltetési ÜqYosztály táfiékoztatása alapján2 az ůigyfél
b efizette a kiizterĺilet.h asznál at díját, a határ ozat kia dás ra kerůi lt.

Tulajdonosi hoadjĺÍrulds, Magdolna-negyed program III. keľetében a Budapest
WII. keriilet Bauer SĺÍndor utca (Népszínhdz u. _ Homok o.), a Magdolna utca

(Dobozi u. _ Dankó u.) tłtépítési egyesített engedélyeaési és kiviteli tervhez
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kapcsolódó közvildgítlÍs lÍtépítése és a Teleki téri piacforgalomtechnikai, útépí,tési

tervéhez kapcsolódó közvillźgítlźs ĺÍtépítése soľdn a közvilúgítlÍsdnak térítésmentes
kezelésbe adĺÍsĺÍhoz

284ĺ20Í3. (III.25.) sz. Városgazdźikodátsi és Pénzügyi Bizottságbatározata
(egyhangú, 14 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

aK4 - Bauer Sándor utca megújítása és a K5 - Magdolna utca Dobozi u. - Dankó u'
közötti szakaszźnak felújítása során késziilt útépítési egyesített engeđé|yezési és

kiviteli tewhez kapcsolódó kozvilágittĺs átépítése, valamint aKIl2 - Teleki LászIő tét
II. l apiac csatlakozőköneruleteinęk megújítása soľĺín keletkezett útépítési tervéhęz
kapcsolódó kozvi|ágitás átépítése során elkészülő kozv1|ágítási berendezést _ a

műszaki átadással egy időben _ a Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft-nek (1203

Budapest, Csepeli átjárő 1-3.), mint a meglévő kazvi|ágítźtsi beľendezések
üzemeltetőj ének üzemeltetésľe térítésmentesen átadj a.

felkéľi a polgármestert az I. pontban meghatározott közvilágítási berendezések
tizeme lteté s ére vonatk oző izemelteté si szer zó đés a|áít ásár a,

3.) felkéľi a polgármestert, hogy a meglévő kozvi|ágitási berendezés felújítása során az
elbontásra keľülő Budapesti Dísz-és Közvl|ágítźlsi Kft. tulajdonában lévő közvilágitási
berendezések maľadvanyértékével elszámoI a Budapest Főváros Főpolgármesteľi
Hivatala felé torténő fulajdonjog źltaďás figyelembe vételével, melyre maximum 300 e
Ft fedezetet biĺosít a Magdolna-negyed progľam III kcjzterületi alprogramja.

4.) felkéľi a polgármestert, hogy - amennyiben a jogszabályi kĺiľnyezet lehetővé tęszi - a
közvilágítási berendezések tulajdonjoganak átaďását Budapest Főváros
Főpolgármesteľi Hivata|źnáI kezdeményezze, és a tulajdonjogban töľtént váItozásről'
írásban értesítsę a Budapesti Dísz-és Kilzvilágítźlsi K-ft_t.

5.) tulajdonosihozzájźrulást ad az a\ábbi ügyben:
IJ gyiratszźm: 27 -2 l20 13 .

Kérelmező: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefüáľosi onkoľmźnyzat
Helyszínek. 

"u.,". 
Sanđor utca (Homok utca Népszínhaz utca között i szakasza,

hľsz.:35109)

: ľJ:ŕilä;Ľ: Hffää:ä- 
Dankó utca kĺjzĺjtti szakasz,Ílrsz.:35396)

Tárgy: Tulajdonosihozzájárulás, Magdolna-negyed program III keretében a Budapest
VIII. keriilet Bauer Sandor utca (Népszínhaz u. _ Homok u.), a Magdolna utca
(Dobozi u. - Dankó u.) útépítési egyesített engedélyezési és kiviteli tervhez
kapcsolódó kozvlIágitás átépítése és a Teleki téri piac forgalomtechnikai,
útépítési tervéhez kapcsolódó kozvl|ágitás átépítése során a kozvl|ágításának
térítésmentes kezelésb e adásához.

Felelős: polgáľmester
Határidő:1.. 5. pont esetén 2013. marcius 25.

1.)

2.)
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2. pont esetén a muszaki átadást követően
3. pont esetén akozvĹIágitási beľendezések elbontását követően
4. pont eseténjogszabáIyi köľnyezet a|apján

A Vagvongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztálv tájékoztatása alapján: TulajdonosĹ
hozzájárulás okiľata kiadm á ny ozv il.

A Budupest VIII., Bacsó Béla utca 6. fi)Idszinti 34837/0/A/4 helyrajzi szómú,
hatdrozott időre szóIli bérleti joggal terhek nem lakús céljdra szolgúló helyiség

elidegenítése

28512013. (III.25.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú' 14 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

|.) az ingatlan-nyilvántaľtásban a34837ĺ0lN4he|yrajzi számon nyilvántartott, teľmészetben
a Budapest VIII.' Bacsĺó Béla utca 6. Ítildszinti, 27 m, a|apterülettĺ, hatźrozott iđejú
béľleti joggal terhelt helyiségre fennálló elidegenítéstkízárő feltételek alól felmentést ad'
és

2.) az ingatlan-nyilvántaľtásbarla34837l0lN4he|ytajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII., Bacsó Béla utca 6. Íiildszinti,27 m' alapterĹiletű helyiség véteIźlľát az
elkészült foľgalmi értékbecslés, valamint a I5l2005. (IV. 20.) szttmű önkormányzati
rendelet a|apjźn a forgalmi éľték 100 oÁ-ában, azaz 4.350.000,- Ft összegbenhatźltozza
meg. Egybenhozzájárul, hogy a helyiséget ahattnozott időre szóló bérleti szerződéssel
rendelkező F. P. a I5l2005. (IV.20.) számű tinkoľmanyzatirende|etben foglalt, annak
megfelelő taľtalmú eladási ajźnlat szerinti feltételekkel megvegye.

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

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjánz az eladási ajánlatot 2013. máľcius 28. napján
megkĺildték a béľlőnek. Kért határidő hosszabbítást, a hatáľidő még nem telt le.

A Budapest WII., Lujza utca 16. szdm alatti,35372/0/A/39 helyrajzi szdmon
nyilvóntartott, 22 m2 alapteriiletíí, hatúrozott időre sailó bérleti joggal teľhelt

r a ktdr h e Iy is é g e lide g e nítés e

28612013. (III.25.) sz. Városgazdáůkodálsi és PénzÍigyi Bizottsághatńrozata
(egyhangú' 14 igen szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és PénzügyiBizottságúgy dönt, hogy:
|.) u ingatlan-nyilvantaľtásban a35372l0lil39 helytaý] számon nyilvántaľtott, teľmészetben

a Budapest VIII.' Lujza utca 16. szám a|atti, 22 m. alapteriiletű, hatáĺozott idejű bérleti
joggal terhelt nem lakás célú ftIdszinti raktaľhelyiségre fennálló elidegenítést kizáró
feltétel alól felmentést ad.
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2.) az ingatlan-nyilvántartásbarĺ a35372/0lN39 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben
a Budapest VIII., Lujza utca 16. szźtm alatti,22 m. alapterületiĺ nem lakáscélú földszinti
raktárhelyiség véteIárát az elkészült foľgalmi értékbecslés, valamint a 1512005. (IV. 20.)

szźtmll onkormányzati reĺde|ęt alapján a forgalmi érték 100 Yo-źlban, azaz 2.240.000'- Ft
összegben határozza meg. Egybenhozzźtjárul, hogy a helyiséget ahatátozott időľe szóló
bérleti szerzodéssel rendelkező B. J. L. béľlő a I5l2005. (IV. 20.) számu önkormányzati
renđeletben foglalt, annak megfelelő tartalmú eladási aján|at szerinti feltételekkel
megvegye.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezetó igazgatőja
Hataľidő: 2013. ápľilis 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztztása alapjánz Az eladási ajánlatot 20t3. március 28. napján
megküldték a bérlőnek. A határidő még nem telt le.

Intergraf ffi. bérlő és az Intergraf Digiflex Kft. bérleti jog dtruhúzúsra vonatkozlj
közös kérelme a Budapest WII. Déri Miksa u. 3. szúm alatti iinkormdnyzati

tulaj do n ú h ely is ég v o n at ko zlÍs db an

287ĺ2013. (III.25.) sz. Városgazdáikodátsi és Pénzügyi Bizottságbatározata
(egyhangli, 14 igen szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájtxul az Intergraf Kft. bér|ő á|ta| bérelt Budapest VIII.' 34924ĺ0lN23 helyrajzi
számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII.' Déri Miksa u. 3. szám a|att

taIáIhatő, 46 m2 alapteľületú, önkormányzati tulajdonú, utcai, ftjldszinti nem lakás célú
helyiség bérleti joganak átruhźu;ásához az Intergraf Digiflex Kft. részére. A bérleti
jogviszony a helyiségre éľvényben lévő bérleti szerződésben foglaltak szeľint
hitározat!.aĺ időre jön ĺétre iroda és raktar cé|jfua, 52.838,. Ft/hó bérleti dĺj + Áfa +

kozilzemi- és kül<jn szo|gá|tatási díjak ĺisszegen.

2.) A bérleti szerződés megkötése e|őtt az Intergľaf Digiflex Kft. 6 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő összegű, azaz 402.626,- Ft szeľzőđéskĺitési díjat köteles megfizetni az
onkoľmĺĺnyzat tu|ajđonában álló nem lakás céljaľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásanak
feltételeiľől szóló 17l2OO5. (IV. 2O.) szálrľű Budapest Józsefuĺírosi onkormźnyzati
renđelet 19. $ (1) bekezdése aIapján.

3.) a bérleti szerzodés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzattulajdonában ál1ó nem
lakás céljaľa szolgá|ő helyiségek bérbeadásanak feltétęleiről szóló 1712005. (IV. 20.)

szźlmíBudapest Józsefuaľosi onkormanyzati rendelet 17. $ (4) d) pontja a\apjánabér|ó a

béľleti szerződés megkötését mege|ozően k<jteles a béľbeadónak 3 havi bruttó bérleti díj
ĺisszeget óvadékként megfizetni,továbbá köteles a 17. $ (4) c) pontja a|apjáĺkozjegyzó
előtt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatko zat megléteIére.

4) a bérbeadóihozzájárulás abban az esetben lép életbe, ha a bérleti jogot áťĺĺęvó Inteľgraf
Digiflex Kft. a jelen hataľozatbarĺ foglaltaknak eleget tesz, azaz az ővadékot és a
szerződéskcjtési đíjat megfizeti, a bérleti szeruođést a|áírja és ań. egyoldalú
kötelezettségvállaló ny1|atkozaÍtal kiegészíti. Az onkormĺínyzat ezek megtörténtéig az
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Intergraf Kft. bérlőt ismeľi el bérlőként az érvényben lévő bérleti szerződésben foglalt
feltételek szerint.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2013. áprl|is 2.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 04.02.án írásban értesítették ahatározatről
mindkét felet.

A Szendvics Kutya Kft. részletÍizetési kéľelme a Budapest VIru. keriilet, Üuĺi ĺlt ĺ.
s zd m aI att i h e ly i s é g r e fe lh almo zott h dtr al é k v o n at ko zĺÍ s d b an

288 I20 13. (III.25.) sz. V áros g azdá|ko dáls i és P énzü gyi B Łotts ág batár ozata
(egyhangrĺ, 14 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1) engedéhlezi a Szendvics Kutya Kft. tészére a Budapest VIII. kertilet, Ülloĺ ĺt 6. szám
alatt talá|hatő, 36749lN30 hĺsz-li' 57 m, alapterĹiletű helyiség vonatkozásában a 2013.

februaľ 28-ig fennáI|ő 218.594,-Ft bruttó hátralékĺa 12 havi ńszletfizetési keđvezmény
megadását az a|tlbbiak szerint:
a. amegá||apodás a|áitásźlval egyidejűleg megťlzetenđo 84.346,- Ft (kamat)

b. a fennmaradó 134.248,- Ft tőketartozást a Ptk. 301/A. $ (2) bekezdésében foglalt
kamattal (a késedelemmel érintett naptári felévet mege|őzó utolsó napon érvényes
jegybanki alapkamat + 7 %) nĺjvelten 1'2hőnap alatt egyenlő részletekben fizeti meg.

2) amennyiben az adős a ľészleteket nem teljesíti a vá||a\t kĺjtelezettségének megfelelően,
ilgy u teljes még fennáltó hátralék egy<isszegben válik esedékessé, késedelmi kamattal
terhelten, amelynek behajtása a végrehajtás folytatásának keretében történik.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezeto igazgatőja
Hatĺíľidő: 2013. április 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20l.3. 03. 28.án íľásban értesítették az ĺĺgyfelet,
megállapodást megkiitiitte, további ügyintézést nem igényel.

Lakós elidegenítésével kapcsolatos vételóľ és eladúsi ajúnlat jóvdhagydsa (2 db)

289 l 20 13. (III.25.) sz. Város gazdálko dási és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottsá,gilgy dönt, hogy az ingat|an-nyilvántaľtásban a
he|ytajzí számon nyilvĺĺntartott, természetben a Budapest VIII.' Diĺószeghy

Sámuel utca ....... szám a|atÍi, 34m2 alapteriiletú lakás vételrá.ľát az elkésziilt
forgalmi értékbecslés, valamint a 1612005. (Iv. 20.) ĺinkoľmányzatí renđe|et 19. $ (1) -
komfort nélküli lakás esetére vonatkoző -bekezdése alapjan a forgalmi éľték 25o/o-ź.ř.an,

azaz 1.357.500,- Ft összegben határozza meg. Egyben hozzájtru|, hogy a lakást a
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határozat|an időre szĺóló bérleti szerzódéssel ľende|kező bér|ő, a hatáIyos rendelętben
foglalt, annak megfelelő tartalmú eladási ajźn|at szeľinti feltételekkel megvegye.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatźltidő: 2013. április 1.

A Kisfatu Kft. tájékoztatása alapjánz az eladási ajánlatot 20Í3. március 28. napján
megküIdték a béľlőnek. Az eladási ajánlat hatáľideje letelt, abér|ő adásvételi szerződést
nem kiittitt. Az tigy további intézkedést nem igényel.

29 0 ĺ 20 13. (III.25.) sz. Váľos gazdálkod ás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(ĺ.3 igen' 0 nem, |' tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsá,gitgy dönt, hogy azingatlarl-nyilvántartásban a

. he|yrajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben a Budapest VIII.' II. János Pál
pápa tér ... sztĺrl a|afti, 32 m2 alapteriiletű lakás vétel árát az elkészült forgalmi
értékbecslés, valamint a 1612005. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 19. $ (1) _ komfoľtos
lakás esetére vonatkoző _bekezdése alapjan a forgalmi érték 50"Á-źhauazaz 3.400.000'.
Ft összegb en határozza me1. Egyben hozzájáru|, hogy a lakást a határozatlan időľe szĺíló
bérleti szerződéssel ľendelkező bérlő, a hatályos rendeletben foglalt, armak megfelelő taľtalmú
eladási ajźnlat szerinti feltételekkel megvegye.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Határidő: 2013. ápľilis 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatálsa alapjánz az e|adźlsi ajánlatot f0Í3. március 28. napján
megkůildték a bérlőnek. Az adásvételi szerződés20t3. ápľilis 11. napján a|áírásra keľült.
Lz iiw további intézkedést nem igényel.

onodi SĺÍndoľ bérleti díj csökkentési kérelme a Budapest VIil. Luther u. l/A.
(RlÍkóczi ĺłt 57.) szdm alatt bérek, nem lakds céljdra szolgdló iizlethelyiség

vonatkozlźsdban

29 1 ĺ2013. (III.25.) sz. Város g azdá.Jko dási és Pénzü gyi B izo tts ág határ ozata
(egyhangú, 14 ĺgen szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dclnt, hogy hozzájĺírul ónođi Sándor egyéni
vá||alkoző tészére az á|ta|a bérelt, Budapest VIII., Luther u. 1/A. szárn a|atti 34637l0lNI17
hľsz-ú, 42 m2 alapteriilettĺ utcai, füldszinti, nem lakás célú tizlethelyiség béľleti díjának 2012.

október 15-tő1 20113. április 15. napjáig 65.114,- Ft/hó + Afa összegben töľténő

megállapítźsźůloz, és a hét hónapľa eső havi 21.705,- Ft béľleti díj különbözet (ĺisszesen

15I.935,- Ft) törtéséhezhibás teljesítés miatt, azza| a feltétellel, hogy onodi Sandor egyéni
vá||a|koző a hattttozat kézhezvétęIétó| szźrrlított 8 napon be\u| az előterjesztés mellékletét
kép ezo megállapodást me gköti.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźltidő 2013. ápľilis 1.
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A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20ĺ'3. 04. 02.án írásban értesítették az iigyfe|et, a
megállapodást megkiittitték' a pénziigyi rendezés havizáráskor megtiirtént.

,,A Budapest Fővúros WII. keriilet Józsefvúrosi onkormdnyzat talajdonóban dlló
ingatlanok energetikai tanúsítvúnydnak elkészítése, tdrgyĺł beszerzési eljdrds

er e dmény é n e k me g dII ap ít ĺÍ.s a

292120Í3. (III.25.) sz. Városgazdá|kodátsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájarul a Kisfalu Kft. áIta| maľ elkészíttetett, összességében bruttó 313.690,- Ft
összegű energetikai tanúsítvány költségének kifizetéséhez' megbízás nélkiili ügyvitel
keretében, a Kisfalu Kft. által, a Budapest Józsefuaľosi onkormtnyzat nevére kiáliított
szźm|a a|apján, a |1602 címen, Energetikai tanúsítvány kiadása soron elkĹilcĺnített
keretösszeg terhére.

2.) aZ ,,A Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuarosi Önkormźnyzat fulajdonában álló
ingatlanok energetikai tanúsítványának elkészitése,, tźtgyű, kozbeszeruési éľtékhatárt eI

nem éro beszerzési eljarásban, formai és tartalmi szempontból megfelelő és

legalacsonyabb összegű, érvényes ajánlatot az Apptea| Kollĺíľ Ingatlanszakéľtő Kft.
(székhely: 1077 Buđapest, Király u'. 43-45.) ajánlattevő ađta, így az e|játás nyeľtese. Az
ajźn|ati ár: nettő 8.f68,- Ft/db + Afa.

3.) a}ratérozat 2. poĺtja alapján felkéľi a Kisfalu Kft-t, 4.477.4O9,- Ft + ÁFA keretĺisszeg
eľejéig az Appreal Kolláľ Ingatlanszakértő Kft-ve| az e|őterjesztés mellékletét képezo
me gbízási szer ző dés me gköté sére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20|3. mĺĺľcius 25.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a szerződés megktitése megtiirtént.

,,rónefvúrosi onkoľmdnyzat kěpvíselő-testiileti iiléseinek online kijzvetítése'' tdrgyú,
közbeszerzési éľtékhatdrt el nem érő beszeľzési eljdrús eredményének megdllapítdsa

29312013. (III.25.) sz. Váľosgazďá|kodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(I2 igen,O nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|. a ,,Jőzsefuarosi onkormányzat képviselő-testületi üléseinek online közvetítése,, tźrgyÚ,
kozbeszeruési értékhattrt eL nem éľő beszerzésí eljarásban a legalacsonyabb összegtĺ
ellenszolgáltatást tarta|maző érvényes ajtnlatot a Globomax Zrt. (széI<hely: 1155 Budapest,
Dembinszky u. 1., cégsegyzékszám: 0I-10-047166, adőszźlma:23504550-2-42) ajánlattevo
adta,így aze|jfuásnyertese. Ajanlati aľa 1.980.000,- Ft + ĺfa.
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2. ahatározat T. poĺtja a\apjźn felkéľi a polgármestert a szolgtitatásí szerződés aláírásra.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20113. marcius 25.

A Poleármesteri Kabinet tájékoztatása alapján: a szolgáltatási szerződés a|áírásra
keľült 2ÜL3. ||3. 27 -én.

HozzlÍjdrulds a lóaefvĺÍrosi Közteriilet-feliigyelettől visszavételre keľiilő
g épj úr m úív e k in gy e n e s h as zn úI at b a ad ĺźs tt h o z

29 4 l 2013. (III.25.) sz. Váro s gazdálko d ási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 14 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság źútlilázott hatásköľében eljárva úgy dĺint, hogy

1. A Józsefuárosi onkormźnyzat tulajdonában lévo, a Józsefvaľosi Kozterulet-felügyelet
áItalhaszná|t gépjármĺivek közül a KHT-79L forya|mi rendszámú Suzuki Ignis l.3
típusú személygépkocsit a Polgármesteri Hivatal, a KHT-793 forgalmi ľendszámú
Suzuki Ignis 1.3 típusú személygépjárművet pedig az oszirőzsa Gondozó Szolgálat
részére önkormányzati fe|adatellátásuk biztosítása érdekében ingyenesen haszĺá|atba
adja azzal', hogy a gépjárművekkel kapcsolatos üzemeltetési költségek az átvevőket
terhelik.

2. Felkéri a Kozteľület-feltigyelet vezetójét a gépjáľművek 1. pont szeľint történő

źńadtstnak leb onyo l ítására.

3. Felkéri a jegyzot és az oszirózsa Gond oző Szo|gá|at vezetőjét, hogy gondoskodjon a
gépjáľművek átvételéről és a forgalmi engedélyekben a változások álfuezetésérol

Felelős: 1. pont esetében: polgármester
2. pont esetében: Kĺjzterület-feltigyelet v ezetője
3. pont esetében: jegyző és az oszirózsa Gondoző Szo|gtiatvezetője

Hatfuidő: 1. pont esetében: 20|3. marcius 25.
2. pontesetében: 2013. április 3.

3. pont esetében: azátadástkövető 15 napon belül

A Ktizterület-feliigYelet táiékoztatása alapján: az uzemben tartási szerződés a|áírása
megtiirtént.
A Jeevzői Kabinet Belső Ellátási Iľoda tájékoztatás alapján: a Polgáľmesteri Hivatal
20Í3. április 16.án a kiitelező felelősség biztosítás megkötése után azonna|
használatra átvette a Ktizteľůilt-felügyelettő| a KHT-792 forgalmi rendszámú Suzuki
Ignis 1.3 gépjáľművet.

Javaslat Teszúrsz Kúroly megbízltsi szerződésének 2013. februdľ ltavi teljesítés
igazoIlÍsdra
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295ĺ2013. (III.25.) sz. városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangú' 14 ĺgen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy

1. javasolja elfogadásra aTeszáĺsz Kar.ollyal kötött lrregbízási szerzódés teljesítés igazo|tsát
2013. február l-jétől 2013. február 28-ig teľjedő időszakĺa.

2. fe|k&i a polgáľmestert a hatźtrozat l. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás aláirásfua.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. április 5.

A Szeľvezési és Képviselőĺ lroda táiékoztatása alapján: a teljesítésigazolás aláírása
megtöľtént.

Javaslat Pomdzi Ddniel megbízlÍsi szerződésének 2013. februdľ havi teljesítés
igazoIlÍsúra

296ĺ20Í3. (III.25.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú' 14 igen szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra aPomźzi Daniellel kötött megbízási szęrződés teljesítés igazolását
2013. február l-jétől 2013. februáľ 28-ig teľjedo iđőszah'ra.

2. fe|kéri a polgármesteľt a hatźtrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás aláírásźlra.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. április 5.

A Szervezési és Képvĺselőĺ lroda tájékoztatása alapján: a teljesítésigazolás a|áírása
megttirtént.

Javaslat a Budapest WII., Lujza u. ...... .... szóm alatti lakĺÍsra vonatkozóan
H.I. és H. I. bérlő bérleti jogviszonydnak sziineteltetésével egyidejl,íIeg, a Budapest

WIL Dankó u. .... szám alatti lakós haszndlatba adúsdra
zÁnr Üĺns

29912013. (III.25.) sz. Váľosgazdáikodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(ĺ3 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzźt1árul a Budapest VIII., Lujza u. ... . szám alatti, egy szoba. komfort
nélktili komfoľtfokozatu25,IO m2 alapteľületű lakásra H. I. és H. I. bérlővel fennálló
bérleti jogviszony szünetelteléséhez, egyidejűleg a bérlők és családtagsalk sztmálra
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átmenetileg cserelakást biztosít. Az átmeĺeti elheIyezésĺe a Budapest VIII., Dankó u.

..'... széml alatti, ĺjsszkomfortos komfortfokozatű,27,50 m, alapterületű lakást
jelöli ki. A kijelölt lakás hasznáIatba adása - a használatbą adó óltal töľténő
bekoltozhető óIlapot biztosítását kĺjvetően - feltétel bekövetkeztéigtartő iđótartamĺa, a
Budapest VIII. Lujza u' 18. sz. alatti épĺiletben zajlő ťodémet éľintő munkálatok
befej ezéséig torténik.

2.) hozzájáru| ahlhoz, hogy a Budapest VIil., Dankó 9. . . . . .. sztlrl a|atti, egy

szobás összkomfortos komfortfokozatú, 27,50 m' alapterületrĺ lakás bruttó 200.000.
Forint becsült költségű ki- és visszaköltöztetése, a Képviselő-testÍilet
320120I2.(IX.27.) szźnruhatározat 3. pontjában az MNP III. projektre biztosított - és

az onkormtnyzaÍ.költségvetésének 11604 cím dologi e|őittnyzatán rendelkezésre áIIő

- bľuttó 37 miltió Forint összegű önĺész fedezetének teľhérę történjen.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatarido: 2013. április 30.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 
^ 

Tulajdonosi nyilatkozat és a Használati
megállapodás elkésziilt.

Javaslat a Budapest VIil., Lujza a; ...... ... szúm alatti lakús jogcím nélkiili
l a k ĺÍ s h a un d 

., : .:: : ľ,;,;,í;; ##Íľ Ít 
i e I h e ly e zé s é r e, a s u d 

ffiľ {ĺ;i ľ 
k ó u.

300120|3. (III.25.) sz. Városgazd'á|kodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(1.3 igen, 0 nem, I tartőzkodás szavazztta|)

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

I.) hozzájarul a Budapest VIII., Lujza l. ......^.. sztlm a|attí, egy szoba,

komfot nélktili komfortfokozatu 28,50 m. alapteľiilehÍ lakás jogcím nélktili
lakáshaszná|őjanak - v. Z. - átmeneti elhelyezéséhez. Az átmeneti elhelyezésľe a
Budapest VIII., Dankq u. szźtm a|atti, cisszkomfortos
komfortfokozatil, 32,00 m2 alapteľülenĺ lakást jelöti ki. A kijelölt lakás hasznáIatba
adása - a használatba adó ákal nrftnő belr;hazhető álĺapot biztosítását követően -
feltétel bekcjvetkeztéig tartő időtatamľa, a Budapęst VIII. Lujza u. 18. sz. alatti
éptiletben zajló ftĺdémet érintő mrrnkálatok befejezéséig történik.

2.) hozzájáru| althoz, hogy a Budapest VIII., Dankó u. .... ....... szám alatti, egy

szobás összkomfortos komfortfokozatű,32,00 m2 alapterulettĺ lakás bruttó 200.000.
Forint becsült költségÍĺ kĹ és visszakĺjlt<jztetése, a Képviselő-testĹilet 320/2012.
(IX.27.) szźrnű hatfuozat 3. pontjábaÍ7 az MNP III. projektľe biztosított - és az
onkormanyzat költségvetésének 11604 cím dologi e|óirźnyzatán rendelkezésre á|Iő _

bruttó 37 millió Forint összegű cjľľész fedezetének terhéľe töľténjen.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺĺridő: 2013. április 30.
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A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: n Tulajdonosi nyilatkozat és a Használatĺ
megállapodás elkésziilt.

Iuvaslat a Budapest VIII., Lujza u. ...... ... szdm alatti lakĺÍsra vonatkozóan
D. I. bérlő bérleti jogviszonydnak sziineteltetésével egyidejlÍIeg, a Budapest WII.

Dankó u. ...... ... szdm alatti lakús haszndlatba addsdra
zÁnr tjĺns

30112013. (III.25.) sz. Városgazdáikodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájtttu| a Budapest VIII., Lujza u.^ .... .. szétm a|aĹĺi, egy szoba,
komfortos komfortfokozatíl 32,80 m" alapteľülettĺ lakásra D. I. bérlővel fennálló
bérleti jogviszony sziineteltetéséhez, egyidejűleg a bérlő és családtagsa1k szźmtra
átmenetileg cserelakást biaosít. Az átmęneti e|heIyezésre a Budapest VIII., Dankó u.

szám a|atti, ö s szkomfoľtos komfortfok ozatll, 26,9 0 m2 alapterületű
lakást ielöli ki. A kiielölt lakás hasznźůatba adása - a hasznólatbą adó óltal rcrftnő
bekotrczhető állapotbiztosítását kovetően_ feltétel bekĺjvetkezt éígtartő iđőtartarnra, a
Budapest VIII. Lujza u. 18. sz. a|atti épületben zajló ftidémet éľintő munkálatok
befej ezéséig történik.

2.) hozzájźlruI at.thoz, hogy a Budapest VIII., Dankó^u. ..... szttm alaÍti, egy
szobás összkomfoľtos komfortťokozatu, 26,90 m, alapterületű lakás bruttó 200.000.
Forint becsült kciltségrĺ ki- és visszakĺjlt<jztetése, a Képviselő-testiilet
320/20|2.(IX.27.) száĺĺľáhatározat 3. pontjában az MNP III. projektrę biztosított - és
az onkoľmźnyzatköltségvetésének I|604 cím dologi e|őirźnyzatĺín rendelkezésre tilő
- bruttó 37 millió Forint ĺisszegű önľész fedezętének terhére tĺĺľténjen.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető ígazgatőja
Hatfuidő: 20t3 . ápľilis 3 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a szüneteltetés végrehajtása megtörtént.

Útkdrľat kapcsolatos peres iigyben sziiletett ítétet tudomdsul větele
zÁnr Üĺts

303 120Í3. (Iv. 02.) sz. Váľos g azd,áůko dáls i és Pénzü gyi Bżotts ág határ ozata
(egyhangrĺ, 10 igen szavazatta|)

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Pesti Központi Kertileti Bíróság
előtt az onkormányzat1al szemben indított, 43.P.93.067|2OII. számu perben hozott
43.P.93.067/20II|32 szám alatti íté|ettel szemben _ a fe|tárt tényáILás alapján - fellebbezni
nem kíván.

Felelős: polgármester
Határido : 2013. źlprĹ|is 2.
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A Jegyzői Kabinet Tiirvénvesséei és Perképviseleti Iroda tájékoztatása
ellen nem nyújtott be fellebbezést az Onkormányzat, azonban a másik
élt,így azíté|et nem jogeľős.

alapján: az íté|et
fél fellebbezéssel

Tulajdonosi houlÍjórulús, a WII. keriłlet Mdrkus EmíIia utca Rdkóczi tit irónydban
történő megnyitlÍslÍhoz kűpcsolódlí titépítési és forgalomtechnikai egyesített
engedélyez,'L:;:;;;;,;,,:;:;,l;:f,!:ł:;i::,;"::;:ľ:r;#:;;:łon," sordn a

3Í2 l 20|3. (IV. 02.) sz. Vá ros g azdáiko dálsi és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 11 igen szavazattal)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyí Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) a Budapest VIil. kerület Márkus Emília utca Rákóczi út iráĺyźhan töľténő
megnyitásához kapcsolódó útépítési és foľgalomtechnikai egyesített engeđélyezési és

kiviteli terveihez kapcsolódó közv1lágitás átépítése soľĺín elkésziilő közvilágítási
berendezést _ amuszaki átadással egy időben - a Budapesti Dísz-és Kozvi|ágítási Kft-
nek (1203 Budapest, Csepeli árjt!Íő 1-3.), mint a meglévő kozví|ágitási berendezések
tizemeltetój ének üzemeltetésre téľítésmentesen átadja.

2.) felkéri a polgármęstert aZ l. pontban meghatározott közvilágítási beľendezések
Ĺizemeltetésére vonatk oző izemeltetéSi szerzódés a|áirására.

3.) Felkéľi a polgáľmestert, hogy amint a jogszabźtlyi ktimyezet |ehetóvé teszi, a
közvilágítási beľendezések tulajdonjogĺínak átađását Budapest Főváľos
Főpolgármesteri Hivata|źnźi kezđeményezze, és a tulajdonjogban történt váItozásrő|
írásban éľtesítse a Budapesti Dísz-és Kozvi|źąítźlsi Kft_t.

Felelős: polgáľmester
Hataridő 1 . pont esetén 20|3. źryri|is 2.

2. pont esetén, a műszaki átadástkĺjvetően 30 napon beliil
3. pont esetén ahatźľ:rđő folyamatos

A Vagyoneazdálkodási és Üzemeltetési ÜgyosztáIv tájékoztatálsa alapján: TulajdonosĹ
hozzájárulás okiľata kiadmány ozva.

Golden Mosoly Bt. béľIeti díj feliilviagálati és szerződés módosítlÍsi kérelme a
Budapest VIII. keriilet, Üilői út 68. szdm alatti helyiség vonatkoztÍsdban

3 Í3 l20 Í3. (Iv. 02.) sz. Váľos gazd álko dási és P énzii gyi Bizo tts ág határ ozata
(egyhangú, 11 igen szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ťlgy dĺint, hogy:

1.) hozzá.iárul a Golden Mosoly Bt. által bérelt Budapest VIII.' 36264l0ĺN13 helyrajz'i
szźlmon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Üuoĺ ĺt 68. szám alatti 53 m2

alapteriiletű, önkormányzatituirajđonú nem lakás célú helyiség vonatkozásźtban a bérleti
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szerződés módosításához, és a bérleti díj 88.333,- Ft/hó, + Áfa béľleti + közüzemi- és
ktilon szo|gá|tatási díjak összegen ttjľténő megá|Iapításához 2013. április I. napjtĺtő|,
2014. máľcius 31. napjáig.

2.) a 17/2005. (IV. 20.) számu önkoľmányzati rende|et22. s Q) d) pontja alapjźn abér|ő
3 havi bľuttti bérleĹi díjnak megfelel(ĺ óvadék megfizetésére (fe1toltésére), a22. $ (2)
c) pontja a|apjźn a kozjegyzo előtt egyoldalú köte|ezettségvźlllalási nyl|atkozat
aláír ásár a kötel ezett.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2013. április 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 04. 15-én írásban értesítve.

A Budapest VIII., HaľminckeÍtesek tere 2. fi)ldsziníi 35635/0/Á/34 helyrajzi szómĺź,
hatdľozott időre sruÍló bérleti joggal teľhelt nem lakús céljdra szolgóló helyiség

elidegenítése

3| 4 l 20 |3. (Iv. 02.) sz. Vá ros g azdá|ko dáls i és Pénzü gy i B izo tts ág határ ozata
(l0 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1,) az ingatlan-nyilvantartásban a 35635 l0|N34 he|yrajzi szĺímon nyilvántartott, teľmészetben
a Budapest VIII., Haľminckettesek tere 2. fiildszinti, a tulajdoni lap szeriÍt' 57 ÍÍł
alapterületű, határozott idejű béľleti joggal terhelt helyiségre fennálló elidegenítést kizaľó
feltételek alól felmentést ad, és

2.) az ingatlan-nyilvántartásban a 35635ĺ0ĺN34helytajzi számon nyilvántaĺott, teľmészetben
a Budapest vlil.' Harminckettesek tere 2. fiildszinti, a tulajdoni lap szeľint 57 m2
alaptenilettí helyiség vétę|fuát aZ elkészült forgalmi éľtékbecslés, valamint a
15/2005.(N.f0.) szźnĺlú önkoľmanyzati rendelet alapjan a foľgalmi érték 100 Yo-źtban,
azaz 24.130.000'. Ft összegben hatáĺozza meg Egyben hozzájáruI, hogy a helyiséget a
határozott időľe szóló bérleti szerződéssel ľendelkező CHEHO Kft. a 1512005. (IV. 20.)
számu önkoľmányzati rendeletben foglalt, annak megfelelő taľtalmri eladási ajźnlat
szeľinti feltételekkel megvegye.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hatáĺiđő: 20|3. április 9.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 04. 15-én írásban értesítve.

Iav as lat g ép ko c s i- b e ĺźlIó b ér b e adds dr a ( 5 db)

315 ĺ2013. (Iv.02.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(egyhangú' 11 igen szavazatta|)

AYźnosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy
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1. engedélyezi a Meteo Tv Zrt. részéręhatźtrozatlan idejű béľleti szeruodés megkötését a
Budapest VIII., Bacsó Béla u. 17. szźłm a|atÍi34853 hĺsz-ú telken kialakított gépkocsi-
beállóľa, 30 napos felmondási idővel 6.368,- Ft/hó + Áfa berleti díj mellett.

2. Az 59/2oI1. (XI.07.) számu onkormanyzati renďelet 13. $ (2) bekezdése alapjźn a
bérleti szeruőđés hatttlyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
cisszegű óvadék megfi zetése.

3. Az 59l20I1. (XI.07.) sztĺmu onkormányzati rendelet 15. $ (4) a.) pontja alapjtn
eltekint az egyoldalú kötelezettség vállalő nyíIatkozatközjegyzői okiratba foglalásától,
a bérleti díj mértékére tekintettel.

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

A Kisfalu Kft. tájékoztatźlsa alapján:2013. ápľilis 4.én megküldték ahatározatrĺil szóló
éľtesítést az ügyfélnek. Bérleti szerződést nem kiitöttek. Az ĺigy további intézkedést nem
igényel.

316ĺ20|3. (Iv.02.) sz. Váľosgazd'áikodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(egyhangri, 11 igen szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. eneedélyezi a Meteo Tv Zrt. részérehatttrozat|an idejű bérleti szerzőđés megkötését a
Budapest VIII., Bacsó Béla u. 17. szám alatti 34853 hľsz-ú telken kialakított gépkocsi-
beállóra, 30 napos felmondási idővel 6.368,- Ft/hó + Áfa beľleti đíj mellett.

2. Az 59l2O|1. (XI.07.) számű onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjźn a
bérleti szerződés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegű óvadék megfizetése.

3. Az 59l20I1. (XI.07.) számiĺ onkormanyzati rendelet 15. $ (4) a.) pontja a|apjćn
eltekint az egyoldalú kötelezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzői okiľatba foglalásától,
a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto ígazgatőja
Hatáľidő: 2013. április 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatálsa alapján: 2013. április 4-én megkĺitdték ahatározatľól szólĺí
értesítést az ügyfélnek. Bérleti szerződést nem kiittittek. Az ügy további intézkedést nem

igényel.

317 l 2013. (Iv. 02.) sz. Váro s g azdá,Jko dálsi és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 1l. igen szavazatta|)

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1. engedéIyezi a Meteo Tv Zĺ. tészérehatározatlan idejrĺ bérleti szęrzođés megkötését a
Budapest VIII., Bacsó Béla u. I]. szám a|atti34853 hrsz-ú telken kialakított gépkocsi-
beállóra, 30 napos felmondási idővel 6.368,- Ftlhó + Áfa bérleti díj mellett.

2. Az 59/2011. (XI.07.) számu onkoľmányzatírenđelet 13. $ (2) bekezdése a|apján a
bérleti szerzőđés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő
összegű óvadék megfizetése.

3. Az 5912011. (XI.07.) számű onkormĺĺnyzati rende|et 15. $ (a) a.) pontja a|apjtn
eltekint az egyolđalú kötelezettség vállaló nyilatkozatközjegyzői okiratba foglalásától,
a bérleti díj méľtékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatĺáľidő: 2013. április 8.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapján: 2013. április 4.én megküldték ahatározatrő| szőI'ő
éľtesítést az ĺigyfélnek. Béľleti szerződ,ést nem köttittek. Az ügy további intézkedést nem
igényel.

318120|3. (Iv.02.) sz. Váľosgazdá|kodźlsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangú' 11 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy

1. engedélyezi a Meteo Tv Zrt. részéręhatározat|arl idejű béľleti szetzođés megkötését a
Budapest VIII., Bacsó Béla u. I7. szźtrn alatti 34853 hĺsz-ú telken kialakított gépkocsi-
beáIl&a,30 napos felmondási idővel 6.368,- Ft/hó + Áfa borleti díj mellett.

2. Az 59l20I1. (XI.07.) számű onkormĺínyzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapjźn a
bérleti szerződés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegii óvadék megfi zetése.

3. Az 59120|1. (XI.07.) szźtmű onkormĺínyzati renđe|et 15. $ (4) a.) pontja alapjźn
eltekint az egyo|dalú kötelezettség vállaló nyilatkozatkozjegyzői okiľatba foglalásátóI,
a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hattlridő: 2013 . ápľilis 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjánz 20|3. ápľilĺs 4-én megkiildték ahatározatrő| szőIől
értesítést az ügyfélnek. Béľleti szerződést nem köttĺttek. Az ĺigy további intézkedést nem
igényeI.

3Í9l20l3. (Iv.02.) sz. Városgazdá|kod'źlsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangú' 11 igen szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1. engedélyezi a Meteo Tv Zrt részétehatározat|an idejű bérleti szerzódés megkötését a
Budapest VIII., Bacsó Béla u. 17. szám a|atti34853 hrsz-ú telken kialakított gépkocsi-
befllóra, 30 napos felmondási idővel 6.368,- Ft/hó +,q,fa bérleti díj mellett.

2. Az 59l2OI1. (XI.07.) szźtmu onkormányzati renđelet i3. $ (2) bekezđése a|apján a
bérleti szeruőđés hatáIyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegű óvadék megfizetése.

3. Az 59l2O1'1. (XI.07.) számt onkormányzati renđelet 15. $ (4) a.) ponda alapjtn
eltekint az egyoIdalú kotelezettség vállaló nyilatkozatkozjegyzői okiratba foglalásától,
a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatď1a
Hatĺĺrido: 2013. ápľilis 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatálsa alapján: 2013. április 4-én megkĺildték ahatározatról szólró

értesítést az ügyfélnek. Bérleti szeľződést nem ktitöttek. Az iigy további intézkedést nem
igényel.

A Budapest WII. keriilet, Szeľdahelyi u. 1I. II. em. 7. szdm alatti onkormúnyzati
tulajdonú lakdsban gdz-fogyasztó vezeték cserével, glźzszolgdltatds helyreúllítdsa

320 l 2013. (Iv.02.) sz. Váľo s g azdź.Jko dáls i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangri, 11 igen szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzźljáru| a Budapest VIII. keriilet, Szeľdahelyi u. 11. il. em. 7. szétm alatti
onkoľmányzati tu|ajdonú lakásbaĺ gtz-fogyasńő vezeték cserével a gázszolgźitatás
he|yreá|Iításźlhoz.

a hatźltozat 1. pontja szerinti, kozbeszeruési értékhatáÍt e| nem érő beszerzésí
eljárásban, foľmai és tartalmi szempontból megfelelő és legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmaző érvényes ajĺĺnlatot a CSAPVIZ Kft. (székhely 1081

Budapest, Kiss József u. 9. II. em. 5., ađőszám: 14358818-2-42, szttmlaszźtma.'

11708001-20558952, cjsz.: 0l-09-900401) ajźtnlattevő adta,így azeljárźs nyertese. Az
ajanIati ár nettő 288.2|'6,- Ft + AFA ĺisszeg.

ahattrozat}' pontja a|apjanfelkéri a Kisfalu Kft-t a CSAPVÍZ Kft-vel az e|őterjesńés
mellékletét képező vállalkozási szerzódés megkötésére az onkormźnyzat nevében a
munkálatok elvégzésére, a II60f címen a|akőházak életveszé1y-e|hárítása, gazháIőzat
cseľe előiľányzat terhére.

a munkálatok bonyolítőja a Kisfalu J(ft., bonyolítási díja a 2. pont szerinti nettó

szám|aérték 10 oÁ-a,28.82f,- Ft + AFA, a 11602 címen a |akőházak élefueszély-
eLhárítása,gázháIőzatcseľeelőirányzatterhére.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft.
Határiđo 2013 . ápĺL|is f .

2.

a
J.

4.
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A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a kivitelezés elkészült a vállalkoző a szám|át
benyújtotta.

Javaslat a Budapest WII. kerijlet Bezerédi u 3. és Bezerédi u. 5. szdm alatti
h e ly is é g cs op oľt fel új ít ds dr a

321 /20 13. (Iv. 02.) sz. Yáro s g azdá|kodásĺ és Pénzü gyi B izo tts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. hozzájáru| a Budapest, VIII. keľület Bezerédi u.3. (34666lN32 hĺsz.) és Bezerédi u.
5. (34667lN 1 hĺsz.) szám alatti önkormányzati tu|ajdonú helyiségcsopoľt _ Fővĺírosí
Katasztľófavédelem tészére, oktatási és kiképzésí cé|ra_ történő felújításahoz.

2. a hatáĺozat 1. pontja szeľinti, kozbeszerzési éĺtékhaúĺrt e| nem érő beszerzési
eljaľásban, foľmai és tartalmi szempontból megfelelő és a legalacsonyabb <isszegiĺ
ellenszolgáltatást tnta|maző érvényes ajźn|atot a Thelien Kft. (székheIy: 1085
Budapest, József krt. 69., ađőszám: 14819708-2-42, számlaszáma: 10918001-
00000060-84800008, cjsz.: 01-09-921438) ajánlattevo adta, így az e|jźrás nyertese. Az
ajźn|atiár 5.905.048,. Ft + ÁFA.

3. ahatáĺozat 2. pontja a|apjánfelkéri a Kisfalu Kft-t a Thęlien Kft-vel az e|őterjesńés
mellékletét képezo vállalkozási szerződés megkĺitésére az onkormtnyzat nevében a
munkálatok elvégzésére, a 11602 címen a|akőhazak életveszély-e|htĺrítása, gazhá|őzat
c seľe előirányzat tethér e.

4. a mrrnkálatok bonyolítőja a Kisfalu Kft., bonyolítási đíja a 2. poĺt szeńnti nettó
számlaérték 5 oÁ-a, 295.252,,- Ft + AFA, a I|602 címen a Bezeréđi u. 3-5. sz.
éptiletben két helyiség felújítása előirźnyzat terhére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2013. április 2.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjánz 2013. május végéig a munka elkészül.

Iavaslat Kardos-Erdődi Zsolt megbízltsi szerződésének 2013. janudr és februúľ havi
telj es ítés ig azo llÍs dr a

322 ĺ20 13. (Iv. 02.) sz. Váľos g azdáůko dás ĺ és Pénzügyĺ Bizotts ág határ ozata
(egyhangú' l.l. igen szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. javasolja elfogadásľa a Kardos-Eľdődi Zsolttal kötött megbiztrsi szerződés teljesítés
igazolását 2013 . j anuár 1 -j étől 20 13 . február 2 8-i g terj ed o iđősza|<ľa.

2. felkéri a polgáľmestert a hatźtrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás aláításfua.
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Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013. áprll'is 12.

A Szervezési és Képviselői lľođa tájékoztatása alapján: a teljesítésigazolás aláíľása
megtłĺľtént.

Javaslat g épko csi-b eúIló ingyenes h aszndlatb a gdds dr a
zÁnr tjĺns

324 120Í3. (Iv. 0 8.) sz. Város gazdálko dás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú, 10 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. engedélyezi H. Sz. I. részérę határozatlan idejű bérleti szerzőďés megkötését a
Budapest VIII., Horánszky u. 16. szám alatti, 36637 hrsz-ú lakóéptilet udvarán
kialakított gépkocsi beállóľa, 30 napos felmondási idővel 6.368,- Ft/hó + Afa berleti
díj mellett.

2. az 1.) pont szeľinti bérlő a 60120|1. (XI. 07.) szźtmt onkormźnyzati rendelet

rendelkezései alapján a .... ... mozgásséľült parkolási engedély érvényességi
időpontjáig mentesül a béľleti díj frzetési kötelezettség alól.

3. az 59l20I1. (XI. 07.) szamű önkormanyzati renđe|et 13. $ (2) bekezdése a|apján
elengedi az ővadék megfizetését, tekintettel a jelen hatźrozat 2.) pontjában foglalt
mentességľe.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáĺiđo: 2013. ápľilis 1 5.

A Kisfalu Kft. tájékoztatálsa alapján: a béľleti szerződés a|áírásra kerůilt 20Í3. április 16.

napján. Az ügy további intézkedést nem igényel.

H. K. kérelme a Budapest WII. keriilet, SzillÍgyi u. 5. szúm alatti helyiség
ki iiríté s ének elh alas ztds dv aI kap c s o l atb an

zÁnr (iĺzs

325 ĺ 20t3. (Iv. 0 8.) sz. Váro s g azdź.Iko dási és Pénzii gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú, 11 igen szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

|) nem engedéhlezi a H. K. á|talhaszĺált, Budapest WII. keľiilet, Szilágyi u. 5. szám alatt

ta|áIhatő, 34686lOlN!3 l.ľ:sz-u, Izftŕ alapiertiletú és a 34686lOlNI4 hĺsz-ú, i8 m2

alapterülettĺ helyiségek lakásként tĺjrténő bérbeadását és lakássá történő źúalak<ltásźLt.
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2) engedél}lezi a H. K. áIta| használt, Budapest VIII. keľiilet, Szilágyi u. 5. szám alatt
ta|á|hatő' 34686lOlNI3 hrsz-il, I2m2 alapterĹiletű és a 34686lOlN|4 hĺsz-ú, 18 m2
alapterületű helyiségek tekintetében a kiürítés elhalasztását2013.június f0. napjáig.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2013. ápľilis 15.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása a|apján: 2013. 04. 11-én értesítették az ügyfelet a
határ ozatró l' további ůi gyintézést n em i gényel.

Kö zte r iilet- h as zn dI ati kér e lme k e l b ír dI ĺÍs a

326 l 20 |3. (IV. 08.) sz. Váľo s g azdá.Jko dáts i és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 11 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-haszná.Iati. hozzájáłulást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

. 
Közterület-hasznáIő,kérelmező: Hankó Kálmán (egyéni váIlatkozĺó)

(1086 Budapest, Teleki LźszIő tér 4.)
KöZteľĹilet-használat ideje: 2013. április I0. - 20|3.június 09.
Közteľület-haszná|at cé|ja: sportpályánál magĺírusítás
Kĺizterület-haszĺá|athelye: MTI( páIya Törökbecse u. - Salgótarjáni u. saľok
Közterület-hasznáIatnagysága: 1m,

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|3. április 8.

A Vaevoneazdálkodási és Üzemeltetési tjgyosztáIy tájékoztatász a|apjáln 
^z 

ügyfél
befizette a kiizteľĺĺlet-h asznál at díjáú, a határ ozat kiadás ľa kerii lt.

327 |2013. (Iv. 08.) sz. Váľos g azd,á|ko dás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(eryhangú' 11 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság űgy dönt, hogy közteriilet-hasznźiati
hozzájźrulást ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

Közteľü1et-haszná|ő,k&e|mezó: Onish Vendéglátó és Kereskedelmi Kft.
(224I Sülysáp, F o u. 20/ A.)

i Közterület-h aszntiatideje: 2OI3. ápriiis 0I. - 2OI3. szeptember 30.
Közterület-hasznźiat cé|ja: vendéglátó terasz

] Ktjzteriilet-hasznáIat helye: Mineumu.2.
Közteľület-hasznáIatnagysága: 18m2
Díjťlzetés ütemezése: havi díjfizetés

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013 . április 8.
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A Vagyongazdálkodási és Uzemeltetési Ugyosztály tájékoztatátsa alapján: az íigyÍé|
b efizette a kiizteľület.h aszn ál at díját,, a határ ozat kia dás ľa keľiilt.

328 l 2013. (Iv. 08.) sz. Váro s g azdá.Jko dálsi és P énzü gyi Bizo tts ág határ ozata
(egyhangú, 11 igen szavazatta|)

A Vĺĺľosgazdálkodási és Péĺlzugyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-haszná|ati
hozztljáru|ást ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

Kĺjzteľület-haszná|ő,kéľelmező: Fidesz Magyaľ Polgári Sztivetség
(1062 Budapest, Lendvay u. 28.)

1m'

2013. április 08.
Népszínhaz u. 30. - II. János Pźů pźrya téľ saľok

2013. április 09.
Práter u. - Szigony u. saľok

2013. április 09.
Mikszáth Kálmán téľ

2013. április 10.

Práter u. - Szigony u. sarok

2013. ápľilis 10.

Ká|vátríatér -Karácsonv Sándoľ u. saľok

f0I3. ápti|is 12.

Népszínhaz u. 30. - II' János Pá|pápatér sarok

20|3. április 13.

Teleki tér

2013. április 14.

Horváth Mihály tér templom előtt

2013. ápľilis 14.

Lőrinc paptér

2013. április 15.

Népszínház u. 30. - II. János PáIpápatér sarok

2013. ápľilis 15.

KáIvtriatér -Karácsony Sándor u. sarok

2013. április 16.

Práter u. - Szigony u. saľok

Közteľület-használat célj a:

Kö Zteľül et -haszná|at nagy sága:

Ko zterĹil et -hasznźůat idej e :

Kd ztertil et -haszná|at helve :

Kö zteriil et -hasznźiat i dej e :

Kö zterül et -haszĺáIat hel ve :

Ko zterül et -haszná|at idej e :

Ko zterĹil et -haszná|at he lve :

Ko zteľiilet -hasznźůatideje :
Kö zteľü l et -hasznáIat he lye :

Kĺj zteľtilet -haszná|at i dej e :

Kö zteľiilet -haszná|at hel ye :

Kĺj zteľiilet -haszná|at idej e :

Kĺj zterület -haszná|at helye :

Kö zterÍil et -haszná|at idej e :

KözterĹil et -hasznźllat he lye :

Közterület -hasznźůat i dej e :

Kĺj zteľület -haszná|at helye :

Kö zteľiilet -haszná|at idej e :

Kö zterület -hasznźt|at he lye :

Kö zterĹilet -haszntl|at i dej e :

Közterül et -hasznáIat helye :

Ktj ztenil et -hasznźůat idej e :

Kĺj zteľület -haszná|at helye :

Kĺj zterület -hasznáIat i dej e :

Kĺj ztertil et -haszĺáIat. he lye :

232



Kĺjzteľiilet-haszĺáIatideje: 2013. április 17.

Közterület-hasznáIat helye: Prź./ier u. - Szigony u. saľok

Kĺjzterület-haszná|atideje: 2013. április 17.

Kĺizterület-haszná|athelye: Ká|vőĺiat&-KartrcsonySándoru.sarok

KözteľĹi1et-haszná|atideje: 2013.ápľilis 18.

KöZterület-haszná|at helye: Prćĺter u. - Szigony u. sarok

KöZterü1et-haszná|atideje: 2013. április 19.

Köztęrület-haszná|at helye: Yajda Péter u. - otczy út sarok

Közterület-hasznáIatideje: 2013. április 19.

Kĺjzteriilet-haszná|at helye: Népszínhaz u. 30. - II. János PáIpápatér saľok

K<jzterrilet-haszná|atideje: 2013. ápľilis 19.

KöZtertilet-hasznźůat helye: Mikszáth Kálman tér

KöZteriilet-haszná|at ideje: 2013. ápľilis 20.
Köztenilet-haszná|at helve: Teleki téľ

Közteni1et-haszná|atideje: 2013. ápri|isZ|.
Közterülęt-hasznáIathelye: Lőrincpaptértemplomelőtt

Közterület-haszntiatideje: f0|3.április21.
K<jzterület-hasznáIat helye: Horváth Mihály tér templom előtt

Köztertilet-hasznźiatideje: 2013.ápriLis2Z.
KözterĹilet-hasznáLathelye: Népszínhaz u. 30. - II. János PáIpápatér sarok

Felelős: polgármester
Hatĺíĺidő: 2013. április 8.

A VaeYoneazdálkodási és Üzemeltetési tigvosztálv tájékoztatása alapjáni az iigyfél
befizette a kiizterĺilet-használ at díját, a határozat kiadásľa keľiilt.

Javaslat gépkocsi-beóIló bérbeaddsúľa (1 db)

329 I20 Í3. (Iv. 08.) sz. Váro s g azdá|ko dási és Pénzü gyĺ B ĺzotts ág határ ozata
(egyhangú' 11 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi K. D. Z. részére határozatlan idejiĺ bérleti szerzođés megkötését a
Budapest VIII., Bacsó Béla u. 17. szźtm alatti 34856 hrsz-u telken kialakított gépkocsi-
beá||&a,30 napos felmondási idővel 6.368,- Ft/hó + Áfa borleti díj mellett.
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2. Az 59l2OI1. (XI. O7.) számu onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjtn a
bérleti szerzodés hatáIyba lépésének feltétele 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő
<isszegű óvadék megfizetése.

3. Az 59l20I1. (XL 07.) számu onkormányzati rendelet 15. $ (4) a.) pontja alapján
eltekint az egyoldalú kcjtelezettség vállaló ĺyilatkozatkozjegyzoi okiratba foglalásától,
a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto ígazgatőja
Határiđo: 2013. április 1 5.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapján: a béľleti szerződ'és 2013. ápľilis 24. napján
a|áírásra keriilt. Az ügy további intézkedést nem igényel.

Kłtuui ZokłÍn egyéni vłÍIlalkozó béłbevételi kéłelme a Budapest WII. keriłIet,
Leonardo da Vinci u. 7. szdm glatti iiľes önkormúnyzati tulajdoníl helyiség

vonatkozlźsóban

330 12013. (Iv.08.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangrĺ, 11 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzójáľul a Budapest VIII., 35537l0lVl helyĺajzi számon nyilvantaľtott, természetben
a Budapest VIII., Leonaľdo da Vinci u.7. szźtm a|atti,45m'alapterületű, üres,

önkoľmányzati tulajdonú, utcai bejáratu, fiĺldszinti nem lakás célú helyiség
bérbeadásahozhatátozott időre 2018. december 3l-ig, Kállai Zo|tán egyéni vállalkozĺí
részére, zöldség-gyĹimcilcs, savanyuság kiskereskedelem (szeszétrusítás nélkül) céIjára,
27.ĺ3g,- Ft/hó + Áfa béľleti * kijzuzemi- és külön szolgáItatási díjak <ĺsszegen.

2.) a bérleti szerzóđés megk<itésének feltétele, hogy az onkoľmányzattulajdonában álló nem

lakás céljara szo|gźiő helyiségek bérbeadásanak feltételeiľől szóló 1712005. (IV. 20.)

számís'Budapest Józsefuarosi onkormányzati renđelet 13. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése
a|apjtn kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvźi|a|ási nyilatkozat a|áírását vállalja a

leenđő béľlő'

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezeto igazgatőja
Hataľidő: 2013. április 15.

A Kisfalu Kft. tájékoztatálsa alapján:2013.04. 11.én íľásban éľtesítve ahatározatró|.

A Publimont Hirdetésszeľvező Kft. bérleti díjJizetěsi kt)telezettség aIóIi
mentesítésének kéľelme a Budapest WII., Dobozi u. 13. szdm alatti liľilÍstĺÍbla

vonatkozĺÍsdban

33 1 l 20 Í3. (Iv. 08.) sz. Váľo s g azdá.Jko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, l.1 igen szavazatta|)
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A Városgazdá|kođási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy hozzájárul a Publimont
Hiľdetésszervező Kft. által béľelt, 36292 hĺsz-ú, teľmészetben a Budapest VIII., Dobozi. u.
13. szám alatti óriásplakát-tźlb|ára vonatkozó 42.280,- Ft+Afa bérleti díj töľléséhez
szavatossági hiba címén 20t3. január 22. napjátő| 2013. március 22. ĺapjáig.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő : 2012. ápľilis 1 5.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a határozatrő| szĺiló éľtesítést megküldték 20|3.
ápľilis 10. napján, a bérleti díj ttirlésľe keľůilt. Az ligy további intézkedést nem igényel.

Javaslat megbízltsi szerződés megkötésére a Kisfulu Kft-vel a Teleki téľi piac
kiv it e I e zé s m íís za ki e I I e n őr i fe l a d at o k e I I dt lÍs dr a

33212013. (IV.08.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénzĺigyi Bizottsághatá.ľozata
(egyhangú' 11 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. jővehagyja az e|oterjesztés mellékletét képező, a Budapest VIII. kerület Teleki tér,
35I23/II. helyrajzi sztlľru ingatlanon, a ,'Teleki téri piac kivitelezési munkái
váI|a|kozási szerződés keretében,, tárgyt,l véll|a|kozź.si szeruődés alapján ellátandó
műszaki ellenőri feladatok el|źtására vonatkozó megbízási szerződés szerződéses
feltételeit.
A megbízási díj fedezete a 11605 cím Teleki téri piac építése fe|ha|mozásí eloírźnyzat
20 |2. évi p énzmar aďv źny a.

2. felkéri a polgármestert az 1. pont a|apjźn kcltendő megbízásí szerzőđés a|áítására.

Felelős: polgármesteľ, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határiđő:1. pont esetén 2013. április 8.,2. pont esetén 20|3. ápľilis 9.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján2 a szeÍződést 2013. április 19.ei aláíľt dátummal
megkapták.

Tłirök Istvdn egyéni vdllalkozlí új béľleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a
Budapest WII., Német u. 4. szĺÍm alatti helyiség vonatkozlÍsúban

333 l20 13. (Iv. 08.) sz. Város gazd álko d ási és PénzÍi gyi Bizo tts ág határ ozata
(egyhangú' 1l. igen szavazatta|)

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájárul új bérleti jogviszony létesítéséhez Töľiik István eryéni vállalkozóva|, az
ingatlan-nyilvántartásban a 349t0l0ĺNĹhe|yrajzi számon nyilvántartott' természetben a
Budapest VIII. keriilet, Német u. 4. szttm a|aĹti,38 m2 alapterĹiletű onkormtnyzati
tulajdonú, utcai, ftjldszinti nem lakás célú helyiség vonatkozásábarl 78.000,- Ft/hó, + Áfa
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bérleti ł kijzuzęmi és külon szo|gáItatźlsi díjak cisszegen, határozat|an időre, vendéglátás
szeszaľusítással célj ára.

2. a 1712005. (IV' 20.) sztlmu cinkormányzati renđe\et 13. $ (2) bekezdés alapján abér|ő 3
havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék feltoltés megfizetésére, és a 15. $ (a)

bekezdése a|apjáĺkozjegyző előtt egyoldalú kĺjtelezettségváIlalási nyilatkozat alźńrására

kötelezett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgaÍőja
Hatarido: 2013. április 15.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20l.3. 04. 11-én írásban éľtesítve ahatátozatrő|.

Jav aslat a,,MCS/2 0 1 3 típ us lź, b érlakds pdly úzat kiírós dra

33 4 /2013. (Iv. 08.) sz. Váro s gazdálko dás i és Pénzü gyi Bizo tts ág batár ozata
(egyhangú, l'1 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) 20|3.junius 3. - 2013.július 3. kĺjzott kétfordulós, minőségi lakáscsere pá|ytzatot ir
ki, azelőteľjesztés mellékletétképezóPá|yázati Felhívásban és apá|yźzati Jelentkezési
Lapokban meghatáĺozott taľtalommal az önkoľmźtnyzati lakásuk visszaadását vállalók
tészére, | év hatáĺozott időre szóló bérleti szerzőđéssel, feliljítási kötelezettséggel,
előbéľleti jog biĺosításáva|, az alábbiakban felsoľolt és megĺevezętt 15 daľab

bérlakásra.

1.) Budapest VI[., Dankó u. 16. I. em. 6. 7 szoba f4,70 m2 összkomfoľtos
2.) Budapest VIII., Dankó u. 16. I. em. 8. 2,5 szoba 50,55 m, összkomfortos
3.) Budapest VIII., Dankó u. 16. II. em. 9. 1 szoba f6,45 m. összkomfortos
4.) Budapest VIII., Dankó u. 16. Iil. em. 3' 1 szoba + hall 55,f8 m. összkomfoľtos
5.) Budapest VIII., Dankó u. 16. III. em. 8. l szoba f6,50 m" összkomfortos
6.) Budapest VIII., Dankó u. 20. I. em. 3. 1 szoba 33,63 m, komfortos
7.) Budapest VIII., Dankó u. 20. II. em.I. l szoba 35,43 m. komfortos
8.) Budapest VIII., Dankó u. 34. II. em. 4. l szoba 3f,74 m, összkomfortos
9.) Budapest VIII., Dankó u. 40. III. em.4. 1 szoba 35,64 m, összkomfortos
10.) Budapest VIII., József utca 47 . I. 3 . 1 szoba f7 ,30 m" összkomfoľtos
11.) BudapestVIII., József utca47.IV. 8. I szoba 3I,77 m. összkomfoľtos
12.) Budapest VIII., Magdolna u. 33. II. em. 3. 1 szoba 27,60 m" összkomfońos
13.) Budapest VIII., Magdolna u, 44.I. em. 1. f szoba 55,00 m, komfoľtos
14.)BudapestVIII.,Nagýemplomu.|f/b,fsrt.27. 1,5 szoba 6f,68m, összkomfortos
15.) Budapest VIII., Rigó u. 4. fszt. 1. f,5 szoba 9I,94 m. komfoľtos

2.) hozzájáĺul, hogy a pźůyźnatrakiírt lakasokra kötött bérleti szerzódésekben bérbeadó 10

éves elidegenítési tilalmat kossön ki.

3.) hozzájáni, hogy a pá|yázati Jelentkezési Lap ellenértékeként beťĺzetett 500'- Ft +Áfa
a Kisfalu Kft. bevételétképezze'

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
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Határiđő: 2013.június 3.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. június 3. . 2013. július 3. köziitt kerü|
meghirdetésre (kifüggesztések, honlapokon ttirténő megielentetés' stb.).

',Vdllalkozdsi 
szerződés az i)nkormdnyzati tulajdonú lgkdsokban és nem lakds céIjlÍt

szolglÍIlí helyiségekben mellékvízmérőÍelszerelésére illetve mellékvízmérő cseréjére,'
tdrgyĺi' kijzbeszerzési éľtékhatúrt eI nem érő beszerzési eljdrds eredményének

elfogadása

335l20t3. (Iv.08.) sz. Váľosgazd'áÄkodá'si és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(egyhangú' 11 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság a ,,Vóllalkozási szerződés az onkormányzati
tulajdonú lakásokban ,źs nem lakas céĺját szolgáló helyiségekben mellékvízmérő felszerelésére
illetve meĺlélaizmérő cseréjére'' tárgyĹl, kozbeszerzési értékhatźlrt e| nem érő beszerzési
eljarásban úgy dönt, hogy:

1 . az e|jtrásbaÍI az összességében legelőnyösebb aján|atot a Hidrofrl Bt. (székhely: II43
Budapest, Stefania ift 28 / a.) aj anlattevő ađta, így az e|jźlrás nyeľtese.

2. felkéľi a Kisfalu Kft-t az előterjesztés 1. számú mellékletét képezo vá||a|kozási
szeruodés megkĺitésére a Hidrofil Bt. (székhely: 1143 Budapest, Stefánía ti 28la.)
ajáĺ|attevovelazajtlnlatäbarĺmeghatáĺozottösszegekkel.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. április 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A'szerződést megktitł'tték.

D ev izĺÍ s kij t e I e zett s é g ki e gy e n I ít é s e e gy e di drfo ly am o n

33 6 l20 13. (IV. 08.) sz. Váro s gazdálko dási és Pénzü gyi Bĺzotts ág határ ozata
(egyhan gú' 12 igen szav azatta|)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. konverziós megbízást ad a Magyarországi Volksbank Zrt. részére286.500,82 EUR és
84.282 CHF vásárlása érdekében azza| a feltétellel, hogy a megbízás polgármesteri
aláírása csak akkor történhet meg, amennyiben a Volksbank egyedi arfolyam ajáłúata
a 20|3. április 15. napjan kedvezőbb feltételeket tartalmaz Euró és Svájci frank
v tsáĺIásár a az aktuális aľfolyamnál.

2. az I. pontban meghatáľozott konverziős megbízás a|źirásźtta csak akkor kerülhet sor,
amennyib e n az v agy onnĺi vekedé st oko z az onkoľm ány zat számár a.

3. felkéri a polgármestert, hogy az I. pont szerinti tigylet eredményérő| aBizottság2013.
április 22-i u|ésére készítsen beszámolót.
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Felelős: polgármesteľ
Határiđo:1. és2. pont esetében}}I3. április 15.,

3. pont esetében 2013. április 22-iuLés

A Pénzügyi ÜgYosztálv tájékoztatása alapjánz a hatźrozatban foglaltak végrehajtása
2013. ápľilis 15. napján megttirtént.

Iavaslat a Polgdrmesteri Hivatal I./100. tĺÍrgyaló helyiség technikai berendezésének
bővítésére

337 ĺ20 13. (Iv. 0 8.) sz. V áro s gazd álko d ás i és Pénziigyi B izotts ág határ ozata
(11 igen, 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy elfogadja az előterjesztés
mellékletét képező, Globomax ElektronikaíZrt. (1055 Budapest, Dembinszky u. 1.) ajtnlatát
2.233.9OO,- Ft + AFA éľtékben a Polgáľmesteri Hivatal I./100. targya\ő helyiség technikai
berendezésének bővítésére (24 db konferencia egységgel felépített rendszer) vonatkozóan, és

felkéri a jegyzőt a megrende|és a|áírására és lebonyolításáľa.

Felęlős: jegyzó
Hatĺĺľido: 20|3. ápľilis 8.

A Jeeyzői Kabinet Belső Ellátási lroda táiékoztatása alapján: A Polgáľmesteri Hivatal
I./100. tárgya|ő helyiség technikai berendezésének bővítéséľe (24 darab konferencia
egységgel felépített ľendszeľ) vonatkozó fuaján|at 2013. április 8.án megküldésľe keľült

^ Globomax Elektronikai Zrt. részére (1055 Budapest, Dembĺnszlcy u. 1.). A
ľendszerbővítés 2013. április |'7 -én kiépítésre keľĺilt.

Javaslat Teszdrsz Kltľoly megbízlÍsi szeľződésének 2013. mdrcius havi teljesítés
igazoIĺÍsdra

338/2013. (Iv.08.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatálrozata
(egyhan gú, 12 igen szav azatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásľa aTeszátsz Kaľollyal kdtött megbízási szerzőđés teljesítés igazo|ását
2013. marcius 1-jétől 2013. maľcius 3l-ig teľjedő időszakra.

2. fe|kéri a polgĺíľmestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. áprĹIis 26.

A Szeľvezési és Képviselői lroda tájékoztatása alapján: a teljesítésigazo|ás aláírása
megttirtént.
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Javaslat a 118/2013. Qr. LL) szĺÍmú hatđrozat kijavítlÍsdra ajtószlźm elírds miatt
zÁnr tiĺrs

3 40 l 2013. (Iv. 1 5.) sz. Város g azdáI.ko dálsi és Pénzü gyi B ĺzotts ág határ ozata
(egyhan gú,, 12 igen szav azatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a I|8l20I3.(II.11.) számú
határozatát akként javitja, hogy a határozatban tévesen feltĺintetett, Budapest VIII., Magdolna
utca . ajtősztrnt címet a tényleges ajtőszámra - Budapest VIII., Magdolna utca

javiť1a. A módosítás ahatáĺozat egyéb rcnde|kęzéseit nem érinti.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hataridő: 2013. május 3 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a lakásbérbeadási rendelet módosításáig
felfüggesztve.

A Budapest, WII keriilet Rdkóczi út ......... szúm alatti in7atla3rqvonatkozó
elővĺtsdrldsi jogról lemondds ZART ULES

3 41 l 2013. (Iv. 1 5.) sz. Vá ľo s g azdź.Iko dáls i és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, |2 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuarosi onkormźnyzat, ą..... ... hrsz-ú, atermészetben a 1087 Budapest, Rákóczi út

...... találhatő, I-75 m2 a|apterületú ingatlanból 79,34 m2 terĹiletú, összesen 45l|0}-ad
arányŰ ingatlanrésztekintetében, a PCX-Computer Kft. eladó és R. K. E. vevő kĺizĺitt 2013.
maľcius 6-an kötött Adásvételi szeruódéshez kapcsolódó elővásaľlási jogával nem kívan élni.
Az ingat|an v éte|ár a: 1 2. 0 0 0. 0 0 0 . - F t, azaz tizenkettő -m i l l ió forint.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. ápľilis 15.

tájékoztatása alapj án : az Ügyo sztá|y

tájékoztatta az íigy fe|et a Bwotts á g diintés éľől, tovább i intézkedést nem i gényelt.

A Budapest, WII. kerület Puskin utca ... ... szdm
elővds drlúsi jogról lemondús

alatti ing atlanr a v o n at ko zlí
zÁnr tjĺÉs

3 42 lf013. (IV. 1 5.) sz. Váľo s g azdá.Jko dás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhan grÍ, Í2 igen szav azatta|)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet

Józsefuarosi onkormányzat, a .:........hĺsz-ú, természetben a 1088 Budapest, Puskin utca
ajtő a|attta|á,Ihatő 67 m'alapteľületű ingatlan tekintetében, B. L. eladó, továbbáE.

R. és E. K. vevők és E. K. és B. Zs. holtig :artő haszonélvezeti jog jogosultjai között 2013.
marcius z$-ankötött Adásvételi szeruodéshez kapcsolódó elővásáľlási jogával nem kívĺán élni.
Azingat|anteljes vételára: 12.600.000.- Ft, azaz tizenkétmilliő-hatszázezer forint.
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Felelős: polgármester
Hatźriđó: 2013. ápľilis 1 5.

A Vaeyoneazdálkodási és Üzemeltetési ÜgYosztálv tájékoztatźlsa alapján: Az|Jgyosztáiy
tájékoztatta azugyfelet aBuottság döntéséről, további intézkedést nem igényelt.

Javaslat a Budapest VIil., Diliszeghy Sómuel u. ...... szdm alatti lakdsra
fennúlllí béľleti jogviszony sziineteltetésére, volomint a sziineteltetés ,idejĘe a, lakbéľ

és kapcsolódó kiiltin szolglÍItatósi díjak elengedéséľe ZART ULES

3 43 l 2013. (Iv. 1 5.) sz. Vá ro s g azdáůko dási és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú, 12 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) a Budapest VIII., Diószeghy Sámuel u. .... szźlm a|attí lakásra' V. P. I. és V. S.

bérlők bérleti jogviszonyát 2013. március 1. napjától szĹinetelteti - a bérĺemény

fc)démjének, oldalfalainak, valamint a parketta burkolatónak bérbeadó általi
helyreállítása miatt - a bérbeadő áIta| történő bitokbaadásig.

2.) a Budapest VIII., Diószeghy Sámuel u. .... ...... szám alatti lakásruvonatkoző
lakbér- és kapcsolódó külön szolgá|tatási díjfizetési kotelezettség alól bérlőket,2013.
március 1. napjától a bérbeadó által tcĺrténő birtokbaadás napjáig mentesíti.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáĺiđo: 2013. ápľilis 3 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Tulajdonosi nyilatkozat elkésziilt.
A határozat 2.) pontja alapján a lakbér- és kapcsoló,dó kiitön szolgáltatási díjak
szám|ázását 2013. máľcius 1. napjátĺól _ bérlemény bérlők ľészére történő visszaadásáÍg

- szüneteltetik.

Javaslat a Budapest VIil., Diószeghy Sómuel utca ... ... szdm alatti lakús
hóafeliigyelői szolgúIati lakdsként történő kijelölésére, és afenti laĘÍsb.a
hdafeliigyelő/bérlő kijeltjlésére ZART ULES

3 4 4 l 20Í3. (IV. 1 5.) sz. Város g azđá|ko dás i és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(11 igen' 0 nem, 1' ť'artőzkodás szlvazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dĺint, hogy:

1. a Budapest VIII., Diószeghy Sámuel utca '... szálĺl alatti épületbe hĺĺzfelügyelőnek
kijelöli H. A-t.

2. hozzájźtru| a Budapest VIII., Diószeghy Sámuel utca . ..... szám alatti 25,80 mf
alapteriilehĺ, 1 szobás, komfortos komfoľtfokozatt önkoľmányzati tu|ajđonú lakás
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házfelngyelői szolgálati lakássá tĺjrténő kijelöléséhez, és ezze| egyiđejiĺleg a lakás
béľlőjének _ munkaviszonyafennáĺlásának időtartamára _H. A-t jelöli ki.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźtriďó: 2013. május 3 1 .

A Kisfąlu.Kft. táiékoztatása alapján: Tulajdonosi nyilatkozat elkészüIt' aláÍrni csak a
munkaszerződés megkiitése után lehet.

Javaslat a Budapest VIII., Víg u. ... szdm alatti lakdsra, valamint a Budapest
Wil., Víg u. szóm alatti lakúsrafenndlló bérleti jogviszonyok közijs
megegyezéssel töľténő megsziintetésére, pénzbeli térí,tés megftzetése mellett

zÁnr Üĺns

345120|3. (Iv.15.) sz. Városgazd'á|kod'ási és Pénzügyi Bizottsághatźrozata
(9 igen' 1 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

|.) hozzájtrul ahhoz, hogy a Budapest VIII., Víg u. .. szźm alatti 1 szoba
komfortos komfortfokozatu,24,44 m2 alapterületű lakás béľlője K. B. _ gondnokolt
személy - részére a lakásbérleti jogviszony megváltásaként - a forgalmi éľtékbecslés
szerinti - 3.560.000,- Ft tisszegű pénzbeli térítés kifizetésre keľüljön, a lakás bérbeadó
részére történő birtokbaadásáig fennáI|ő dirtartozások levonása mellett, a Budapest
Fővaľos Kormányhivatal VIII. Kertileti Hivatalának Gyámhivata|a źllta| jóvĺáhagyott
megállapo d ás alapj tln.

2.) hozzájźlru| ałlhoz, hogy a Budapest VI[., Víg u. ....... szám alatti 1 szoba
komfoĺt nélküli komfortfokozafrl 22,22 m2 alapteriiletti lakás bérlője B. H.
gondnokolt személy - részére a lakásbérleti jogviszony megváltásaként _ a foľgalmi
,értékbecslés szerinti - 3.120.000,-Ft összegíi pénzbeli térítés kifizetésre keľĹilj<in, a
lakás bérbeadő részérę történő biľtokbaadásáig fennáI|ő dijtartozások levonása mellett,
a Budapest Fővaľos Koľmanyhivatal VIII. Kerületi Hivatalának Gyámhivatala źita|
j óváhagyott megállapodás alapj án.

3.) hozzźljárul a 3.560.000,-Ft összegű pénzbeIítérítés, valamint a 3.120.000,-Ft összegű
pénzbeIi téľítés kifizetéséhęza2013. évi koltségvetésben a11'602 címen tervezett,Yíg

szźlm a|atti, 100%-os onkormtnyzati tulajdonú épiilet bontásaľau.
me ghatźr o zott ö s sze g terhére.

4.) felkéri a polgármestert, hogy a Budapest VIII., Víg u. ... szám alatti lakás,
valamint a Budapest VIII., Víg u. ...... szźlm alatti lakás bérlőivel a bérleti
szerzodést közös megegyezéssel szĹintesse meg' és a pénzbeli térítés kifizetéséről
gondoskodjon.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezeto ígazgatója
Hataľidő: 2013. május 31.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Megállapodás előkészítése folyamatban van.
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,,Kdlvúria tér kiviteli tervek és Teleki tér köztjsségi zöldfelület tervezési szolglÍItatds,,
tlźľgyti közbeszerzési eljdrds eredményének megdllapítdsa bírúló bizottslźg döntése

alapjdn zÁnr Üĺns

3 46 ĺ 20t3, (IV' 1 5.) sz. Váro s g azdá|ko dáls i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(e gyhan gri, 12 igen szav azattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I. a ,,Ká|vtria tér kiviteli tervek és Teleki tér kĺjzösségi zoldfelti|et teĺvezési szolgáltatás''
tźrgyil kozbeszeruési eljaľásbaĺ az Atelierarchitects Építészeti Kft. (1138 Budapest,
Danubius utca 12-16. V. em. 6.), aZsuffa és Kalmár Építészműterem Kft. (I0I2 Budapest,
Logodi u.10lI2), a GARTEN STUDIO Kft. (1012 Budapest, Pá|ya u 13.), az INCORSo
ÉpÍrÉsz es ÉpÍľo HĺŰHBry Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 84. Illi.), az Ú1irany
Tájépítész Kft. (1013 Budapest, Attila ilt 4I.III. em. 7.) ajánlattevők ajanlata érvényes.

2. a ,,Ká|vźlĺia tér kiviteli tervek és Teleki tér közosségi zöldfelüIet teĺĺezési szolgáltatás''
targyű kozbeszerzési elj árást eredményesnek nyilvánítj a.

3. a ,,|ega|acsonyabb összegtĺ e11enszo1gá|tatás,, bíráIati szempont alapján a kozbeszerzési
eljaľás nyertese
- azI.részesetében a GARTEN STUDIO Kft. (székhely: I0I2 Budapest, Pá|yau. 13.),

- a2. rész esetében azÚji,ány Tájépítész Kft. (székľrely: 1013 Budapest, Attila tú 4I.
III. em.7.)

A nyertes ajén|atot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a 2. ľész tekintetében az
Atelieraľchitects Epítészeti Kft. (székhely: 1138 Budapest, Danubius u. 12-16. V. em. 6.).

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|3. április 1 5.

A Városfeilesztési és Főépítészi Üevosztály tájékoztatálsa alapján: a ktizbeszerzési eljárás
során az a|ábbi cselekmények tiiľténtek:
Ajánlatok bontása: 20t3. máľcius 22.10z00
F'elvilágosítás kérés: 2013. máľcius 29.
Felvĺlágosítás megadásának hatáľidej e : 2013. ápľilis 03. 09 : 00
Tárgyalás időpontja: 20|3. ápľilis 03.09:00
Aszerződések a nyertes ajánlattevőkkel aláírásľa keľültek 2013. május 10. napján.

Tulajdonosi hozzdjdrulás az Impulzí,v Kft. részéľe Diószeghy Sdmuel u. 17/a-l7/b. 1

kV-os kúb elľekonstr ukció, @ HrĐ ĺÍllomds 1 kV-os kdb elľekonstr ukcilij dnak
közt eľ ületi m un k dI ataih o z

358/2013. (IV.15.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizotts ág határozzta
(egyhangú, |2 igen szavazattal)
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A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Seres Tibor źitaI tervezett, a
Budapest VIII. kerĹilet Diószeghy Sámuel (hľsz.: 36055) szźĺn a|atti ingatlanon ta|źllhatő
EHTR állomás rekonstrukciőjához, a tervezett ktjztertileti munkák megvalósításához
sziikséges tulajdonosi hozzájttrultlsát megadja a következő feltételekkel:

IJ gyiratszźm I 6-5 59 l2OI3.
K&elmezo: Impulzív Kft., tervező Seres Tibor
Helyszínek: Budapest VIII. kerĹilet Diószeghy Sámuel 15. szám alatti épület előtt ta|áIhatő

ko ztlt j ár daszakasza, hĺsz. : 3 5 9 0 3, b uľko l atb ontás s al éľin tett,
Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel l5-|7la. szám épületek kĺizött
ta|á|hatőkoziltútpálya szakasza' hĺsz.: 35903, burkolatbontássalérintett,
Budapest VIII. kerĹilet Diószęghy Sámuel I7la-|7lb. száłrl épiiletek kozott
talá|hatőkozift jźrdaszakasza,llrsz.:359}3,burkolatbontássalérintett,

Tárgy: Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel u. 17la-I7lb. 1 kV-os
kábelrekonstrukció, GHľn) állomás 1 kV-os kábelrekonstrukciój a.

Helyreállítási kĺitelezettség:
- a burkolatbontással érintett helyi kozűt jźlrdaszakasztnak teljes szélességben ttjrténő
he|yteá||itása,

a burkolatbontás helyszínét elkeľülő útvonalat jól láthatóan je|z1k,

- valamennyi burkolatbontás helyszínén a helyľeállítási kĺjtelezettség teljes szélességben
megtĺĺľténik'
jól láthatóan tájékońatjekaz,űthasználókat a burkolatbontás varhatő iđótartamétrő|,

- kcjtelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben történő he|yteá||ítástlta,
- aberuht.r'ó és kivitelező kclzösęn 5 év saranciátvá|Ia| a helvreállított buľkolatért.

Felelős: polgármester
H atźlrido: 2013. április 1 5.

ĺ. VagyongazdáIkodási és tjzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: TulajdonosĹ
' és Ktizútkeze|őihozzájárulások okiratai kiadmányozra.

Tulajdonosi hozzlźjdrulús az Impulzív Kft. részére Budapest WII. keľiilet Bezerédi _
. Lutheľ _ Szillźgyi utca l kV-os kúbelrekonstrukció, (EHTR) ltllomós ĺkV-os

kúb elrekonstr ukcilÍj dn ak kiizter ťileti m unkĺźIataih oz

359ĺ2013. (Iv.15.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottsá,ghatározata
(egyhangú, |2 igen szavazatta|)

l A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy d<int, hogy a Seľes Tibor áItaI tervezeÍt, a
Budapest VIII. keľĹilet Diószeghy Sámuel (hĺsz.: 36055) sztlm alatti ingatlanon talá|hatő
EHTR állomás rekonstrukcíőjához, a tervęzett kĺizteruleti munkfü megvalósítástůloz
sztikséges fulaj donosi hozzájarulźtsát megadj a a kĺĺvetkező feltételekkel :

TJ gyiratszám: 1 6- 5 60 l 20 13 .

Kéľelmező: Impulzív Kft., teľłezo Seres Tibor
Helyszínek: Budapest VIII. keľĺilet Kiss József u. 6 szám a|atti épiilet előtt találhatő koztłt

jáĺđaszakasza, Ilrsz. : 3 463 8 l 2, burkolatbontással éľintett,
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Budapest VIII. kerüIet Bezerédi u. 14-15. szźtmu épületek közĺjtt ta|áIhatő
kozílt iltpáIya, és páratlanoldaIi járďa, hľsz.: 3470312, burkolatbontással
érintett,
Budapest VIII. kerĹilet Luther u. 1'-4. szźlmu épiiletek előtt találhatő kozut
járđaszakasza, hĺsz:. 34] 05 , burkolatbontással éľintett,
Budapest VIII. kerület Szilágyi u. 1-4. szźlmu éptiletek előtt találhatő közilt
jźtr daszakasza, Iusz. : 3 4690, burkolatbontással éľintett,

Tárgy: Budapest VIII. kerĺilet Budapest VIII. kerĹilet Bezerédi - Luther _ Szilágyi utca
1 kV-os kábelrekonstrukció, (EHTR) állomás lkV-os kábelrekonstrukciója.

Helyľeállítási kötelezettség:
- a burkolatbontással éľintett helyi közút járďaszakaszának teljes szélességben történĺĺ
helyľeálIítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jólláthatóan je|z1k,

- valamennyi burkolatbontás helyszínén a helyreállítási kotelezettség teljes szélességben
megtörténik,
- jól láthatóantájékońatják az úthasználókat a burkolatbontás viírható iđotartaffIárő|,
- kötelezi a kivitęlezőt a burkolat megfelelő minőségben történő heIyreá||ítźsára,
- aberuhźzó és kivitelező közösen 5 év garanciátvállal a helyreállított buľkolatért.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuido: 2013' április 1 5.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ Ügyosztály tájékoztatálsa alapján: TulajdonosĹ
és Kiizútke ze|ői hozzájá ľulás ok o kiratai kiadmányozva.

Közter iilet-haszndlati kérelmek elbírdlós g

3 60 l 2013. (Iv. 1 5.) sz. Váľo s g azdáůko dźlsi és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú, |2 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-hasznáIati
hozzájaru|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

Közterület-hasznáIő,kéľelmező: Mik-VarKft.
(1085 Budapest, József krt. 69.)

Közterĺilet-hasznáLatideje: 2013. május 0I. -2013. decembeľ 31.
Közterület-hasznáIat céIja: ĺírubemutató
Közterület-hasznétlathelye: Vas u. 2/b.

Közterület-hasznáIatnagysága: 7 m2

Díjfizetés ütemezése: havi díjfizetés

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. április 15.

A Vagyongazdá|kodási és Üzemeltetési Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: az íigyf'é|
b efizette a kiizterület-használ at díját, a határ ozat kiadás ra került.
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3 6| ĺ 20|3. (Iv. 1 5.) sz. V áro s g azdá|ko dáls i és P énzü gyi B izotts ág batár ozata
(egyhangú, 12 igen szzvazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a 196120|3. (III. 04.) sz.
határozatát az a|ábbiak szeľint módosítia:

KözterĹilet-használó.kérelmező: RusContactKft.
(1088 Budapest, Mikszáth Kálman t& 2.)

Köztertilet-hasznáIat ideje: f013. április 25. - 201'3. szeptember 24.
KözteľĹilet-hasznźl|at céIja: vendéglátó tetasz
Kĺjzterület-haszntĺ|at helye: Lőrinc paptér 3.

KöZteľület-haszntiatnagysága: 16 m"

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. április 15.

A Vaevoneazdálkodási és Üzemeltetési ÜgYosztáIy tájékoztatása alapjánz az iigyfél nem
a teljes tisszeget ťlzettebe, ahatározat nem keľült még kiadásra.

362 12013. (Iv. 1 5.) sz. Vá ro s gazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 12 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Péĺlzngyi Bizottság úgy dĺint, hogy kozterĹilet-haszná|ati
hozzájtru|ást ad _ díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:

Közteľület-hasznáIő"kére|mezo: M. B.
(1046 Budapest, .. .. ...)

Közteľülęt-haszná|atideje: 2013. április 2I. és 2013. ápńIis 24.

Közteľiilet-haszná|atcé|ja: foiskolai diplomafilm forgatás
KĺjzteľĹilet-haszná|athelye: MikszáthKá|mźnt&4.
Kĺjzteľü1et-haszná|atnagysága: 100 m2

Felelős : polgĺírmester
Hatáľidő: 2013. április 15.

A VaeYoneazdálkodási és Üzemeltetési ÜgYosztálv tájékoztztása alapján: a ktizterĺilet.
használati határozat kiadásľa került.

3 63 l 2013. (Iv. 1 5.) sz. Város g azdá|ko dátsi és Pénzü gyĺ B izotts ág határ ozzta
(egyhangú, |2 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pérzngyi Bizottság úgy dönt, hogy köZterület-haszná|ati
hozzájaruLást ad _ đíjmentességgel - az a|ábbi ügyben:

Közterület-haszná|ő,kéľelmező: Társasház Szentkiľályi u. 23.
(1 088 Budapest, Szentkirályí u. 23,)

Kĺjzterület-hasznáIat ideje: 2013. ápľilis 19. -2013.július 15.
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Közteľület-haszĺáIat cé|ja: építési munkatertilet (homlokzat felújítás
alpintechnikával)

Közterület-haszĺźllat helye: Szentkirályíu.23.
Koztertilet-hasznáIat nagysága: 40 m"

Fclclős: polgáľmcster
Határidő: 2013. április 15.

A Vawongazdálkodási és t]zemeltetési ÜgYosztály tájékoztatása alapján: a kiizterület.
használat határozat kiadásra kerĺilt.

364ĺ2013. (Iv. 15.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(egyhan gú, 12 igen szav azatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ťrgy dönt, hogy nem ad közteľtilet-használati
hozzájar:ulást az alábbi ügyben :

KÓzterület-használó,lłźrelmező: B.E.
(l 083 Budapest, ...............)

Közterület-használat ideje: 20I3. április 22. - 20l3. július 22'
Kĺjzterťjlet-használat célja: utcazenélés
Kozterület-használat helye: Baross u. 8-l0. (Szabó Ervin tér)
KÔzter,ület-használat nagłsága: ] m-

Felelős: polgármesteľ
Határidő : 2013 . ápľilis 1 5.

A Vaeyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztálv tájékoztatálsa alapján: a kiizterüIet-
hasznáIlzt határ ozat kiadás ra kerĺilt.

36512013. (IV.15.) sz. Városgazd'áikodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(egy ha n gú, 12 igen szav azatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy

1. közterület-haszná|atihozzájáĺulást ad - díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:

KĺjzteľĹi1et-hasznáIő,kéręImező: FK-RASZTER Építő Zľt.
(3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73.)

Közteľtilet-haszná|at ideje: 2013. április 17. - 2013. április 30.

KözteľĹilet-hasznáIat cé|ja: építési munkatertilet (konténeľ telepítés-haszná|at)
Kĺjzterület-hasznttIathelye: Teleki tér
K<jzteľület-hasznźiatnagysága: 550m2

2. felkéri a polgármestert, készíttessen előterjesztést a Bizottság áprilisi utolsó üléséľe a
végleges megoldás tigyében.

Felelős: polgármesteľ
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Hataĺidő: 1. pont esetén: 2013. ápľilis 15.

2. pont esetén: 2013. źlprĹIis29.

.Ą VaeyongazdáIkodási és Üzemeltetési Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a kiizteľület-
használati határ ozat kiadásra került.

3 6 6 l 2013. (Iv. 1 5.) sz. Vá ro s gazdálkodási és Pénzĺi gyi Bizotts ág határ ozata
(e gyhan gú, Í2 igen szav azatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad kĺjĺerület-használati
hozzájáru|ást az a|ábbi tigyben:

Kozterülerhasználó,hźrelmező: R.G.
(1089 Budapest, ...........)

Kozterület-haszndlat ideje: 2013. április 25. - 2a13. szeptember 30.

KÓzterĺjlet-használat célja: utcazenélés (gitĺźr + ének)
Közterület-hasznólat helye: Lőrinc pap tér
Közterület-használat naglsága: 3 m.

Felelős: polgármester
Hatĺírido: 2013. április 15.

A Vaevongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a közteľület-
használati határ ozat kiadásľa keľült.

3 67 12013. (Iv. 1 5.) sz. Váľos g azdáůko đálsi és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú' 12 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy d<int, hogy nem ad köĺeruIethaszná|ati
ho zzáj fu uIźlst az alábbi ügyben :

KozterüIet-használó,kérelmező: R.G.
(l089Budapest, ..............)

Kozterület-használat ideje: 20I3. április 25. - 201j. szeptember 30.

Közterület-használat célja: utcazenéIés (gitár + ének)
KozterĹilet-használat helye: Miĺtszáth Kálmón tér
Kozterület-hasznólat nagłsága 3 m2

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 2013. április 15.

A Vawoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a ktizteľület.
használati határozat kiadásra került.

FORMARKET Zľt. bérlő és a DI-PIant Kft. bérleti jog ĺttľuhtźztÍsra vonatkozli kiizös
kérelme a Budapest WII Gyulai PĺÍl u. 16. szdm alatti tinkormdnyzati tulajdoníl

h ely is ég v o n atko zlÍs ó b an
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3 68 / 20L3. (Iv. 1 5.) sz. Váľo s gazd álko dás i és P énzü gyi B izotts áłg határ ozata
(egyhangú, |2 igen szavazatta|)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

I.) hozzájáruI a FORMARKET ZÍt.bér|ő á|ta| béľelt, Budapest VIII., 36472l0lN3he|ytajzi
szźĺnon nyilvantartott, természetben a Budapest vlil., Gyulai Pál u. 16. szám alalt
ta|á|hatő, 100 m, alapterületű, utcai bejáĺatű, fĺjldszinti + pinceszinti nem lakás célú
helyiségbőI 44 m2 alapterületrĺ ĺĺnkormanyzati bJ|aidonú, utcai bejźnatu, ťoldszinti nem
lakás cé|játa szolgáló helyiség bérleti jogának a DI-Plant Kft. részéte történő
átruhazásához. A bérleti jogviszony hatźtĺozatlan időľe jcin létre 90 napos felmondási
idővel keľeskedelmi tevékénýség (könyvesbolt) cé\ára,40.000,- Ft/hó bérleti dĺj + Áfa +

kĺjzüzemi- és külön szo|gtitatási díjak osszegen.

2) A bérleti szerzőđés megk<itése előtt a DI-Plant Kft. 6 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
tisszegű, azaz 232.258,- Ft szeruódéskotési đíiat k<jteles megfizetni az onkormtnyzat
tulajdonában álló nem lakás céljĺáľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásanak fęltételeiľől szóló
I7\2OO5. (IV. 20.) számű' Budapest Józsefuaľosi onkormanyzati rendelet 19. $ (1)

bekezdése alapján.

3.) a bérleti szeruődés megkötésének feltétele, hogy az onkormáĺyzattulajdonában ál1ó nem
lakás céljáľa szo|gćt\ő helyiségek bérbeadásának fęltételeiről szóló |712005. (IV. 20.)
szźlmuBudapest Józsefuárosi onkormanyzatírende|et |7. $ (4) d) pontja alapjtnabér|ó a
bérleti szerzőđés megkötését megelőzóen koteles a béľbeadónak 3 havi bruttó béľleti díj
összeget óvadékként megfizetni,továbbá kciteles a 17. $ (a) c) pontja alapjźnkozjegyző
előtt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételéľe.

4.) a bérbeadói hozzájźlruIás abban az esetben lép életbe, ha a béľleti jogot átvevő DI.Plant
Kft. a jelen hatarozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az ővađékot és a szerződéskĺĺtési
díjat megťlzeti, a bérleti szęrződést a|áírja és ań. egyoldalú kötelezettségvállaló
nyi|atkozattal kiegészíti. Az onkormanyzat ezek megtörténtéig a FORMARKET Zrt.
bérlőt ismeľi el bérlőként az érvénybęn lévő bérleti szerzőđésben foglalt feltételek szerint.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó ígazgatőja
Hataľidő: 2013. źlpńlis 22.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 05. 03-án a béľleti szeľződés megktitésľe
került, továbbĺ iigyintézést nem ĺgényel.

T-Netprint Hungary Kft. bérbevételi kérelme a Budapest
T-Netprint Hungary Kft. bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriłlet, KlÍIvdria tér

17. szdm alatti iiľes ijnkormúnyzati tulajdonú helyiség vonatkozlÍsdban

369ĺ2013. (Iv.15.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(egyhangrĺ, |2 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dtint, hogy:

248



1.) hozzájárul a Budapest vI[., 35436l0lV6 he|yrajzi számon nyilvántartott, természętben
a Budapest VIII.' Kálváľia tér 17. szám a|atÍĺ, 59 m" alaptertilettĺ, üres, önkormányzati
tulajdonú, utcai, nem lakás célú helyiség bérbeadásźůlozhatźrozott időľe 2018. december
3,I-ig, a T-Netprint Hungary Kft. részéte, GSM mobil uz|et cé|jara' 46.667,. Ft/hĺó +
Afa bérleti+kozizemi- és külĺjn szo|gtl|tatási díjak összegen.

2') abér|eti szerzódés megkcltésénęk feltétele, hogy az onkoľmźnyzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szolgá"|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló I7l2005. (IV. 20.)
számű Budapest Józsefuĺírosi onkormźnyzati rendelet 13. $ (2) bekezdésę a|apjźn 3 havi
bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése
a|apján kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvét||alási nyilatkozat a|áírását vá|la|ja a
leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 2013. ápn|is 22.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 04.17-én íľásban éľtesítették ahatározatrő|.

Molndr János egyéni vdllalkoaí bérleti díj feliilvizsgúlati és szerződés módosítdsi
kéľelme a Budapest Wn keriilet, Német u. 13. saÍm alatti helyiség vonatkozlÍsdban

370lf013. (Iv.15.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(egyhangú' 12 igen szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy:

1.) hozzá.iárul Molnáľ János egyéni vállalkozĺí által béľelt, Budapest VIII. 34903lN66
helyr?jzi szĺímon nyilvántartott, természetben a Budapest vlil., Német u. l.3. szźtmalatti
56m" alapteľületíĺ, önkoľmányzati tu|ajđonú nem lakás célú helyiség vonatkozásźtbarl a
bérleti szerzódés módosítísához és a bérleti đíj 47.675,- Ft/hó + Áfa bérleti + konlzemi-
és külön szolgá|tatási díjak cisszegben történő megáLlapitásához}}I3. május l-jétől.

2.) a béľleti szerzóđés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzattulajdonában álló nem
lakás céljaľa szolgáIő helyiségek bérbeadásanak feltételeiľől szóló |712005. (IV. 20.)
szárnű Budapest Józsefuarosi onkoľmźĺĺyzati ľendelet 22. s (2) d.) pontja a|apjtn az
óvadék feltcĺltését, és a 22. $ (2) c.) pontja alapján a 15. $ (4) bekezdésben foglalt
ko zj e gy zői okiľat aláir źs źú v áI|a|j a a b ér|o .

Felelő s : polgáľmestęr, Ki sfalu Kft . ügyvez etłĺ igazgatőj a
Hatáľidő: 2013. źlprĹ|ís 22.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 04. 29-én a bérleti szerződés megkłitésľe
került, további ĺigyintézést nem igényel.

K. D. részletjizetési kérelme a Budapest VIil. keľiilet, Rökk Szilórd u. 17. szóm alatti
h ely is égľe felhalmozott hdtľalé k v onatkozlÍs dban

371ĺ2013. (Iv.15.) sz. Váľosgazd,áikod,ási és Pénzügyi Bizottsághatározata
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(egyhangú, 12 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1) enged,élvezi K. D. volt bérlő részére a Budapest VIII. kerĺilet, Rökk Szilaľd u. I7. sztlĺrl
a\att ta\áIhatő' 366]4l0lN3 hĺsz-il, utcai, pinceszinti, 27m. alapterüIetű helyiség
vonatkozásábaĺ a 2013. marcius 31-ig fennálló bruttó 549.016,- Ft hátralékľa 18 havi
r észletťĺzeté si ke dvezmény me g ađ ás át az alábbi ak szerint :

a. a megállapodás a|áírźsáva| egyidejűleg megfizetendő a hátľalék f5 %o-a, azaz
I37.f54,-Ft (35.482,- Ft kamat + 10I.772,- Ft tőke),

b. a tőketartozásbőI fennmaľadő 4I|.76f,- Ft-ot a Ptk. 232. $ (1) bekezdése szerinti
jegybanki alapkamattal n<jvelten 18 hónap alatt egyenlő részletekbenťlzetimeg.

2) Amennyiben az adós a részleteket nem teljesíti a vállalt kötelezettségének megfelelően,
ugy a teljes még fennálló hátralék egyösszegben válik esedékessé, késedelmi kamattal
terhelten.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Határidő: 2013. áprĹIis 2f .

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 04. 18.án írásban értesítették az iigyfe|et, a
megállapodás megkiitłitték' további ügyintézést nem igényel.

Poľsystem Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIil. keľiilet, Szigony utca 3-5. szdm
al att i iiľ e s ö n k o r m ány zati t ul aj do n íl h e ly i s é g v o n at k o zlt s d b an

37 2 l 2013. (IV. 1 5.) sz. Váro s g azdá.J.ko dáls i és Pénzü gyi B izotts ág hatát ozata
(egyhangú, ĺ2 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

hozzájárul a Budapest VIII.' 3572812ĺN538 he|yrajzi száĺnon nyilvántaľtott,
természetben a Budäpest VIII., Szigony utca 3-5. ,iá,^ a|att ta!á|hatő, 144 m2

alaptertiletű, tires, ĺlnkormaľlyzatitu|ajđonú, utcai nem lakás céIú helyiség bérbeadásához
hattrozott időre 2018. december 31-ig, a Poľsystem Kft. részére, ruhá.zati kis és

nagykeľeskedés cé|jźxa, gg.400,- Ft/hó + Áfa bérleti + koznzemĹ és külön szolgáltatási
díjak összegen.

a bérleti szerzőđés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmźnyzat tulajdonában álló nem
lakás céljara szo|gá|ő helyiségek bérbeadásrínak feltételeiľől szóló I7l2005. (IV. 20.)

szĺĺmú Budapest Józsefuaľosi onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezđésę alapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megÍizetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése alapjén
kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezetĺségvźlIalási nyilatkozat aláirását vá||a|ja a leendő

bérlo.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó ígazgatőja
Hataľidő: f0I3. ápr1|is 22.

1.)

2.)
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1.)

2.)

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 05. 06-án bérleti szerződést megkiitiitték'
további ügyintézést nem igényel.

CREATRIO Kft. bérbevételi kérelme a Budapest Wn keriilet, Tolnai L. u 29. szdm
alatti iires ön kormányzati t ulaj don ú h ely is ég vo natkozlts óban

37 3 l 20 Í3. (Iv. 1 5.) sz. Vá ros g azdá|ko dás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú,, |2 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dcĺnt, hogy:

hozzáiórul a Budapest VIII., 34937ĺ0ĺN25 helyrajzi szźlmon nyilvantaĺott, teľmészetben
a Budapest vlil.' Tolnai Lajos u. f9. szám a|aÍl ta|áIhatő, 34 m. alapterülettĺ, ĺires,
önkormányzati tu|ajđonú, utcai, füldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásźlhoz
hatátozott iđőre 2018. đecember 3l-ig a CREATRIO Kft. részéte, kereskedelmi és
raktár tevékenység (online bicikti béľbeadás) cé|1źra, 16.564,- Ft/hó + Áfa bérleti +
koz.jzemi- és külon szolgáItatási díjak <isszegen.

a béľleti szeľzőďés megkötésének feltétele, hogy az onkorményzattulajdonában ál1ó nem
lakás céljĺáľa szo|gźiő helyiségek bérbeadásának fęltétęleiről szóló |7ĺ2005. (Iv. 20.)
szźtmuBudapest Józsefuárosi onkormányzatircndetet 13. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi
béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése alapjan
közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvźlllalási nyilatkozat a|ćirását vźlla|ja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatélriđő : 20 13 . ápi|is 22.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 04. 22-én béľleti szeľződést megkiitiitték'
további ügyintézést nem igényel.

Javaslat a Németh Llźszló ÁItalúnos Iskola sportudvar kialakítlÍs vlÍItalkozlÍsi
szerződésének 2. szdmíl módosítlÍs dra

37 4 120Í3. (Iv. 1 5.) sz. Város gazd áIko d ásĺ és PénzÍi gyi Bĺzotts ág határ ozata
(egyhangri, L2 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. a Budapest VIII. keľület Német u. 14. szźĺm alatti Németh Lźsz|ő Által.ínos Iskolához
taľtoző, VIII. keľiilet József utca 22. szźlm a|atli (hľsz.: 34916) telkén spoľtudvar
kialakítása targy,tl' a Józsefuarosi Onkormányzat képviseletében e|járő Kisfalu
Jőzsefvárosi Vagyongazdá|kođő Kft. és a Maxima Trendline Kft. közĺjtt létrejött és
módosított vźi|alkozási szerzodés kivitelezés befejezési határidejét 2013. május 20.
napra módosída azza| a kikĺjtéssel, hogy az időkcizbeni esetleges anyagált vźĺ|tozásokat
a Kft. nem éľvénvesítheti az onkormányzatfe|é.
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2. felhata|mazza a Kisfalu Kft. ugyvezető igazgatőját az előterjesztés mellékletétképező
szerződésmódosítás aláirására.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hattlriđő: f0I3. ápľilis 1 5.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: SzerződésmódosÍtás az Onkormányzatnak
aláírásra megküldve.

Javaslat a Budapest WII., Bezeľédi u. 6. suźm alatti lakóépiłletben taldlható
udv ar o n jil mfo r g at d s r a v o n gt k o aÍ h as zn dl ati s zeľ ző d é s m e g k ö t é s é r e

37 5 12013. (IV. 1 5.) sz. Váro s g azdá.Jko dási és Pénzĺi gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhan gri, 12 igen szav azattal)

A Y źnosgazdálkodási és Pénztĺgyi Bizottsźlg úgy dönt, ho gy

|.) hozzáiárul hogy a Budapest VI[., Bezerédi u. 6. szám alatti lakóépület udvarát

filmforgatás céljából a Mission Films Kft' (1056 Budapest, Belgrád rkp. 17.) 2013. ápľilis
18. napján hasznáIatba vegye' napi 8.000,- Ft + Afa + kozilzemi díjak összegeĺ azzal a

feltétellel, hogy a kéreImező, az Önkormźnyzattal bérleti jogviszonyban ál1ó 3 db
gépkocsi-beálló béľlőj e részére a forgatás kapcsán felmerült többlet parkolási költségeket
megtéľíti.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a haszná|ati szerződés aláirására,

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataridő: 2013, április 17.

A Kisfalu Kft. tájékoztatálsa alapján: a hasznáiati szeľződés aláírásľa keľült 2013.

áprĺlĺs 17. napján.Az ĺigy további intézkedést nem igényel.

Javaslat közltti gyalogos dtkelőhely kivitelezésére a Budapest WII. keriilet, Német
utca _ József utca keľeszteződése helyszínen

37612013. (Iv.15.) sz. Városgazdáikodálsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(egyhan gú, 12 igen szzv azatta|)

A VarosgazdáIkoďási és PénzügyiBizottságúgy dönt, hogy:

1. a Budapest, gyalogos átkelőhely létesítésére vonatkozó - a Budapest VIII. keľĹilet

Német utca - József utca keresńezóđése helyszínen - közbeszerzési értéIdlatárt el nem
étő bęszerzési eljárásban, formai és tartalmi szempontból megfelelő és a
legalacsonyabb összegiĺ ellenszolgáItatasttartalmaző érvényes ajtnlatot az MTP Kft.
(székhely: 1021 Bp. Furulya u. 3., adószám: I052f138-2-41, szźĺrůaszźlĺrla:12010367-
00159982-00100005, cjsz.: 01-09-072836) ajfui,attevo ađta, így az e|jttrás nyeľtese. Az
ajánlati áÍ2.359.000'- Ft + AFA.
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a hatźLľozat 1. pontja a|apján felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az MTP Kft-vel' az
eloterjesztés mellékletét képezó válla|kozásí szerzodést a munkálatok elvégzésére
kösse meg az onkoľmanyzat nevében, a 11601. címen, a2OI2. évi pénzmaradványok
között a gyalo go s átkelőhelyek létesítése e|őir źlny zat terhére.

a munkálatok bonyolítója a Kisfalu Kft., bonyolítási đíja a Józsefuĺárosi
onkormanyzat és a Kisfalu Kft. kĺjzott fennálló megbízási szerződés 24.19. pontja
a|apjan _ f . pont szerinti nettó szĺímlaérték 7 Yo-a, 165.130,- Ft + ÁFA, a LI601
címen, a 2012. évi pénzmaĺadványok között, a gyalogos átkelőhelyek létesítése
e|óirányzat terhére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: azoma|

A Kisfalu Kft. tájékoztatősa alapján:
megküIdve.

Szeződés az onkoľmánvzatnak aláírásľa

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételór és eladdsi ajdnlat jóvdhagyĺtsa (l db)

37712013. (Iv.15.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(11 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzůigyĺ Bizottsá,gilgy dönt, hogy az ingat|arl-nyilvántaľtásban a
.. helyrajzi számon nyilviĺntaľtott, teľmészetben a Budapest vI[., Hock János

utca ....... szám a|atti, 23m2 alapterületű lakás véte|árát az elkésziilt forgalmi
éľtékbecslés, valamint a 1612005. (IV. 20.) <inkormányzati rendelet 19. $ (1) - komfortos
lakás esetére vonatkoző - bekezdése alapjan a foľgalmi érték 50 oÁ-ában' azaz 1.915.000'-
Ft ĺisszegben hatź.ľozza meg. Egyben hozztljtlrul' hogy a lakást ahatározatlan időre szóIó
bérleti szerződéssel rendelkezo bérlo, a hatályos ľendeletben foglalt, annak megfelelő taľtalmú
eladási ajtn|at szerinti feltételekkel megvegye.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2013. ápri|is 22.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjánz az e|adási ajánlatot}0t3. ápľilis 19.én megküldték
az ůigyfélnek.

Iavaslat a Juhoros Ügyvédi lroda megbíl,lÍsi szerződésének 2013. mdrcius havi
t e Ij es íté s ig azo llÍs dľ a

37812013. (Iv.15.) sz. Váľosgazd'á|kod'ási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyh an gú, 12 igen szav azatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásľa a Juharos Ügyvédi Iľodával kötött megbízási szerzóđés teljesítés
ígazolásátz)I3. marcius l-jétől 2013. március 3l-ig terjedő íđł5szaka.

2.

a
J.
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2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás a|áitäsára.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2013. áprllis f6.

A Szervezési és Képviselői lľoda tájékoztatása alapján: a teljesítésigazolás aláírása
megttiľtént.

Javaslat Pomdzi Dúniel megbízlźsi szerződésének 2013. mdrcius havi teljesítés
igazollÍsdra

37 9 12013. (IV. 1 5.) sz. Yáro s g azdá.Jko dás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, Í2 igen szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. javasolja elfogađásľa aPomźľzi Daniellel kötött megbízási szerzőďés teljesítés igazo|ását
20 13 . mĺáľcius 1 -j é tőI 20 I 3 . mĺíľcius 3 1 -i g terj ed o idősza\<ra.

2. feIkéri a polgármesteľt a hatźtrozat 1. pontjában foglalt teljesítés ígazo|źs aláírásźtra.

Felelős : polgrírmesteľ
Hatĺíľidő: 20T3. április 26.

A Szeľvezési és Képviselői lroda táiékoztatása alapján: a teljesítésigazolás aláíľása
megttirtént.

Kdrtéľítési igények zÁnr Üĺns

381ĺ20|3. (Iv.22.) sz. Váľosgazdź.Jkodátsi és Pénzůigyi Bizottsághatározzta
(egyhangrĺ, 15 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dĺint' hozzájaru|, a}lhoz, hogy az
onkoľmanyzat9600I|07910640800 k<itvényszźtmt biztosítás t.4.| sz.,,Altalĺínos felelősség
biztosítás'' alapján_ aztÍkźrtérítési e|őfuányzat terhére _ U. J. tulajdonában lévő gépjáľműben

kęletkezett, úthibából eredő kárral kapcsolatban felmerĹi|t és az onkormanyzatot teľhelő
50.000,-Ft tjnĺész összege megfizetésre kerĺilj<in a karosult tészére. A kifizetés feltétele U. J.
nyíIatkozata, melyben a káttérítés megfizetésével egyidejűleg lemond minden további
káľtéľítési i gényéľől.

Felelős : Józsefu áľosi Várostizemeltetési Szolgálat igazgatőja
Határiđő: 2013. május 31.

A PénzůieYi Ügyosztály tájékoztatása alapjánz ahatározatban foglaltak alapján azU. J.
tulajdonában tévő.. gépjáľmíÍben keletkezett' úthibából eredő kárral kapcsolatban
felmerült és az onkormányzatot teľhelő 50.000'-Ft iinrész iisszege, egyeztetve a
Tiiľvényességi és Perképviseleti lrodával, még nem keľült megfizetésľe károsu|trészére.
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A JVSZ tá,jékoztatása alapján: A szükséges dokumentumokat a dtintést követően a
JvsZ továbbÍtotta a PénziigyÍ Ügyosztáůy részére. A kárigényrői ffirténő lemondó
nyilatkoza t a|áírása folyamatban van.

382 l 20 13 . (Iv .22.) s z. V á ro s g azdá.Jko dás i és P é nzü gyi B izo tts ág határ ozata
(egyhanglĺ' l.5 igen szavazatta|)

+ Városgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy d<ĺnt, hozzźĺjźru|. al-lhoz, hogy az
onkormĺínyzat 96001107910640800 kotvényszámű bizosítás 1.4.I sz.,'Altalános felelősség
biztosítás'' a|apjźn _ az Íúkźtrtérítési e|oirényzat terhére _ F. F. fulajdonában lévő gépjáľmĺíben
keletkezett, úthibából eľedő kánal kapcsolatban felmerüIt és az onkormányzatot terhelő
50.000,-Ft ĺjnĺész összege megfizetésľe kerüljön a kaĺosult részére. A kifizętés feltétele F. F.
nyĹ|atkozata, melyben a kártéfiés megfizetésével egyidejűleg lemond minden további
kártéľítési i gényéről.

Felelő s : Józsefu aľo si Váro süzemeltetési S zol gálat igazgatőj a
Hataľidő: 2013. május 31.

A PénzüeYi ÜgvosztáIy tájékoztatása alapján: a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság 382l20t3. (W.22.) számri határozatában foglaltak a|apjáln a F. F. tulajdonában
|éxő gépjátrműben keletkezett' úthibából eredő kárral kapcsolatban felmeľült és az
Onkoľmányzatot teľhelő 50.000'-Ft tinrész łisszege, egyeztetve a Törvényességi és
Peľképviseleti lľodával, még nem keľiilt megfizetésre károsult ľészére.

A SZ tájékoztatása alapján: A szükséges dokumentumokat a döntést kiivetően a
JvsZ továbbította a Pénzügyi tigyosztá|y részéľe. A káľigényľől történő lemondó
nyilatkozat aláírása folyamatban van.

383 l 20 13 . (Iv .22.) sz. Vá ro s g azd'áI.ko đás i é s P é nzü gyi B izo tts ág határ ozata
(egyhangú' 1.5 igen szavazatta|)

A Yárosgazđálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dönt, hozzájaru|', a|lhoz, hogy az
onkoľmányzat96001107910640800 kötvénysztlmll biaosítás I.4.1 sz.,,Általános felelősség
biztosítás'' a|apjtn az útkáľtérítési e|őirányzat terhéľe R. N. tulajdonában lévő
gépjármúben keletkezett, úthibából eredő kźmalkapcsolatban felmerii|t és az onkoľmanyzatot
terhelő 50.000,-Ft onrész tisszege megfizetésre keľĹiljön a károsult részére. A kifizetés
feltétele R. N. nyi|atkozata, melyben a kártérítés megfizetésével egyidejűleg lemond minden
további káľtérítési igényéről.

Felelős : Józsefuarosi Városüzemeltetési Szolgá|at igazgatőja
}Jatźtridő: f0I3. május 3 1.

A PénzĺĺgYi ÜgYosztály tájékoztatása alapján: határozatban foglaltak alapján a R. N.
tulajdonában |évő gépjárműben keletkezett' úthibából eredő kárľal kapcsolatban
felmeľiilt és az Onkoľmányzatot terhelő 50.000,-Ft iinľész tisszege, egyeztetve a
Tiiľvényességi és Peľképviseletĺ lľodával, még nem kerůilt megťuetésre károsu|t részére.
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A JVSZ tájékoztatása alapján: A sziikséges dokumentumokat a diintést kłivetően a
JVSZ továbbította a Pénzügyi Ügyosztá|y részére. A kárigényľől ttirténő lemondó
nyilatkozat a|áírása folyamatban van.

38 4 ĺ f 0 |3. (Iv .22.) sz. V á ľo s g azdá.Jko dás i és P é nzü gyi B izo tts ág határ ozata
(egyhangú, 15 igen szavazatta|)

AYtlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elutasítja B. P. kártérítési igényét.

Felelő s : Józsefu aĺo si Váro süzemeltetési S zolgálat igazgatőja
Hatźľĺđő : 2013 . źtpn|is 22.

A JvsZ tájékoztatálsa alapján: az elutasítással kapcsolatos döntés nevezett részére f013.
április 2-éntovábbításľa került, azza|kapcsolatban az érintett észľevételt még nem tett.

Tulajdonosi hozzltjdrulds oľbdn 6I Kft. (oľbdn Róbert) bérlő részére a Budapest
WII. ker. Nagyfuvaros u. 2/b. épiiletfi)ldszintjén taldlható 3db meglévő kiiliin utcai

b ej ú r at ĺl h e ly is é g- b é r l em ény ö s s ze ny it lÍs úr a é s c u kr ós zd a k i a l a kít lÍs úľ a

385/2 0 1 3. (lv .22.) sz. Yáľo s gazđálko dás i és P énzii gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangúo 15 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy:

1.) oľbĺán 61 Kft. (orbán Róbeľt) bér|ó részéľe a Budapest VIII' ker. Nagyfuvaľos u. 2/b.

épület ftldszintjén ta|á|hatő 3db meglévő ktilön utcai bejaratu helyiség-bérlemény
összenyitásaľa és cukľászda kialakításáľa szĹĺkséges tulajdonosi hozzájáru|ását
megadja.

2.) Felkéri Kisfalu Kft-t, mint az <inkormĺínyzati ingatlarl keze|ojét, hogy az albetétek

egyesítéséhez sziikséges egyesítési elj aĺást lefolýassa.

IJ gyfuatszám: I 6-5 53 12012.

K&eImezo: ORBÁN 61 Kft., orbán Róbeľt
Helyszínek: Budapest VIII. ker. Nagyfuvaľos u. 2lb. épiilet

meglévő ktilĺin utcai bejfuatű helyiség (hľsz.:

35057/Ns).

Targy:

Felelős: 1.) pontban polgármester
2.) pontban Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja

Hataridő: 2013. áprí|is 22.

Budapest VIII. ker. Nagyfuvaros u. Zlb. épĹilet
meglévő kül<jn utcai bejráľatú helyiség-bérlemény
kialakítása

ftldszintjén található 3db
350571N3; 350571N4;

ftildszintjén található 3db
összenyitása és cukľászda
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A Vagyongazdálkodási és Uzemeltetési Ugyosztály tájékoztatása alapján: TulajdonosĹ
hozzájárulás okirata kiadmány ozv a.

Tulajdonosi hozzłÍjlźľulĺÍs a Bp. VIII. 13l7/I0 - 4487/10 TR (Prdter u. 67. - Losonci
tér 7.) lÍllomós közijtti I0 kV-os rekonstrukció közteriileti munkdihoz

386120Í3. (Iv.ff ,) sz. Városgazĺ|álkoĺ|ási és Pénziigyi RizĺltÍsághatárnz,at'a
(egyhangú, 15 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy a Zibriczky Zo|tźn á|ta| tervezeIt,
a Budapest VIII. kerület I3I7lI0 - 4487lI0 TR (Práter u. 67 . - Losonci tér 7 .) állomás kĺjzĺjtti
10 kV-os rekonstrukciója közterületi munkáinak megvalósításźůloz szükséges tulajdonosi
ho zzáj árulźts át me gadj a a k<j vetkező fe ltéte l ekkel :

IJ gyíratszám: 1 6-628 l20 13 .

KéreImező: Impulzív Kft., tervezó Zibriczky Zo|tźn
Helyszínek: Budapest VIII. kerület Losonci tér 7. számu épület (hĺsz.: 35728133) e|ott

ta|á|hatő járđaszakasza' illetve a kutyafuttató (hĺsz.: 35728/33),
burkolatbontással illetve zöldterületi bontással éľintetto
Budapest VIII. keriilet Práter u. iltpźt|ya, és a 63-67. számok előtti
j ár đaszakasza (hr sz. : 3 6 1 00 l 2) bontás s al é rintett.

Tátgy: Tulajdonosihozzájźlrulás a Bp. VI[. 13|7ll0 - 4487lI0 TR (Práter u.67. -

Losonci tér 7.) állomás közötti 10 kV-os rekonstrukció közterületi munkáihoz.

Helyľeállítási kötelezettség :

- a burkolatbontással éľintett helyi közút sávos, játđaszakaszźnak teljes szélességben torténő
helyreállítása,
- zöl dteľületek telj es kclrű (talaj t akar ő, növényzet) helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jő||áthatőan je|zik,
- valamennyi burkolatbontás helyszínén a helyreállítási kötelezettség teljes szélességben
megtörténik,
- jól látható antájékoztatják az úthasználókat a burkolatbontás vtlrhatő időtartamáról,
- kötelęzi akivite|ezőt a burkolat megfelelő minőségben történő helyľeállításáľa,
- abervhźlzó és kivitelező kozosen 5 év garancíát vállal a helyľeállított burkolatért.

Felelős: polgáľmester
Hatáľido : 201.3 . áprilís 22.

AV lkodási tájékoztatása alapj án: Tulajdonosi-
é s Közrĺtk eze|ői hozzájárul ás o k o kirata i ki ad m ány ozv a.

Tulajdonosi hoaójdrulds a Bp. VIil. 1347/10 - 2305/10 TR (Víg u. 13. _ Víg -
Bérkocsis u. saľok) dllomós köztjtti részleges 10 kV-os rekonstrukció közteľiileti

munkúihoz

387ĺf0|3. (IY.22.) sz. Yárosgazd,áikod'źlsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangrĺ, 15 igen szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pérzügyi Bizottság úgy dönt' hogy a Z|briczky ZoItán áItaItervezett",
a Budapest VIII. keriil ęt 1347 lI0 - 2305 /I0 TR (Víg u. 1 3 . _ Víg - Bérkocsis u. sarok) állomás
közĺjtti részleges 10 kV-os rekonstrukció kcjĺeruleti munkáinak megvalósításához szfüséges
tulaj donosi hozzájáru|ását megadj a a k<jvetkező feltételekkel:

IJ gyir atszám: I 6 -629 l 20 13,
K&e|mezo: Impulzív Kft. tervezo Z|briczky Zoltźn
Helyszínek: Budapest VIII. keľiilet. Víg u. 13. szám és a Víg - Bérkocsis u. saľok közötti

koztft járđaszakasza (hrsz.: 34819) bontással érintett.

Tárgy: Tulajdonosihozzájarulás a Bp. vLil. 1347lI0 - 2305110 TR (Víg u. 13. _ Víg -
Béľkocsis u. sarok) állomás közötti részleges 10 kV-os rekonstrukció
koaeruleti munkáihoz.

Helyreállítási k<itelezettség :
- a burkolatbontással érintett helyi ktizút sávos, járdaszakaszźnak teljes szélességben tĺjrténő
helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkeriilő útvonalat jó||źÍhatőan jelzik,
- valamennyi burkolatbontás helyszínén a helyľeállítási kcitelezettség teljes szélességben
megtörténik,
- jól láthatóantájékoztatják az úthasználókat a burkolatbontás vźľhatő időtartamaról,
- ktjtelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben tĺjľténő he|yreźiIítására,
- aberuhźzó és kivitelező közösen 5 év parunciát vállal a helvreállított burkolatért.

Felelős: polgármester
Hatfuidő : 20 |3 . ápri|is 22.

A VaeYoneazdálkodási és Üzemeltetési ÜgYosztály tájékoztatása alapján: TulajdonosĹ
és Kłizűtke ze|ői hozzájá rulások okiľatai kiadmányozva.

Tulajdonosi hozzdjdľulds a Bp. VIil. 7947/10. I347/I0 TR (Tolnai L. u. I0. - Víg u.

13.) lÍllomds köztitti I0 kV-os rekonstrukció közteľiileti munkĺiihoz

388/2013. (IY.22.) sz. Váľosgazdźůkodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangrĺ, 15 igen szavazatta|)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Zibríczky ZoItźln źita| tewezetĹ,
a Budapest VIII. keľĹilet 7947l10 - 1347ll0 TR (Tolnai L. u. 10. - Víg u. 13.) állomás közötti
l0 kV-os rekonstrukció köĺeľiileti munkáinak megvalósításához szĹikséges tulajdonosi
ho zzáj aru|źtsát me gadj a a kĺjvetkező feltétel ekkel :

Ügyiratszĺím 16-630120|3.
Kérelmęző: Impulzív Kft., tervező Zlbríczky Zo|tźn
Helyszínek: Budapest VIII. keľület Tolnay L u. I0-I2. számu épület (hľsz.: 34798) elott

ta|áIhatő jźtrdaszakasza,bontássaléľintett,
Budapest VIII. keľĹilet Bérkocsis u. 28-30. számok közĺjtt aziÍpáIya, és a22-
28. számokelotti jźrdaszakasz (hľsz.: 3486414) bontással éľintett.
Budapest VIII. kertilet Víg u. 10-13. sziímok kĺjzött az utpá|ya' és a 10-16.

számok előtti j arda szakasz (hĺsz. : 3 4819) bontással érintett.
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Tárgy: Tulajdonosihozztĺjárulás a Bp. VIII.7947lI0 - 1347/10 TR (Tolnai L. u. 10. -

i 
Víg u. 13.) állomás közötti 10 kV-os rekonstrukció kozteľületi munkáihoz.

i Helyreállítási kötelezettség:
i - a buľkolatbontással érintett helyi kĺizút sávos, járđaszakaszźnak teljes szélességben történő
i helyreállítása,
; - zöldteniletek teljes k<irri (talajtakatő, növényzet) helyreállítása,
l - a burkolatbontás helyszínét elkerĹilő útvonalat jól táthatóan je|zik,... - valamennyi burkolatbontás helyszínén a hélyreállítási kĺĺtelezettség teljes szélességben
. Illegtorténik,
i - j ól láthatóan tájékońatják az ithasználókat a burkolatbontás vaľhat ő iđotartaÍÍIź!ÍőI,|. - kotelezi akívite|ezőt a burkolat megfelelő minőségben történő he|yreá||ítására,

- aberuhźzó és kivitelező közösen 5 év saranciźLtval|aL a helvreállított buľkolatért.

. Felelős: polgármester
Hatáĺiďo:zal3. ápr1|is22.

A Vaevongazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztálv tájékoztatása alapján: TulajdonosĹ
és Közútkez e|ői hozzájáľulás ok o kiratai kiadm ány ozv 

^.

Közter ĺilet-h as zn dlati kěrelem elbíľdlds a

389/2013. (Iv.22.) sz. Váľosgazd'áikodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 15 igen szavazattal)

1. A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺint, hogy konerület-haszná|ati
hozzájtru|ást ad _ díjmentességgel _ azzaI, hogy az onkormĺĺnyzat cimerc és neve
tĺámogatóként feltĺintetésre keľĹil :

Közterület-haszná|ő.kére|mező: MB Music & Film Kft.
(1021 Budapest, Bolĺjni Gytirgy u. 14.)

Kĺjzterület-haszĺá|at ideje: 2013. április 24. -2013. május 31.
Közterület-haszná.Iat céIja: építési munkateľĹilet
Ktjzteľtilet-haszná|athelye: Kisfa1udy u. 5.
KöZterület-hasznáIatnagysága: 30m.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20|3. ápriIis 22.

2. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a felújítás sorĺĺn
keletkezett hullađék elszźi|ítását a Kisfalu Kft. biĺosítja.
A hulladék elszállításanak fedezete a 11602 lakohtz műkĺjdtetés e|őirányzaton
biztosított.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Hatfuidő : 2013. áprĹ|is 22.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a Kisfalu Kft a szerződést elkészítette, aláíľásľa és
ellenj egyzé sr e az onko rm án y zatnak m e gkůild te.
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A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: a ktizterület-
hasznáIati engedély kiadásra kerĺilt.

Tulajdonosi hozzlźjlÍrulds a LIDL MagyarorsaÍg Keľeskedelmi Bt. rěszére a Teleki
téri LIDL druhóz parkoló beléptető rendszer kiép.ítésének közterijleti munkdlataihoz

39 0 12013. (|Y .22.) sz. Vá ľo s g azdá.Jko dási és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(l.1 igen' 4 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vĺírosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a TP-Terv Kft., Tóth Attila által
tewezett, a Budapest VIII. kerület Teleki téri LIDL áflIhaZ parkoló beléptető rendszeľ
kiépítése, a teĺvezett közteľĺileti munkĺák megvalósítástůloz szükséges tulajdonosi
ho zzáj árul'źtsát me gadj a a következő feltételekke l :

.'i
U gyir atszám: 1 6_65 5 lfaB .

Kérelmező: LIDL Magyarország Keľeskedelmi Bt., Keszei Gábor
Helyszínek: Budapest VIII. keľiilet Teleki téľi LIDL áÍvhaz paľkoló előtt található

közfogalmú jźlĺdaszakasz, |tĺsz. : 3 5 |23 l I0, burkolatbontással órintett'
Budapest VIII. keľiilęt Teleki téľi LIDL áÍvhaz paľkoló előtt találhatő kozut
uÍp á|y a szakasza, It sz. : 3 5 I 23 l 9, burko latb ontás s al é rin tett,

Tátgy: Budapest VIII. kerĹĺlet Teleki téri LIDL ánlház parkoló beléptető rendszer
kiépítésének köZteriileti munkálatai

Helyreállítási kötelezettség :

- a burkolatbontással érintett helyi kcizút jźrdaszakaszának teljes szélességben torténő

helyreállítása,
- koztlt burkolata teljes rétegrendjének sávos helyreállítása
- a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan je|zik,
- valamęnnyi burkolatbontás helyszínén a helyľeállítási kötelezeÍtség teljes szélességben
megtöľténik,
- jól láthatóantájékońatják aziÍhasznáIőkat a buľkolatbontás vźnhatő ídőtartamtlrőI,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben tĺjľténő helyreá||itásáĺa,
- abenshźnó és kivitelezőkozosen 5 év garanciźtt vállal a helyreállított burkolatéľt.

Felelős: polgármester
Hatráľidő: 20T3. ápri|is 22.

A Vagvoneazdálkodási és Üzemeltetési tjgyosztálv tájékoztatása atapján: TulajdonosĹ
és Kiizútke ze|ői hozzájáľulások okiľatai kiadmányozva.

ravaslat gěpkocsi-bedlló bérbeaddsdra (2 db)

39 1 l 20 t3. (W .22.) sz. Vá ľo s gazdálko d ás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 15 igen szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy

260



1. engedélyezi Trikkel József egyéni vtila|koző részére határozatlan idejri bérleti
szerződés megkötését a Budapest VIII., Auróra u. 23-25. szźtm alatti 34997 hľsz-ú
telken kialakířott gépkocsi-b"á|Iő,u,30 napos felmondási idővel 6.368,- Ft/hó + Áfa
bérleti đíj mellett.

2. Az59l20I1. (XI.07.) számú onkormĺínyzatíreĺdęIet 13. $ (2) bekezdése alapjan a
bérleti szeruődés hatá|yba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegű óvadék megfizetése.

3. Az 59l20I1. (XI. O7.) számű onkormĺínyzati rendelet 15. $ (4) a.) pontja alapjźn
eltekint az egyo|đalú kĺltelezettség vállaló nyilatkozatkozjegyzői okiľatba foglalásától,
a bérleti díj méľtékéľe tekintettel.

Felel<ĺs: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataridő: f013. április 29.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a hatáľozatrő| szĺiló éľtesítést megkiildték 2013.
április 25. napján az ĺĺryfélnek, szerződésktitésre még nem jelentkezett.

392 ĺ2013. (Iv .22.) sz. Vá ros gazdálko d ás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 15 igen szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. eneedélyezi B. o. részétehatźrozat|arl' idejrĺ bérleti szerzőďés megkĺitését a Budapest
VIII., Bacsó Béla u. 17. szán a|atÍi 34853 hrsz-ú telken kialakított gépkocsi-beźilőra,
30 napos felmondási idővel 6.368,- Ft/hó + Áfa bérteti díj mellett.

2. Az 59lf0l1. (XI. 07) szćmű onkormányzatirende|et 13. $ (2) bekezdése alapján a
bérleti szeruőđés hattiyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegű óvadék megfizetése.

3. Az 59l2OI1.CXI. 07) számű onkoľmĺányzati rendelet 15. $ (4) a.) pontja a|apjan
eltekint az egyoldalú kĺjtelezettség vállaló nyilatkozatkozjegyzői okiľatba foglalásától,
a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezetó igazgatőja
Hataľidő: 2013. tlprilis 29.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a határozatrói szóló értesítést megküldték 20Í3.
ápľilis 25. napján az ii5r'félnek. Szerződéskiitésre még nem jelentkezett.

Bardon Baľnabús festőmíÍvész bérbevételi kéľelme a Budapest WIL keľiilet,
Bérkocsis u. 28. szdm alatti iiľes önkoľmdnyzati tulajdonú helyiség vonatkozlÍsĺÍban

39312013. (Iv.22.) sz. VárosgazdźÄkodálsi és Pénzĺigyĺ Bizottsághatározata
(egyhangú, l.5 igen szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzbĺárul a Budapest VI[., 34808l0lÁJ2he|ytajzi számon nyilvántaľtott' teľmészetben a
Budapest VIII., Bérkocsis u. 28. szám a|att ta|źihatő, 4l m" alapterületiĺ, Ĺires,

önkormányzati tulajdonú, utcai, nem lakás célú helyiség bérbeadásźůlozhatźrozott iđőre
2018. december 3}-íg, Baľdon Bamabás festőművész részére, mllvészetil műtermi célra,
25.000,.l.tihi + Ata bérteti ł kozizemi- és külön szo|gtitatási díjak összegen.

2.) a béľleti szerzóđés megkötésének feltétele, hogy az onkorményzattulajdonában álló nem
lakás céljaľa szo|gźĺ|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 17/2005. (IV. 20.)
számú Budapest Józsefvaľosi onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjan 3 havi
béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvá|IaIási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: f0I3. ápr1|is f9.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 05. 06-án béľletĺ szerződés megköttitték'
további iigyintézést nem igényel.

Brohe-Fľuit Kft. tij bérleti jogviszony létesÍtésére vonatkozlí kérelme a Budapest
VIil., orczy ílt 45. szdm alatti helyiség vonatkozásóban

39 4 l 20|3. (Iv .22.) sz. V á ľo s g azdá.Jko dáls i és P é nzü gyi B izo tts ág határ ozata
(egyhangú, 15 igen szavazatta|)

A Viárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy:

1. hozzáiárul iĺj bérleti jogviszony létesítéséhez a Brohe-Fľuit Kft.vel a Budapest vI[.'
orczy út 

'5. 
sztlm alattí 35g44ĺ0IN59 hrsz-ú !9 m2 alapteľĹilettĺ, utcai bejtnatiĺ,

ftldszinti és a 35944t0tV63 hľsz-ú 11|; m alapteľületű utcai bejáratú ftjldszinti,
miĺszakilag összekapcsolt, összesęn 130 m" alapterileťú önkormźnyzatí tulajdonú nem
lakás célú helyiségek vonatkozásźtbarl a két helyiségre összesen 130.000'. Ft/hó + Afa
béľleti + kłjzlurcmi és kül<jn szolgáItatási díjak összegen 2018. decembeľ 31-ig,
élelmiszer kereskedelem (szeszaľusítással) és raktar céIjára.

2. a1712005. (IV. 20.) szźtmu önkoľmányzatirende|ęt 13. $ (2)bekezđés alapjan abérló 3
havi bruttó béľleti díjnak megfelelő óvadék feltoltés megfizetésére, és a 15. $ (a)

bekezdése alapjánkozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvźilalási nyilatkozat a|áírásźlra
kötelezett.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2013. ápr1lis 29'

A Kisfalu Kft. tájékoztatőtsa alapjánz 2013.04.25-én íľásban éľtesítve ahatározatrő|.
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SCEP-KER Kft. bérlő és Volde Tímea egyéni vdllalkozó közös kérelme bérlőtdrsi
jogviszony létesítéséľe a Budapest WII., Sdrkóny u. 11. szúm alatti önkormdnyzati

t ulaj do n ú hely is ég v on atko zlÍs db an

39 5 ĺ20 13. (Iv .22.) sz. Váľos gazdálko d á s i és Pénzii gyi Bizo tts ág határ ozata
(egyhangú, l.5 igen szzvazatta|)

A Városgazđá|kodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi a Budapest VIII., Sáľkány u. 1ĺ.. szám alatti' 36005 hĺsz-ú, utcai bejaratú,

fr)ldszinti, n fiŕ alapteriiletű nem lakás cétú helyiségre bérlőtarsi jogviszony létesítését
hattľozat|arl, időre a SCEP.KER Kft. bérlő és Valde Tímea egyéni váIlalkozó kozott,
fodrászat és fodrász kellékek kereskedelme céIjtra, 22.087,- Ft/hó + ĺfa béľtetĹ
kozuzemi- és külön szo|gáItatási díjak megállapítása mellett.

2. a béľleti szerzőđésmegkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzattulajđonában álló nem
lakás céljara szolgźiő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 1712005. (IV. 20.)
szttmll Budapest Józsefuárosi Ônkormanyzati rende|ęt 22. $ (2) c) pontja alapjźln
kozjegyző előtt egyoldalú kötęlezettségváI|aló nyilatkozat aláírásźĺt, valamint a 22. $ đ)

pontja a|apján a mźr megťlzetett óvadék 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő cisszegľe

való feltöltését vállaljrĺk a leendő bérlőtaľSak.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataľiđő: 2013. április 29.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:20l.3. 04.}S-éníľásban éľtesítve ahatározatrő|.

A Budapest WII. keriilet, Csobúnc u. 5. saÍm alatti Vúrunk Ród Napközi otthonos
ovoda 2db raktdrhelyiségben megsiillyedt aljzat bontdsa, betonozdsa, burkolósa

39 6 ĺ 20 13. (IY .22.) sz. V á ľo s g azdá|ko dáls i és P é nzü gyi B żo tts ág határ ozata
(egyhangú, 15 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. a Budapest VIII. kerĹilet Csobĺĺnc u. 5. szám alatti Várunk Rád Napkcizi otthonos
óvoda 2db ľaktrárhelyiségben megsüllyedt a|jzat bontása, betonozása, burkolása
tźngyÍl, kozbęszerzési értékhatárt eI nem éľő beszęrzésí eljárásban a legalacsonyabb
összegű érvényes ajźnLatot a Thelien Szerviz Kft. (székhely: 1I72Buđapest, Heltai u.

17.) ajánlattevó ađta, így az eljráľás nyeľtese. Ajánlati źLr 460.461,- Ft + AFA.

felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a Thelien Szervíz Kft-vel (székhely: 1172 Budapest,
Heltai u. |7., adőszám: 22919717-2-42, szźlm|aszáma: 109l8001-00000105-
96460007, cjsz.: 01-09-321438) 460.461,- Ft + AFA összegben, az 1. pontban
meghattrozott munkálatokľa az onkormányzat nevében a vá||a|kozási szęrződést
kosse meg. A munkálatok költségének fedezete a 11601 címen az irftézmények
é leťve szély elharítás a és gázhá|ő zat c seľe e| őír źny zaton bizto sított.

2.
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3. a kivitelezés bonyolítőja a Kisfalu Kft., bonyolítási díja a nettó szźtm|aérték 10oÁ-a,

46,046,- Ft + AFA, feđezete a 11601 címen azintézmények életveszély elhárítása és

gtzháIő zat c sere e l ő irány zaton bizto s ított.

Felelős: polgármesteľ, Kisfalu Kft. ügyvezeÍo igazgatőja
Határidő: 2013. ćryi|is 22.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a kivitelezés elkészli|t, a VáIlalkozó a számľláját
benyújtotta.

Teleki téľi piac beruhdzlÍs / Tervezői míĺvezetési szerződés

397/2013. (Iv.22.) sz. Városgazdźikodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangrĺ, 15 igen szavazatta|)

A VárosgazďáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja az eloteqesnés
mellékletét képező, az onkoľmtnyzat és a Rév8 Zrt.kozott kĺjtendő, a Bp. VIII. Teleki téri
piactervezőímuvęzetés targyu szerződést és felhatalmazzaapolgármesteľt annak a|áírásáĺa.
Amegbízási díj fedezete a 11605 cím Teleki téri piac építése felha|mozási előirányzat2012.
évi pénzmaradvźnya.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013. áprilĺs 26.

A Városfeilesztési és Főépítészi Üevosztálv és a Rév8 Zrt. tájékoztatása alapján: a Telekĺ
téri piac tervezői mĺĺvezetésének szerződése a|áírásra keľiilt a Rév8 Zrt. és az
Onkormán yzat kőzőtt 20t3. máj us 8-án.

Beszúmoló a 336/2013. (IV. 08.) VPB hatdrozat végrehajtdsdról

39 8 l 20 |3 . (lv .22,) sz. Vá ro s g azdáIko dáts i és P é nzü gyi B iz o tts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, 5 Íartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogađja a33612013. (IV. 08.)

számí bizottsági határ o zaton alapul ó b e számo l ót.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. ápriIis 22.

A Pénzüevi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a határozatban foglaltak nem igényelnek
intézkedést.

Javaslat Gyenge Zsolt Attila megbíztÍsi szerződésének 2013. janudr ěs februúr havi
telj e s ítés ig azo I lÍs dľ a

39 9 l 20 Í3 . (W .22.) sz. V á ro s g azd á|ko dás i és P énzĺi gyi B iz o tts ág határ ozata
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(egyhangú' 15 igen szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elťogađáSra a Gyenge Zsolt Attilával kotĺltt megbízási szerzodés teljesítés
ígazolásźú 20 13 . j anuár 1 -j étől 20 13 . február 28-ig terj ed ő íđőszal<ľa.

2. felkéri a polgármesteľt a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazoIás aIáírására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0I3. május 3.

A Szeľvezési és Képviselői Iroda täjékoztatása alapján: a teljesítésigazolás aláíľása
megtöľtént.

Az Egyenlő Búnúsmód HatóslÍg hatdrozata ellen benyíljtott végrehajtdsi kifuglÍs
tudomdsulvétele

40012013. (Iv.2f.) sz. Váľosgazd,áikod'ási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(l2 igen' 0 nem, 3 tartőzkodás szavazattal)

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatóság
EBHJI59/2/2013. számi határozatával szemben előterjesztett végľehajtási kifogást utólag
tudomásulveszi.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: azonnal

A Jeeyzői Kabinet Ttiľvényességi és Perképviseleti Iroda tájékoztatása alapján: 
^végľehajtásÍ kifogást benyújtották, amelyet azonban a Hatóság elutasított.

,,rnternetes portdl fejlesztése ěs iizemeltetése', tlÍľgylű, közbeszerzési éľtékhatórt eI
nem érő beszerzési eljdrds eredményének megúllapítúsa

401'12013. (Iv.22.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bĺzottsághatározata
(eryhangú' 15 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. az ,,internetes poľtál fejlesztése és iizemeltetése'' tárgy,Ú, kozbeszerzési értékhatárt e|

nem érő beszetzési eljárásbarr a legalacsonyabb <isszegű ellenszolgáltatást tarta|maző
érvényes ajátn7atot az INTER-CONT. TRADE Kereskedelmi és Szoláltató Kft. (székhely:
1088 Budapest, Riíkóczi út 11., cégsegyzékszám:01-09-561819, ađőszáma: |1085757-2-
42) aján|attevó ađta, így azeljaĺás nyeľtese. Ąanlati ára 195.000,- Ft + anmo.

2. ahatfuozat 1. pontja a|apján felkéri a polgármestert a szo|gáItatási szerzőđés aláításra.

Felelős: polgáľmester
Hatźriďó: 2013 . ápti|is 22.
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A Polgármesteri Kabinet tájékoztatása alapján: a szolgáltatási szerződés aláírásra
került 2013. április 23-án.

,,VúllalkozlÍsi szerződés keľetében a lózsefvórosi galériafelújítdsa,, tórgyú
közbeszerzési eljdrds ajdnlattételi.felhívlÍsúnak elfogadósa, valamint hozzlźjórulds az

elj órds kezdemény ezés é hez

40312013. (Iv.26.) sz. Városgazdźikodálsi és Pénzügyi Bizottsá'ghatározata
(egyhangú, 1l. igen szavazatta|)

A JóZSEFVÁROSI oNxonľrÁľyza,ľ Képviselő-testületének Városgazdálkodási és

Pénzĺigyi Blzottsága a ,,Vállalkozási szeľződés keretében a Józsefvárosi galéria feĺújítása,,
tár gyÚ ko zb eszer zé s i e lj árásb an ú gy dönt, ho gy

I. a kozbeszerzésehol szóló 20II' évi CVIII. torvény 121. $ (1) bekezdés b) pontjában

foglalt, nemzeti eljarásrend szeľinti, nyílt közbeszerzési eljarást folytat le.

2. elfogadj a az eIőterjesztés I. számu mellékletét képezó aján|attéteLi felhívást és a 2. szőmu
mellékletétképezoajánlattéte|idokumentációt.

3. a hatźxozat szerinti kozbeszerzési eljaľást megindítja és az ajźnlattéte|i felhívást
megjelenteti.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. áprilís 26.

A Jeeyzői Kabinet tájé.koztatása alapjánz 
^z 

lĺsz-Keľ Kft. intézkedett az ajántattételi
felhívás Közb eszerzési Eľtes ítőb en tii ľténő megi elentetéséľő l.

,,E(JB II. projekt keretében közutakfelťłjítdsúnak tervezése tervezési szerződés
keretében, túrgyíl közbeszerzěsi eljdrds ajdnlattételifelhívlÍsdnak elftgaddsa,

v al amint h o zzlźj úr ulús az e lj dľ d s k e zd e m é ny e zé s é h ez

40 4 l 20Í3. (Iv.26.) sz. Váľo s g azdź.Jko dásĺ és P énzii gyi Bizotts ág határ ozata
(10 igen, 1 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A JóZsEFVÁRosI olĺxonľrÁľĺyza.ľ Képviselő-testiiletének Városgazdálkodási és

Pénzüg5ri Bizottsága az ,,EUB II. projeh keľetében kozutakfelújításának tervezése teľvezési
s z er z ő dé s ke r e t éb e n,, ttr eyú kozbeszerzési elj aľásban úgy dönt, ho gy

1. a kozbeszerzésęI<ĺől szóló 20II. évi CVil. tĺiľvény 121. $ (1) bekezdés b) pontjában
foglalt, nemzeti eljarásľenđ szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folytat le.

2. elfogadj a az e|őterjesztés I. szźtmu mellékletét képező ajźnlattételi felhívást és a 2. számu
mellékletétképezóajánIattételidokumentációt.
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3. a hatźttozat szeľinti kozbeszerzési eljaľást megindítja és aZ ajźnlattéte|i felhívást
megjelenteti.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 20|3. źryrl|is 26.

A Váľosfeilesztési és Főépítészi Üeyosztály tájékoztatása alapján: a közbeszerzési
felhÍvás kőzzététe|e20Í3. május 8-án megtöľtént. A helyszíni bejárásľa sor keľiilt május
14.én.

,,Budapest róaefvdros 22 útszakasz/ jdrddkfelújítúsdhoztervezési szolglÍltatds',
t lÍľ gy íl kii zb e s zer zé s i e lj úr ús aj ún l att ét e I i fe l h ív lt s ú n a k e lfo g a d d s a, v a I am in t

houdj ór ulús az elj drds kezdeményezéséhez

405 ĺ f013. (W .2 6.) sz. Vá ros gazd álko dás ĺ és Pénzůi gyi B Łotts ág határ ozatz
(9 igen' 1 nem, 1ŕ.artőzkoť|ás szavazattal)

A JóZSEFVÁROSI oľxonľrÁľyza.ľ Képviselő.testületének Városgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottsága a ,,Budapest Józsefvóros 22 litszakasz / járdłźk felújításához tervezési
szolgóĺtatás'' tĺĺrgyú kozbęszęĺzési eljaľásban úgy dcint, hogy

I. a41l20I3. (IV.17.) szźtmű képviselő-testĹileti hatáĺozat2. pontjaalapján, valamint aBíráIő
Bizottság 2013. 04.zs-ijavaslata és az eIőteľjesztés I. szttmí melléklete szeľinti szakmai
indokolásľa tekintettel, aközbeszerzési e|jźrásról szóló 20II. évi CMII. tĺirvény 122. s Q)
bekezdés a) pontjában foglalt, hirdetmény kozzététeLe nélküli tárgyalásos eljarást folyat le.

2. elfogadj a az e|őtefiesztés 2. számu mellékletét képező ajćn|attéte|i felhívást és ajrínlattételi
dokumentációt.

3. ahatározat szeiĺtikozbeszerzési eljaľást megindítja és az aján|attételi felhívást megkiĺldi
az a|ábbi 5 szervezetnek :

1. Innober-Wave Építőipaľi és Szolgá|tatő Kft., székhely: 1087 Budapest, Baľoss téľ 2.

2. Mobilterv 2000 Méľnciki Szolgáltató Kft., székhely: 1 112 Budapest, Ző|yomiÍ 44la.
3. Dataľecord Kft., székhe|y: 2132 Gĺjd, Lenkey u.26.
4. Utiber Kft., székhely: 1115 Budapest, Csóka u.7-I3'
5. Reformút Kft., székhely: 1077 Budapest, Rottenbiller u. 30.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. áprilís f6.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjánz nz Ész-xEn Kft. a közbeszerzési eljárás ajánlati
felhívását 20Í3. ápľilis 26-án megkiildte a felhívottakrészére.

J av a s l at Ki sfa l u Kft-v e l kö t e n dő me g b ízds i s zer ződé s k öt é s ľ e o n k o ľ m dny zat
t ulaj do n d b an úlIó uta k fe l új ítlÍs ún a k t e rv ezés b o ny o Iít ds dr a

40 6 l 20 13. (Iv. 26.) sz. Váro s g azdáI.ko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
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(egyhangú, 1.1 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. jőváhagyja az e\őtetjesztés mellékletét képezo, 22 oĺlkormtnyzati iftljárda szakasz
felújítás tęrvezés bonyolítasára vonatkoző, aMegbizási szerzőđés tartalmi elemeit.

2. az I. pontszerinti szerzodés alapjan a Kisfalu Kft. megbízási díja450.000,- Ft + Áfa,
a20I3. évi költségvetésben a műkĺjdési cél és általános tartalék - tidülőhelyi feladatok
tźlmogatása kĺizpontosított állami támogatások lemondására _ céltaľtalék e|őirányzat
terhére.

Felelős : polgármester, Kisfalu Kft . tigyve zetó igazgatőja
Hatĺíridő: 2013. áprí|is 26.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a Kisfalu Kft a szerződést elkészítette, aláírásľa és

ellenj egyzés ľe az onko ľmán y zatnak m egküldte.

KĺÍrtérítési igények zÁnr ÜĺÉs

408 l 20 13 . (Iv .29 .) sz. Vá ľo s g azdá.Jko dás i és P énzii gyi B izo tts ág határ ozata
(egyhangri, 13 igen szavazattal)

A Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hozzájáru|, ůlhoz, hogy az
onkormlányzat 96001107910640800 kötvényszámű biztosítás 1.4.I sz.,,Altalános felelősség
biztosítás'' alapjtn az útkáľtérítési eIőfutnyzat teľhére K. A. tulajdonában lévő
gépjárműben keletkezett, úthibából eredő kárľal kapcsolatban felmęrĹilt és az onkormtnyzatot
terhelő 50.000,-Ft önĺész összege megfizetésľe keľiiljön a káľosult tészére. A kifizętés
feltétele K. A. nyíIatkozata, melyben akártérítés megfizetésével egyidejűleg lemond minden
további káľtérítési igényéről.

Felelős : Józsefu aľo si V aro stizemeltetési S zo\gálat igazgatőja
Határidő 2013. május 3 1 .

A Pénziigyi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: 
^ 

Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság 40812013. (IV.29.) számú határozatálban foglaltak alapján a K. A.
tulajdonában |évő.. gépjátľműben keletkezett' úthibából eľedő kárral kapcsolatban
felmeriilt és az onkormányzatot terhelő 50.000'-Ft tinrész iisszege, egyeztetve a
Ttiwényességi és Peľképviseleti lrodával, még nem keľiilt megťwetésre károsu|t részére.

A JVSZ tájékoztatása alapján: A szükséges dokumentumokat a diintést kiivetően a
JvsZ továbbította a Pénzĺigyĺ Ugyosztá|y részére. A kárigényľől tłiľténő lemondĺi
nyilatkozat a|áírása folyamatban van.

Védőhdló Paks NonproJit Kft. egyeaégi ajdnlata

409ĺ20|3. (Iv.29.) sz. Városgazd'źikodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 15 igen szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Védőháló Paks Nonprofit Kft.
2013. április 12-i đátumu' 20.000.000,- Ft-os összeg önkormányzat áIta|í megfizetésére
irányuló peren kívtili egyezségi ajarllatát elutasítja a vitatott követelés tény és jogbeli
a|apjának - a Kft. bizonyítási körébe tartoző - alá nem tźlmasztott jellege miatt.

Felelős: polgĺĺrmester
Hataľidő: azonrla|

A Jegvzői Kabinet Ttiľvénvességi és Perképviseleti Iľoda tájékoztztása alapján: a
Bizottság diintéséről 2013. május 09. napján kelt levélbentájékoztattátka Védőhálĺó Paks
Nonprofit Kft. jogi képviselőjét.

Tulajdonosi houttjdrulds a Bp. VIII. 2395/10 - 635/10 TR (Dugonics u. I - I2a.)
ĺÍllomds közötti részleges IÜ kV-os ľekonstľukció közteriileti munkáihoz

4|,0120Í3. (Iv.29.) sz. Városgazdáł|kod'álsĺ és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangú' 15 igen szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Zíbriczky Zo|tźn á|taltervezett,
a Budapest VIII.2395/10 - 635i 10 TR (Dugonics u. 8 - I2a.) állomás k<iz<ĺtti ľészleges 10 kV-
oS rekonstrukciója kcineruleti munkáinak megvalósításźůloz szĹikséges tulajdonosi
ho zzáj áru|ását me gadj a a kcj vetkező feltéte l ekkel :

IJ gyiratszám: I 6-624 l20 13 .

Kéręlmező: Impulzív Kft., tewezó Zibriczky Zo|tán
Helyszínek: Buđapest VIII. keľÍilet Dugonics u. 8 - IŻla szélmt épületek kĺjzött ta|tihatő

ko ztlt (hĺs z. : 3 60 5 4) j źr đaszakasza, bontás sal érin tett.

Tźltgy: Tulajdonosi hozzájarulás a Bp. VIII. 2395lI0 - 635110 TR (Dugonics u. 8 -
I2a.) áI|omás kcjzötti részleges 10 kV-os ľekonstľukció köĺerületi munkáihoz.

Helyreállítási kötelezettség :

- a burkolatbontással érintett helyi közút sávos, jźlrdaszakaszźnak teljes szélességben töľténő
helyreállítása,
- a buľkolatbontás helyszínét elkeľülő útvonalat jól láthatóan j e|zik,
- valamennyi burkolatbontás helyszínén a helyreállítási kötelezettség teljes szélességben
meglöľténik,
- jőI|áthatőantájékoztatják az úthasználókat a burkolatbontás vźxhatő idotartamárő|,
- kötelezi akivitelezót a burkolat megfelelő minőségben történő he|yreáIlítására,
- abeĺuhźzó és kivitelezőkozosęn 5 év saÍanciátvá|IaI a helyreállított buľkolatéľt.

Felelős: polgármester
Hatríridő: 2013. ápr1|is 29.

A VagYoneazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: Tulajdonosi-
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Tulajdonosi hozzlÍjdrulĺźs a Bp. VIil. 2395/10 - 635/10 TR (Dugonics u. 16 - I8.)
dllomús ktjztjtti részleges ]0 kV-os rekonstrukció kijzteriileti munkĺÍihoz

41| l 2013. (Iv. 29.) sz. Váro s g azdź.J.ko dáts i és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 15 igen szavazatta|)

AYárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Zibriczky Zo|tánźita|tewezett,
a Budapest VIII.2395/10 - 635/10 TR (Dugonics u. 16 - 18.) állomás közötti ľészleges 10 kV-
os rekonstrukciója közterĺiIeti munkáinak megvalósítástůloz szĹikséges tulajdonosi
ho zzáj aru|as át me gadj a a kövętkező feltételekkel :

TJ gyiratszám: I 6 -625 l20I3 .

Kérelmező: Impulzív Kft., tervezó Zíbriczky Zoltán
Helyszínek: Budapest VIII. kerÍilet Dugonics u. 16 - 18. számú épületek kclzott található

kozűt (hĺsz. : 3 60 5 4) j áĺ daszakasza, bontás sal érintett.

Táĺgy: TulajdonosihozzźĄárulás a Bp. VIII.2395110 - 635/10 TR (Dugonics u. 16 -
18.) állomás közĺjtti részleges 10 kV-os rekonstrukció köĺerületi munkáihoz.

Helyreállítási kotelezettség :

- a burkolatbontással érintett helyi kozút sávos, jtľdaszakaszźĺnak teljes szélességben töľténő

helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkeľtilő útvonalat jól láthatóan je|zik,
- valamennyi burkolatbontás helyszínén a helyreállítási kötelezettség teljes szélességben
megtöľténik,
- jól láthatóantájékozta!ák az úthasználókat a buľkolatbontás váĺhatő ídőtartamfuőI'
- kĺjtelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben történő helyreállításara,
- aberuhźľ;ó és kivitelező kcjzösen 5 év garunciát vállal a helyreállított buľkolatért.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2013. źlpr1|is 29.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztálv tájékoztatása alapján: TulajdonosĹ
és Közútke ze|ői hozzájáľulás ok o kiratai kiadmányozva.

Tulajdonosi houdjdrulds a Bp. VIil. 8977/10 - 2395/10 TR (Dugonics u. 4 - 8.)

úIlomds köztitti 10 kV-os rekonstrukció közteriileti munkúihoz

41212013. (Iv.29.) sz. Váľosgazdá|kod'źlsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangri, 15 igen szavazattal)

AYáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Zibriczk<y Zo|tźn źita|tervezett,
a Budapest VIII. 8917lI0 - 2395lt0 TR (Dugonics u. 4 - 8.) állomás kcjzötti részleges 10 kv-
oS rekonstrukciója kĺiaeriileti munkáinak megvalósításźůloz szfüséges tulajdonosi
hozzáj źtru|ását me gadj a a következő feltétel ekkel :

IJ gyiratszám: I 6 -625 lf\ 13 .

Kérelmező: Impulzív Kft., tervező Zibriczky Zoltán
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Helyszínek: Budapest VIII. kerĹilet Dugonics u. 4 - 8. számu épületek között talá..hatőkozilt
(hĺsz.: 36054)jaľda és aKáIvátiau-i (hľsz.: 360]7) utpáIya, bontással érintett.

Tárgy: Tulajdonosihozzájźtrulás a Bp. VIII,8977ll0 - 2395lI0 TR (Dugonics u. 4 - 8.)
állomás közotti részleges 10 kV-os rekonstrukció közterületi munkáihoz.

Helyreállítási kĺjtelezettség :
- a burkolatbontással érintett helyi közút sávos, járdaszakaszának teljes szélességben töľténő
helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan jelzik,
- valamennyi burkolatbontás helyszínén a helyreállítási k<jtelezettség teljes szélességben
megtöľténik,
- jólláthatóantájékońatjákaz úthasználókat a burkolatbontás vźrhatő időtaľtamaról,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben történő helyreéilításfua,
- abęnlházó és kivitelező közösen 5 év garanciźtvá||a| a helyreállított buľkolatért.

Felelős: polgármester
Hataridő : 2013. ápri|is 29.

A Vagyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: Tulajdonosi-
és Közútk eze|ői hozzájárulás ok okiľatai kiadmány ozv a.

Tulajdonosi hozzĺÍjdrulds a Bp. VIil. 3729/10 - 808I/I0 TR (808I/10 TR dllomds -
Stróbl A. u. 7.) tÍIlomús közijtti részleges 10 kV-os rekonstrukció közteriileti

munkóihoz

4 13 l 20 13. (Iv .29 .) sz. Vá ľo s g azdá|ko dźls i és P énzü gy i B ĺz o tts ág határ ozata
(egyhangli, 15 igen szavazattal)

A Városgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Zíbriczky Zolttn źůta| tervezett,
a Budapest VIII.3729110 - 8081/10 TR (8081/10 TR állomás - StróblA. u. 7.) állomás ktĺzĺitti
részleges 10 kV-os rekonstrukciőja koneľĹileti munkáinak megvalósításźůloz szfüséges
tul aj dono si ho zzźlj áruIását me gadj a a következő feltétel ekkel :

IJ gyiratszám: I 6-618 l20 13 .

Kérelmező: Impulzív Kft., tervezó Zibnczky Zo|tán
Helyszínek: Budapest VIII. kenilet Stróbl Alajos u.7. számú épület előtt találhatőkoztlt

(hĺsz.: 38838) jźrđa,lehajtó, iltpźiya és zöldfeltilet, bontással érintett.

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a Bp. VIII. 3729lI0 - 8081/10 TR (8081/10 TR
állomás - Stróbl A. u. 7.) állomás kozcjtti részleges 10 kV-os rekonstľukció
koĺeruleti munkáihoz.

Helyreállítási kcjtelezettség :
- a burkolatbontással érintett helyi ktĺzút sávos, jáĺđaszakaszának teljes szélességben tĺjľténő
helyreállítása,
- zöldfeltiletek teljes rétegű és vegetációjú helyreáI|ítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jóI|áthatőan jelz1k,
- valamennyi burkolatbontás helyszínén a helyreállítási k<jtelezettség teljes szélességben
meglörténik,
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- jót látható arltájékoztatják az uthasznáIőkat a burkolatbontás vttrhatő időtartamaról,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben történő helyreáIlítására,
- abenlházó és kivitelezőkozosen 5 év garaĺciátvállal a helyľeállított burkolatéľt.

Felelős: polgármesteĺ
Határidő: 2013. április 29.

A Vaeyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ ÜgyosztáIy tájékoztatása alapján: TulajdonosĹ
és Ktizútkeze|ői hozzájáľulások okiratai kiadmányozva.

Tulajdonosi hozuÍjdrulds a Bp. VIII. 3337/10 - 2867/10 TR (Stróbl A. u. l0. -
Tijrijkbecse a. 7/h.) lÍllomlÍs köziitti 10 kV-os rekonstrukció kt)zteriileti munkdihoz

4I4 l 20|3. (Iv.29.) sz. Yá ľo s g azdá,Jko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 15 igen szavazatta|)

AYfuosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Z1briczky Zo|tánáIta|tewezett,
a Budapest VIII.3337lI0 - 2867110 TR (Stróbl A. u. 10. - Tĺĺľökbecse u. 7lh.) á||omás közötti
10 kV-os rekonstrukciőja końerületi munkáinak megvalósíttsźůloz sziikséges tulajdonosi
hozzájźrúźlsát megadj a a kovetkező feltételekkel:

Ű gyiratszttm: I 6-623 l20 13 .

Kére|mező: Impulzív Kft., tęrvező Z1bríczky Zo|tán
Helyszínek: Budapest VIII. kerület Stróbl Alajos u. 10. számű épiilet előtt találhatő koziĺt

(hľsz.: 38838) járđa, útpálya és zĺjldfelület, bontással érintett.
Budapest VIII. kerület Stróbl Alajos u. 7. számú épület előtt találhatő kozut
(hĺsz. : 3 8843 l l) jfu da, utptiy a, és zĺjldfeliilet, bontással érintett.

Taryy: Tulajdonosíhozzźtjźrulás a Bp. VIII.3337lI0 - 2861lI0 TR (Stróbl A. u. 10. -

Törökbecse u. 7ĺh) állomás közötti 10 kV-os rekonstrukció kĺizteľtileti
munkáihoz.

Helyľeállítási kötelezettség :

- a burkolatbontással érintett helyi kĺĺzút sávos, jźtrđaszakaszźnak teljes szélességben töľténő

helyreállítása,
- zöldfelületek teljes rétegű és vegetációjú helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkeľĹilő úwonalat jő|Iźúhatőaĺ jelzik,
- valamęnnyi burkolatbontás helyszínén a helyreállítási kötelezettség teljes szélességben

megtörténik,
- jól láthatóantájékoztatjákaziĺthaszĺá|őkat a buľkolatbontás varhatő iđotaÍtaffIáÍőI,

- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben történő he|yreá||itásźra,
- abenlhtuó és kivitelezőkozosen 5 év garancíátvá||a| ahelyreállított burkolatért.

Felelős : polgĺĺrmester
Hataľidő: 2013. tryril'is 29.

táljékoztatáłsa alapján: TulajdonosĹA
és Közűtkeze|őihozzájáľulásokokiľataikiadmányozva.
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Tulajdonosi hozzlÍjdrulds a Bp. VIil. 2867/]0 - 8081/]0 TR (Törökbecse u. 7/h. -
Stróbl A. u. 14.) lźllomds közötti 10 kV-os rekonstrukció kijzteriileti munkdihoz

4I5 ĺ 20 13 . (Iv .29 .) sz. V á ľo s g azdáIko d'ás i és P énz ü gy i B izo tts ág határ ozata
(egyhangú' 15 igen szavazatta|)

A Városgazcĺálkoclási és Pénziigyi Bizottság ťlgy clont, hclgy a 7,ibricz,ky 7,o1tán źitaltewez'ett,
a Budapest 4761110 - 8963110 TR (Losonci tér 10. - Pľáter u. 50/a.) állomás közĺjtti 10 kV-os
rekonstrukciőjakozteriileti munkáinak megvalósításźůloz szfüséges tulajdonosi hozzájful|ását
megadj a a következő feltételekkel:

IJ gyir atszám: 1 6-6121 20|3 .

Kéľelmező: Impulzív Kft., tervező Z1briczky Zo|tán
Helyszínek: Budapest VIII. kerĹilet Stľóbl Alajos u. 14., 5-7. szźlmű épületek előtt található

közút (hĺsz. : 3 8 8 3 8 ) j ár da, ístptlly a, zĺjldteľület, bontással éľintett.

Tź.ľgy:

Budapest VIII. keľület Stróbl Alajos 5. - Törökbecse u. 7lh. szźlĺrń épület előtt
található közut (hľsz.: 38835/l) jttrđa,iúpáIya és zöldfelület, bontással éľintett.

Tulajdonosihozzájárulás a Bp. VIII. 2867110 - 8081/10 TR (Törökbecse 7lh. -
Stróbl Alajos u. 14.) állomás közĺjtti 10 kV-os ľekonstnrkció kcjzterületi
munkáihoz.

Helyľeállítási kĺjtelezettség:
- a buľkolatbontással érintett helyi közút sávos, jfudaszakasztnak teljes szélességben ttjľténo
helyreállítása,
- zĺildfeliiletek teljes rétegú, és vegetációjú helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jő|Iáthatőan je|zik,
- valamennyi burkolatbontás helyszinén a helyreállítási kötelezettség teljes szélességben
megtörténik,
- jól láthatóarltájékoztatjźk az úthasználókat a burkolatbontás vźrhatő időtaľtamaról,
- kĺjtelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben tĺiľténő he|yreá||itására,
- aberuhtnó és kivitelező közösen 5 év saÍaÍLciát vállal a helweállított burkolatért.

Felelős: polgármester
Hataridő: 201.3. ápri|ís 29.

A VaeYoneazdá|kodásÍ és Üzemeltetési Ügyosztálv táĄékoztatása alapján: TulajdonosĹ
és Kiizútke ze|ői hozzájáľuláso k okiratai kiadmány ow a.

Tulajdonosi hozzltjdrulús a Bp. VIII. 476I/10 - 8963/10 TR (Losonci téľ 10. - Prdteľ
u. 50/a.) úllomús kijzijtti I0 kV-os rekonstrukció ki)zteriileti munkdihoz

4|'612013. (Iv.29.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénzĺigyi BÍzottsághatározata
(egyhangli, 15 igen szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Zíbriczky Zo|tán á|tal tervezett,
a Budapest 4761110 - 8963110 TR (Losonci tér 10. - Práteľ u. 50/a.) állomás kĺjzötti 10 kV.os
rekonstrukciőjakońeriileti munkáinak megvalósítástůloz sztikséges tulajdonosi hozzájźlrulásźń
megadj a a következő feltételekkel:
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Ügyiľatszám : 16-617 l20I3'
K&eImező: Impulzív Kft., tervező Zlbríczky Zo|ttn
Helyszínek: Budapest VIII. kerület Práter u. 50/a. szźlmí épület e|óttta|á|hatőkozut (hĺsz.:

3 6 | 0 0 l 2) j ár đa, ińp á|y a, burko latb ontás s al é rintett.
Budapest VIII. keľület Szigony u. (hľsz.: 357f8l44) Prátet u. - Losonci téľ
kö zötti szakasza ko zűt j ał da. burko l atb ontás s al éľintett.
Budapest VIII. kertilet Losonci tér 10. szźlrn,ű épület és a Szigony u. kozötti
szakasz (hĺsz. : 3 57 28 l 3 9) kozift j ár da' burko latbontással érĺntett.

Tźlrgy: Tulajdonosíhozzájárulás a Bp. VIII. 4761110 - 8963lĺ0 TR (Losonci téľ 10. -

Práter u. 50/a.) állomás kĺjzötti 10 kV-os rekonstrukció k<jzterĹileti munkáihoz.

He1yreállítási kötelezettség :

- a burkolatbontással érintętt helyi k<izút sávos, jtĺrdaszakaszźnak teljes szélességben történő
helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkerülő úfuonalat jő||áthatőan jelzIk,
- valamennyi burkolatbontás helyszinén a helyreállítási kötelezettség teljes szélességben
megtöľténik,
- jól láthatóarltźljékońatják azuthasznáIőkat a burkolatbontás várhatő iđótartarnárőI,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minoségben történo helyreáI|ításźlra,
- aberuhtzó és kivitelezőkozösen 5 év garancíátvźllla| a helyľeállított burkolatért.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. źtpri|is 29.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása atapján: TulajdonosĹ
és KözrÍtke ze|ői hozzäjá rulás o k o kiratai kiadm ányozva.

Tulajdonosi hozzlÍ.júrulds a Bp. VIII. 4761/10 - 702I/10 TR (Losonci téľ 10. -
Szigony u 16/a.) dllomús köztitti 10 kV-os rekonstrukció közteriileti munkúihoz

417ĺf0|3. (Iv.29.) sz. Városgazdá"Ikodálsi és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 15 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy đönt, hogy a Zibriczky Zolttn áItaI tervezetl,
a Budapest 4761110 - 702llI0 TR (Losonci tér 10. - Szigony u. |6la.) állomás k<jzötti 10 kV-
os rekonstrukciója köĺerületi munkáinak megvalósítźsához szfüséges tulajdonosi
ho zzáj aru|ás át me gadj a a kö vetkező feltételekkel :

Ü gyiratsztm: l 6-619 l 20 13 .

Kére|mező: Impulzív Kft.' tervęző Zibriczky Zo|táĺ
Helyszínek: Budapest VIII. kerület Szigony u. (hľsz.: 36137) Práter u. - Losonci tér köZötti

szakasza kozűt j źlr đa burko latb ontás s al érĺ n tett.
Budapest VIII. kertilet Práteľ u. (hĺsz.: 3610012) közút járda, utpźiya,
brľkolatbontással éľintett.
Budapest VIII. kerület Szigony u. (hĺsz.: 35728144) Práter u. - Losonci tér

k<i ztĺtti szakasza ko zÍlt j źlr da' burko l atb o ntás sal é rin tett.
Budapest VIII. kerület Losonci tér 10. száĺnú épület és a Szigony u. közötti
szakasz (hĺsz. : 3 5 7 28 l 3 9) ko zőt j ar đa. burko l atb ontás sal érin tett.
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Tárgy: Tulajdonosihozzájárulás a Bp. VIII. 4761110 - 702Il|0 TR (Losonci téľ 10. -
Szigony u. I6la.) állomás közötti 10 kV-os rekonstrukció köZterületi
munkáihoz.

Helyreállítási kotelezettség :

- a burkolatbontással éľintett helyi kclzút sávos, jáĺdaszakaszźnak teljes szélességben töľténő
helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jő|Iáthatőan jelzLk,
- valamennyi burkolatbontás helyszínén a helyreállítási kötelezettség teljes szélességben
megtĺirténik'
- jól láthatóantájékońatjákazúthasználókat a burkolatbontás vźnhatő időtaľtamaról,
- kötelezi akiviteIezót a burkolat megfelelő minőségben töľténő he|yteá||ítására,
- aberuházó és kivitelező közösen 5 év saÍancíátvá|Ia| a helvreállított burkolatért.

Felelős: polgármester
Hataľidő : 2013. ápnIís 29.

A Vagyoneazdálkodási és Üzemeltetési tjgvosztálv tájékoztatása alapján: TulajdonosĹ
és Kiizrĺtk eze|ői hozzáiárul ás o k o ki rata i kiad m ány ozv a.

Tulajdonosi hozzlÍjúrulds a Bp. WII. 1769/10 - 7947/10 TR (Bérkocsis u. 28. -
Tolnai L. u. l0.) lÍllomds kijziitti I0 kV-os rekonstrukció közteriileti munkúihoz

4Í8 l 20 13. (Iv.29.) sz. Város gazdálkod ás i és P énzůi gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú, 15 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Zibriczky Zo|tźn źital tervezett,
a Budapest VIII. kertilet 1769110 - 7947110 TR (Bérkocsis u. 28. - Tolnai L. u. 10.) állomás
kĺjzötti 10 kV-os rekonstrukció kĺlzteľĺileti munkáinak megvalósításźúloz sztikséges
tulaj donosi hozzájáru|ását megadj a a kĺjvętkező feltételekkel:

tJ gyiratszttm 7 6-63 1 12013 .

Kére|mező: Impulzív Kft., tervező Zibriczky Zoltźln
Helyszínek: Budapest VIII. kerület Tolnay L u. I0 - 12. szźtmű épület e|őtt ta|źihatő

jźndaszakasza (hľsz. : 3 47 98), bontással éľintett,
Budapest VIII. keľĹilet Bérkocsis u. 28 - 30. számok kĺizött az,őtpźiya, és a22-
28. számok előtti jźírdaszakasz (hĺsz.: 3486414) bontással éľintett.

Taryy: Tulajdonosihozzájárulás a Bp. vllľr. t769l1o - 7947110 TR (Bérkocsis u. 28. -
Tolnai L. u' 10.) állomás közötti 10 kV-os ľekonstrukció közterĹileti
munkáihoz

Helyreállítási kötelezettség :

- a burkolatbontással érintett helyi közút sávos, járđaszakaszźnak teljes szélességben történő
helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkeľĺilő útvonalat jóI|źúhatőan jeIzik,
- valamennyi burkolatbontás helyszínén a helyreállítási kĺitelezettség teljes szélességben
megtciľténik,
- jól látható antájékoztatjźtk az iihasznáIőkat a burkolatbontás vétrhatő időtaľtamáról,
- ktjtelezi al<lvitelezőt a burkolat megfelelő minőségben t<jrténő helyretĺIlítására,
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- aberuhźaó és kivitelező közösen 5 év saÍanciát vállal a helvľeállított burkolatért.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2013. áprl|is 29.

A Vagyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztálv tájékoztatása alapján: TulajdonosĹ
és Kiizútke ze|ői hozzálj árulások o kiratai kiad m ányozva.

Közteriilet-haszndlati kérelme k elbírdlúsa

420/20Í3. (Iv.29.) sz. Városgazdá,Jkodátsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Ytrosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺjzterület-hasznźiati
hazzźljźttulást ad - teljes díjfizetéssel, a rendeletben meghatźlrazottak szeľint - az a|ábbi
ügyben:

Közteľiilet-hasznáIő"kéľelmező: Nvócker Kft.
(tbs: sudapest, Práter u. 3.)

KözterĹilet-hasznáIatideje: 2013. május I. -2013. október 31.

Közterület-hasznźt|at cé|ja: vendéglátó tetasz
Közteriilet-haszná|at helye: Práter u. 3.

Közteriilet-haszná|atnagysága: 20fił
Díjfizetés ütemezése: havi részletťlzetés

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2013. áprĹIis 29.

A Yawoneazdálkodásĺ és Üzemeltetési Ügyosztálv tájékoztatása alapjáni az ügyfél nem
ťwette be a közterület-hasznáizt díját, ahatńrozat nem került kiadásra.

42|'12013. (Iv.29.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 2 Íartőzkodás szavazattal)

A Ytrosgazđálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy kóZtertilet-haszná|atí
hozzájáru|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi iigyben:

K<jzteľület-hasznáIő,kéręImezó: Coruin Plaza Apaľtments Kft.
(1082 Budapest, Kisfaludy u. 3.)

Közterület-haszná|atideje: 20|3. május I. -2016. április 30.

KözterĹilet-hasznźiat cé|ja: cégÍáb|a

Közteriilet-haszná|athelye: Kisfaludy u. 3.

Közterület-hasznźiatnagysága: Im.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. źryrí|is 29.
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A Vagvoneazdá|kodásĺ és Üźemeltetési ÜgYosztálv tájékoztatása alapjáni az ügyfét
b efizette a közterület-használ at díját' a határ ozat kiad ás ra keľÍilt.

: 42212013. (Iv.29.) sz. Városgazdáikodási és Pénzůigyi Bizottsághatározata
; (13 igen, 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

i A Yárosgazđálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-haszná|ati
. hozzźĄárulást ad _ teljes díjfizetéssel - az alábbi ügyben:

Kĺjzterület-hasznáIo. k&elmező: Tamilla.Plusz Kft.
(1081 Budapest, Berzsenyi u. 3.)

Kĺjzterület-hasznttlatideje: 20|3. május l0. -2014. május 9.

KöZterĹilet-haszná|at cé|ja: reklámtábla
Közterület-haszná|athelye: Berzsenyi u. 3.

KöZiertilet-haszná|ainagysága: 2Ín"

Felelős: polgármester
H atáriđő 2013 . április 29.

A Vaeyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztálv tájékoztatása alapjáÍ'i 
^z 

ügyféI
b eťuette a kiizterület-használat d íj át' a határ ozat kiadás ra kerü lt.

423 l 20 13. (Iv.2 9.) sz. Váľo s g azdáůko dási és Pé nzü gyi B izotts ág határ ozata
(l.3 igen' 0 nem, f tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy kozteľiilet-haszná|atí
hozzźljáruIást ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

Közteriilet-haszná|ő.kéte|męző: Zenelabor Kft.
( II74Budapest, Berzsenyi Dĺíniel u. 7.)

KozterĹilet-hasznáIat ideje: 2013. május I. -2014. április 30.

Közteriilet-hasznáIat cé|ja: árubemutató
KĺjzterĹilet-hasznźtLat helye: Ifuidy Gyula u. 9.

Közterület-hasznáLatnagysága: 3 m'
Díjfizetés iitemezése: negyedéves

Felelős: polgiĺľmester
Határidő: 2013. áptL|is 29.

A VagYongazdá|kodási és Uzemeltetési Ugyosztály tájékoztatása alapjáni az ügyfél
b eťwette a kiizterület-haszn ál at díját, a határ ozat kĺa dás ra került.

424120|3. (Iv.29.) sz. Városgazd'á|kodálsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dtĺnt, hogy közteľÍilet-hasznáIati
hozzćljátuIást ad - teljes díjfizetéssel - az altlbbi tigyben:
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Közterület-haszĺźtlő. kérelmező: Metrodom Kivitelező Kft.
(1065 Budapest, Révay u. 10.)

Köaerulet-hasznáIatideje: 2013. május I. -2013. május 31.

Kĺjzteľiilet-hasznáIat cé|ja: építési munkaterület
Koztertilet-haszná|athelye: Mátyás téľ - Szerdahelyi u. sarok
Ktlaeriilęt-hasznáIatnagysága: 65 m.

Felelős: polgármester
Hatátiđő: 2013. ápriLis f9.

A Vaeyoneazdálkodási és Üzemeltetési tjgvosztály tájékoztatálsa alapján: az ligyfél.
b eťuette a ktizterü let-használ at díját,, a határ ozat kia d ás ľa keľü lt.

Á)ąDfi1ą íIv ?Q \ 57. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság batározata
(13 igen, 0 nem, 2 tartőzkodáls szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy k<jzteľĹilet-hasznáIati
hozzájáru|ttst ad - teljes díjfizetéssel - az a|źlbbi ügyben:

KöZteriilet-hasznźiő^kérelmező: Mandolin 2002KÍt.
(1 088 Budapest, Rákóczí ift 29.)

KözterĹilet-hasznźlatideje: 2013, május I. -f0I6. április 30.

Közterület-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
KöZterĹilet-haszná|athelye: Gyulai Pál u. 1.

Közterület-hasznźiatnagysága: 44mz
Díjfizetés ütemezése: havi részletfizetés

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2013. ápriIis 29.

A Vawongazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztály tájékoztatása alapjáni nz ügyfél
b eÍizette a közteriilet-h asznál at díját, a hlatár ozat kia dás ra keľült.

426 l20t3. (Iv.2 9.) sz. Váro s gazdálkodásĺ és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen, 0 nem, 2 ť.artőzkodás szavazattal)

A Yźxosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy a 46912012. (IV.25.) sz.

hattĺrozatát az a|źhbiak szerint módosítja:

Közterület-haszná|ő.kérelmező: Fecske Pľesszĺi Kft.
( 1221 Budapest, Kőérbeľki út 13.)

Közterü1et-haszná|atideje: 2013.július I. -2013.október 31.

}}I4'július I. -2014. októbeľ 31.

Közterület-hasznáIat céIja: vendéglátó terasz
Közterü1et-haszná'Iathelye: Baross u. 10. sz. (Szabó Ervin tér)

Közterület-haszná|atnagysága: 50m.
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Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2013. áptl|is 29.

tájékoztatása alapján: a módosítĺi
határ ozat kĺad ás ra került.

427 l 20Í3. (Iv.2 9.) sz. Vá ros g azdáůko dási és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nemo 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy d<int, hogy a 46812012. (IY.25.) sz.

hatźrozatát az a|abbiak szerint módosítja:

Közterület-hasznźĺ|ő.kérelmező: Fecske Pľesszó Kft.
(|22| Budapest, Kőérberki út 13.)

KözteľĹilet-hasznáIat ideje: f0I3. május L. -}a13.június 30.
2014. április 1. - 20|4.június 30.

2015. április I. - 2015. április 30.

Közteľülęt-haszná|at céIja: vendéglátó terasz
Közterület-haszná|at helye: Baross u. 10. sz. (Szabő Ervin tér)

K<jzteľü1et-haszĺáIatnagysága: 70m.

Felelős: polgármesteľ
Hataĺidő: 2013. ápr1lis 29.

A Vaevoneazdálkodási és Üzemeltetési ÜgYosztálv tájékoztatása alapján: a módosító
határ ozat kia dás ra kerĺilt.

428 l f0Í3. (Iv.29.) sz. Város g azdź.Jko dási és Pénzü gyĺ B ĺzotts ág határ ozata
(13 igen,0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Yźtosgazđálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-haszná|ati
hozzájaru|ást ad _ díjmentességgel - az alábbi ügyben:

Kĺizterület-hasznźiő, kérelmező: Halastó Kiizhasznú Kultuľális Egyesůilet
(|027 Budapest, FrankelLeó út 5.)

2013. május l1.
kórusok éjszakája r enđenĺ ény

Lőrinc pap tér

Kĺi zterület-haszná|at idej e :

Közterület-haszná|at c éLj a:

Közteľület-haszná|at helye :

KĺizterĹi1et-haszná|atnagysága: 130m"

Közteľiilet-hasznáIathelye: BródySandoľu.25.
KtjzteľĹilet-hasznáIat nagysága: 2 x I48 m"

Közterület-haszĺáIat helye: Mikszáth Kálmán tér
KözterĹilet-hasznáIatnagysága: 1080m2

Kcjzteľület-haszná|at helye: Szabő Ervin téľ (könfiáľral szemben)

279



Közteľület-haszĺá|atnagysága: 48m"

Felelős: polgármesteľ
Hatarido: 2013. ápr1lis 29.

A Vaevoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatátsa alapján: a kiizteľĺilet-
használati határ ozat kiadásra keľült.

42912013. (Iv.29.) sz. Váľosgazdáůkodátsi és Pénzůigyi Bizottsátghatározata
(13 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Yárosgazđálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-hasznáIati
hozzttjttruItlst ad _ díjmentességgel - az alábbi ügyben:

Közteľület -haszná|ő,k&e|mezo: FK-RASZTER Epítő Zrt.
(3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73.)

Köztertilet-haszná|at ideje: 2013. május 1. -2013. május 31.

KöZterĹilet-hasznźiat cé|ja: építési munkateľület (konténer telepítés-haszná|at)
Köztertilet-hasznáIathelye: Teleki téľ
Köztertilet-haszněĺIatnagysága: 550m2

Felelős: polgáľmester
Hataridő : 2013 . źlpń|is 29 .

A Vaeyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatálsa alapján: a ktizteľület-
használati határ ozat kiadásľa kerüIt.

430 l 2013. (IV.29.) sz. Váľo s g azdá.Jko dási és Pénzü gyi B ĺzotts ág határ ozata
(l.3 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Yáĺosgazdźlkodási és Pénnlgyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-haszntllatí
hozzájaru|ást ad - díjmentességgel - az a|ábbí iigyben:

Közteľü1et-haszná|ő,kére1mező: olrolĺgĺaĺ Evolúciĺi Alapítvány
(1133 Budapest, Bocskai tÍ 43-45.)

KözteľĹilet-haszĺá|atideje: 2013. május 4.

Közteriilet-haszná|at cé|ja: Ideiglenes színpađ (Caľľotmob rendezvény)
Ktizterület-haszná|at helye: Mikszáth Kálmán téľ
Közterület-hasznáIatnagysága: 10m2

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. ápri|is 29.

A Vagvoneazdálkodási és tjzemeltetési Ügvosztály tájékoztatálsa alapján: a kłizterület-
használati határ ozat kiadásra keľiilt.

43 1 12013. (IV.29.) sz. Város g azdź.Jko dási és Pénzĺi gyi Bizotts ág határ ozata
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(13 igen, 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Péruugyi Bizottság úgy dönt, hogy köZteľĹilet-hasznźiatí
hozzájarulást ad - díjmentességgel - azalábbi ügyben:

Köaerület-haszná|ő,kéľelmező: Baufit-spoľt Kft.
(1148 Budapest, Nagy Lajos király iĺja 55lA.)

Kĺjzterület-hasznáIat ideje: 2013. május 9. - 2013. szeptember 30.

Kcjzterület-hasznáIat célja: építési munkateriilet
Közterĺilet-haszná|athe1ye: Máty.ís tér 13.
KöZterĹi1et-haszná|atĺagysága: 34m.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 20|3. áprĹl'is 29'

A VaeYoneazdálkodási és tjzemeltetési ÜgYosztálv tájékaztatása alapján: a közteľillet-
használati határozat kiađásra került.

43f ĺ2013. (Iv.29.) sz. Váľo s g azdá|ko dáls i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igeno 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy d<int, hogy köZtenĺlet-használati
hozzájarulást ad - díjmentességgel - az a|ábbi iigyben:

KöaeľĹilet-hasznáIő,kérelmező: BauÍit.sport Kft.
(1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 55/A.)

KözterĹilet-hasznáIat ideje: 2013. május 9. -2013. decembeľ 30.

Közterület-hasznáIat cé|ja: építési munkateriilet
K<jzteľĹilet-hasznźtlathelye: LujzaP. 18.

Köztęrület-hasznáIatnagysága: 165m"

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2013. ápn|is 29.

A Vawoneazdálkodási és tjzemeltetési ÜgYosztáIv tájékoztatása alapjánz a kőzteľület-
használati hatáłrozat kĺadásľa keriilt.

, r,vaslat koncentrúIt rakodóhely kijelölěsére
t,

i 433ĺ2013. (IV.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
i 111 igón, 1 nem, 3 tartőzkodás szavazatta|)

i

i A Yárosgazdálkodási és PénzügyiBizottságúgy dönt, hogy
i

i t. javasolja a Budapest VIII. keľ. Mária u. 52. szám e|ótt 30 métęľes koncentľált ľakodó
l kiielĺjlését időkorlát nélktil.
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2. a koncentľált ľakodóhelyek kialakításával és az atlhoz kapcsolódó foľgalmi rend

módosításával osszefüggő összes költség a kéľelmet benffitót terheli.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. áprĹ|is 29.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatálsa alapjánz a határozat
kérelmező ľészére megküldésľe került, további intézkedést nem igényel.

,,onkormdnyzati tulajdonú épiiletekben 20t3. évi kétszeri rovaľ és kdrtevő iľtás,,
tdrgyĺi, közbeszeľzési értékhatúrt el nem érő beszerzési eljdľĺÍs eredményének

elfogadása

43 4 ĺ2013. (IV.29.) sz. Váľo s gazdáIko dá sĺ és Pénzü gyi B izo tts ág határ ozata
(egyhangú, 15 ĺgen szavazatta|}

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság az,,onkormányzati tuĺajdonti épületekben 201j.
évi kétszeri rovąr és kártevő irtás', tárgyu, kozbeszerzési étékhatttrt ęI nem éľő beszeľzési
eljaľásban úgy d<int, hogy:

1. az e|jźrásban a legalacsonyabb cisszegű ellenszolgáltatást tartalmaző ajánlatot a BLA-
ToX Kft. (1204 Buđapest Kossuth Lajos u. 80.) ajánlattevő aďta, így az e|járts
nyertese.

2. felkéľi a Kisfalu Kft-t az előteľjesĺés 1. számú mellékletét képező vállalkozási
szeruőđés megktitésére a BLA-TOX Kft. (1204 Budapest Kossuth Lajos u. 80.)

ajźnlattevőve| az ajźnlatźhan meghatáľozott 93,- Ft/négyzetméter źlna| kiszĺmított
nettó 5. 5 8 3 .5 48,- Ft+Afa, azaz bruttő 7 .09 I .1 06,- Ft vég<isszeggel.

Felelős: polgáľmester
Hatáľido: 2013. źlpri|is 29.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a vállalkoző20Í3. május 22-én a szerződést aláíľta.

Javaslat gépko csi-b eólllí b érb eadds dra (3 db)

435 ĺ2013. (IV.2 9.) sz. Város g azdá.J.ko dáls i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangúo 15 igen szavazzttl|)

AYźĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi Gy. J. részétehatźtrozat\an idejű bérleti szerződés megkĺitését a Budapest
VIII., József u. 47. szźłn alatĺi 35159 hĺsz-ú lakóépĺilet udvaľĺín kialakított gépkocsi-
beállóra, 30 napos felmondási idővel 6.368,- Ft/hó + Áfa borleti díj mellett'

2. Az 59l20I1. cKI.07.) sztlmű onkormányzatirenđe|et 13. $ (2) bekezđése a|apján a

bérleti szerzódés hatáLyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegű óvadék megťrzetése.
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3. Az 59l20t1. (XI.07.) számű tnkormányzati rcndeLet 15. $ (4) a.) pontja alapján
eltekint az egyolđa\ú kötelezettség vállaló nyíIatkozatkoĄegyzői okiľatba foglalásától,
a bérleti díj méľtékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: f0I3. ápri|is 29.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a batálrozatró| szóló értesítést 2013. május 2.

napján kiküIdték az ügyfélnek.

436t20Í3. (Iv.29.) sz. Városgazdáůkodálsi és Pénziigyi Bizottsághatźłrozata
(egyhangrĺ, 1 5 igen szav azatta|)

AYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedél}ĺezi I. I. részérę hattrozat|an idejű béľleti szerződés megkötését a Budapest
VIII., Bauer Sandor u. 9. szám a|atti 35129 hľsz-ú telken kialakított gépkocsi-beéůIőra,

30 napos felmondási idővel 6.368,- Ft/ľró + Áfa béľleti díj mellett.

2. Az 59l20I1. (XI.07.) szźľĺnu onkormanyzati rendelet 13. $ (2) bekezđése a|apjźn a
bérleti szeruodés hatáIyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
osszegű óvadék me gfizetése.

3. Az 59/2OI1. (XI.07.) számű Önkormányzati renđelet 15. $ (4) a.) pontja alapjźn
eltekint az egyo|dalú kötelezettség vállaló nyilatkozatkozjegyzői okiľatba foglalásától,
a béľleti díj méľtékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető ígazgatőja
Hatfuiđő: 20 13 . źlpríIís 29.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a határozatrő| szóló értesítést 2013. május 2.

napján kikiildték az ĺigyfélnek.

437 ĺ 2013. (Iv.29.) sz. Váro s gazdátko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 15 igen szavazattĺ|)

AYárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. engedélyezi Baptista Szeretetszo|gá|at Dunántuli Human Szo|gáItatő Kozpont
(képviselője: Szép Brigitta) részéľehatározat|aĺ idejű bérleti szerzódés megkötését a
Budapest VIII., Bauer Sandor u. 9. szźĺrl a\atti 35129 llĺsz-il telken kialakított
gépkócsi-b eáIIőĺa,30 napos felmondási idővel 6.368,- Ftlhó + Áfa berleti díj mellett.

f, Az 59l2OI1. (XI.07.) számiĺ onkormanyzati renđeIet 13. $ (2) bekezdése aIapjźn a
bérleti szeruődés hatáIyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegű óvadék megfizetése.
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3. Az 59l20I1. (XI.07.) szźlmu onkormányzati renďe|et 15. $ (4) a.) pontja a|apjtn
eltekint az egyoIdalú ktjtelezettség vállalő nyi|atkozatkozjegyzői okiratba foglalásától,
a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺáľidő: 2013. źryrl|is 29.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a határozatrő| sző|ő értesítést 2013. május 2.

napján kĺküIdték az iigyfélnek.

Az Enteriőľ HG Bt. bérleti díj feliilviagdlati és szerződés módosítdsi kérelme a
Budapest VIII. keriilet, Baross u. 4l. szúm alatti helyiség vonatkozlÍsdban

438 l20t3. (Iv.29.) sz. Vá ľos gazdálkodási ós Pénzü gyi B izotts ág hatźr ozata
(egyhangú, 15 igen szavazztta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzójáľul az Enteriőr HG Bt. által bérelt Budapest VIII. kerü|et, 36773l0lU7
he|yrajzi számon nyilvántartott, természetbęn a Budapest VIII. kerÍilet, Baľoss u.
41'. szán alatti 30 m2 alapteľületű, cinkormtnyzati fulajdonú nem lakás célú helyiség
vonatkozásábarl a bérleti szerzőđés módosításához és a béľleti díj 50.000'- Ft/hó +

Áfa + kozilzemi és külön szo|gáItatási díjak tisszegen töľténő megáLlapításához 2013.

május 01-től.

2.) a1712005. (IV.20.) szźlm,ÚĺlnkormányzatircnđďretzL s Q) d) pontja alapjźn a bérlő 3
havi bľuttó béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetéséľe (fe1tĺi1tésére), a 22. $ (2) c)
pontja a|apjźn akoĄegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áítására
k<itelezett.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hataridő: 20|3. május 6.

A Kisfalu Kft. tájékoztatáls a alapj án : 20 1 3. 0 4. 25 - én íľásban éľtes ítv e a határ ozatr ő|.

S. I. magúnszeméIy bérleti jogfolytatds elismerésére vonatkozó kérelme a Budapest
WII Kardcsony S. u. 14. szĺÍm alatti önkoľmányzati tulajdoníl gaľda helyiség

vonatkozásdban

43912013. (IV.29.) sz. Városgazdáilkodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 15 igen szavazatta|)

A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy:

1. elismerí a Budapest VIII., Karácsony S. u. t4. szán alatti, 35446l0lNI6 |tĺsz-,Ĺl, 15 mf
alapteľületií udvaľi, ťoldszinti helyiség vonatkozásában a bérleti jog foIytatását S. I.
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magáľnzemély, orökös á|taI határozat|an ídőre, 4.692,- Ft/hó + Áfa béľteti + kozuzemi
és külön szo|gźtltatási díjak összegen, garźns céIjfua.

2. íelkéri a Kisfalu Kft-t, hogy folytasson tźrgyalást a leendő bérlővel aZ

onkormányzatnak a helyiség esetében felmerĹilő kdltségeinek megtérĺi|ését feđező -
bérleti díj összegére vonatkozóan, azaz 5.625,- Ft/hó + Afa osszegľe történő
felemeléséľől, illetve annak bérlő általi elfogadásaľól. Amennyiben a bérlő a bérleti
szerzodés taľtalmanak módosításĺĺhozhozzájtlrul, úgy a bérlęti szeľzođést ezen tisszegen
kellmegkotĺi, azzal a feltétellel, hogy amennyiben a közös költség összege azinfláciőva|
emelt béľleti díjat meghaladó ĺjsszegre emelkedik, akkoľ a bérleti díjat a köz<js koltség
osszegének megfelelő tlsszegľe kell feleme|ru. Az óvadékot az igy meghatćlrozott bérleti
díjnak megfelelően kell feltolteni'

3. amennyiben S. I. vállalja 5.625,- Ft +,ą.fa összegű bérleti díj megfizetését, a Bizottság
eltekint a bérleti szerzőđés mellé egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat
elkészítésétő1.

4. az Önkormányzattulajdonában álló nem lakás céljára szo|gáIő helyiségek bérbeadásanak
feltételeiről szóló |7l2OO5. (IV.20.) szétmű Budapest Józsefuaľosi onkormányzati
rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjan a bérlőjeltllt 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
óvadék megťĺzetésére, valamint a 15. $ (4) bekezdése a|apjźn a bérleti szerződés és

rész|etťĺzetésimegállapodásközjegyzóiokiratbafoglalásárakote|ezett.

Felel ő s : polgármester, Ki sfalu Kft . tigyvez eto igazgatőj a
Hataľidő: 2013' május 6.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. 05. 06.án íľásban értesítve ahatározatró|.

Lakús elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladdsi ajúnlatjóvdhagydsa (1 db)

4 40 l 20 13. (Iv .29 .) sz. V á ro s g azdáiko dźls i é s P énzü gyi B izo tts ág határ ozata
(|2 igen,O nem, 3 tzrtőzkodás szzvazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az ingatlan-nyilvántaľtásban a
heIyrajzi számon nyilvantartott, természetben a Budapest VIII.' Csobánc utca
szám a|atĺi, 103 m2 alapteľületti lakás vétel á.ľát az e|készült forgalmi értékbecslés,

valamint a 1612005. (IV.20.) önkoľmányzati ľendelet 19. $ (1) _ komfoľtos lakás esetére

vonatkozó _ bekezdése a|apjtn a foľgalmi érték 25 oÁ.ában, azaz 4.577.500,. Ft összegben
határozza meg. Egybeĺ hozzájárul, hogy a lakást a határozatlan időľe szóló bérleti
szerzőđéssel rendelkező bér|ő, a hatályos rendeletbęn foglalt, annak megfelelő tartalmú
e ladás i aj áĺIat szerinti fe ltétel ekke l me gve gye.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatźľidó 2013. május 6.

A Kisfatu Kft. tájékoztatása alapján: az eladási aján|atot 2013. május 2. napján
megktildték az iigyfélnek.
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Favorit Festék és Epítőanyag Kft. bérleti díj feliilviagdlati és szerződés módosítlÍsi
kérelme a Budapest Wn keriilet, Kardcsony S. u. 2/B. szdm alatti helyiség

vonatkozlźsdban

4 41 ĺ 2013. (Iv.2 9.) sz. Váľo s gazd álko d ás i és PénzÍi gyi B żotts ág határ ozata
(egyhangú, 15 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájárul a Favorit Festék és Építőanyag Kft. által bérelt, Budapest VIII.35347lLtNL
helyrajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben a Budapest vlil., Karácsony S. u. 2/B.
szám alatti 73 m2 alaptertilettĺ, önkoľmányzati tulajđonú nem lakás célú helyiség
vonatkozásábaĺ a bérleti szerzódés módosításához és a bérleti díj 58.039,- Ft/hó + Áfa
bérleti f közüzemi- és kiilĺjn szoIgáItatási díjak osszegben történő megá||apításához
2013. május 1-jétő1. A bérleti jogviszony |ejáratát követően a bérleti szerződés nem
hosszabbítható meg az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljara szolgáIő
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 17/2005. (IV.20.) szźtmű Budapest
Józsefuárosi önkormanyzati renďelet (továbbiakban Rendelet) 26. $ (5) bekęzdése
alapjtn, hanem azijbér|eti jogviszony esetén a bérleti díjľól a Bizottság dönt.

2.) a béľleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a Rendelet 22. 5 Q) d.) pontja aIapján az
óvadék feltöltését, és a 22. $ (2) c.) pontja a|apjźn a 15. $ (4) bekezdésben foglalt
kozjegyzőíokiľata|áirásátvtll|aljaabérlo.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határiđő.2O 1 3. május 6.

A Kisfalu Kft. tájékoztatálsa alapján:2013.04.25-én íľásban értesÍtve ahatározatrő|.

Lęzárv a.. 2013 . máj us fl -én.
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2. sz. melléklet

BE,SZÁuoLo
a Humánszol gáůtatálsi Bizotts ág

20|2. november 1.. - 2013. ápľilĺs 30. ktizott,
átruhálzott h atá s kti rb e n hozott d ii n té s e in e k

végrehajtásáról

(az SZMSZ 44. s. (2) bekezdése alapján*)

* SZMSZ 44' s (2) bekezdés ,,Az ótruházott hatóskorök gyakorlásáróI az azt gyakorló
polgáľmester, bizottság, jegyző szlłlrség szerint, de legalább évente egyszer koteles a
Képvi s eI ő -tes tüle tnek b e s zámolni.',



ravaslat Mdté Andrds megbízósi szerződésének 2012. szeptember és október havi teljesítés
igazolúsúra

3l'1i2012.(XI.07.) sz. HB határozat (14 igen' 0.n.e-m szavazaÍÍal. 0 t

A Humáns zolrgtůtatźĺsi Bizottság ú gy dö nt, ho gy

1. javasolja elfogadásra Máté Andrással kötĺjtt megbízási szerzőđés teljesítés igazolźsát2012.
szeptembeľ 1-jétől 201'2. október 31-ig teľjedő időszakra.

2. felkéri a polgármesteľt a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áírására.

Felelős : polgiírmester
Hataľidő: 2012. novembeľ 16.

A Szeruezési és Képviselői Iroda tájékoztatása alapján: a teljesítésigazolás aláírása
megttirtént.

Javaslat a Jliaefvárosi Csalddsegítő és Gyermekjóléti Központ szervezeti és mííködési
s za b d ly zatdn a k j óv d h agy ds dr a

312l2012.(XI.07.) sz. HB határozat (14 igen.0 nem szavazatta|.0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gáItatási Bizottság úgy dönt, hogy

I. jővehagyja az előterjesztés mellékletét képezo Józsefuaľosi Családsegítő és

Gyermekjóléti Központ Szewezeti és MfüödésiSzabźl|yzatát,meIy 2012. december 1-
jén lép hatźiyba.

2. fe|hatalmazza a po|gármestert, ahatźrozat 1. pontjában meghattlrozott dokumentum
aláítására.

Felelős: polgármester
}Jatáridó : 20 12. november 2 5 .

A Humánszolgáltatási Ügyosztálv IntézménvfeliigYeleti lľoda tájékoztatása alapján: A
Szeľvezeti és Műktidési Szabályzat20|2. november 28. napján a|áirásra keľiilt.



Leonardo 4 l. Alapítvúny beszámolój a

313/2012.(XI.07.) sz. HB hatáľozat (14 ieen.0 nem szavazattal' 0 taľtózkodás mellett)

A Humĺínszo|gźůtatźsi Bizottság tudomásul veszi a Leonardo 4I. A|apítvány 2012.I. félévi
tevékeny ségéről szóló beszamolój át.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. november 7.

A Kulturális Iroda tájékoztatása alapjánz 20!2. november 8.án levélben éľtesítették a
beszámoló elfo gadásá r ő| az ügyfelet.

Javaslat a Pszichiútriai betegek nappalí elldtlÍsdt biztosító Moravcsik Alapítvdny és a
Szígany.Úfitłźľs a Komplex Pszicho-szoci'ltlis Rehabilitlźcíóért Kiizhasznú Nonprojit KfĹ

év es b es zdmolój ának e lfo g adds úr a

315/2012.(XI.07.) sz. HB hatáľozat (14 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humĺínszo|gáItatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Moľavcsik Alapítvány és a Szigony- Útitá's a Komplex Pszicho-szociális
Rehabilitációért KöZhasznú Nonprofit Kft. szakmai beszámolóját a pszichiátriai
betegek nappali e||źltásatĺĺrgyban a 2012. évrőI.

2. javasolja ellátási szerződés megkĺjtését a 2013. évľe vonatkozőan is a Moravcsik
Alapítvaĺnyal és a Szigony- Utitars a Komplex Pszicho-szociális Rehabi1itációért
Közhasznú Nonpľof,lt Kft ._vel a feladat ellátás elvégzésére'

3. köszönetét fejeziki a Moravcsik Alapítvany és a Szigony-utitaľs a Komplex Pszicho-
szociális Rehabilitációéľt KĺjzhasznuNonprofit Kft munkatiĺľsainak a keľĹileti lakosok
érdekében v é gzett munkáj áért.

Felelős: polgármester
Hatariđő: 1-3. pont esetén 2012. november 7.

2. poĺt esetén 20|2. november 22.

A Humánszoleáltatási Ügvosztálv Intézménvfelügyeleti Iroda tájékoztatása alapján:
1.3 pont esetében: elfogadta a Képviselő-testĺilet a Moľavcsik Alapítvány és a Szigony

Utitárs Alapítvány 2012. évi szakmai beszámolĺóját.

Javaslat adósságcsiikkentési túmogatúsok és méltányossdgí kérelem elbírálúsúra

316/2012.(XJ.07.) sz. HB hatáľozat (14 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy, B. N. 1083 Budapest'
szźĺm alatti lakos tészére adósságkezelési szolgtitatásra való jogosultságot és ezzeI

egyidejűleg adósságcsĺikkentési tźlmogatást állapítson meg262.341..Ft összegben.



Felelős: polgármester
Hataridő: 2012. novembeľ 07.

A Humán szo|sárhtatálsi ÜeYosztálv Családtámosatási Iroda tájékoztatása alapján: A
eljárás még folyamatbanmegáIlapítoff támogatás folyósítása részletekben tőrténik, az

van.

317l2012.(XI.07.) sz. HB határozat (14 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A HumánszoIgáItatźsí Bizottság javasolja a polgáľmesternek, hogy B. Gy. 1089 Budapest,
sztlm a|atti lakos részére adósságkezelési szoIgáltatásta valő jogosultságot és ezze|

egyidej űle g adós ságcscikkentési támo gatást állapítson meg 300.000.-Ft ö sszegben.

Felelos : polgrármester
Hatĺíridő: 2012. novembeľ 07.

A Humánszolgáltatási ÜgyosztáIy Családtámoeatási Iľoda tájékoztatása alapján: A
megál|apított támogatás folyósítása ľészletekben tłirténik, az e|járás még folyamatban
van.

318/2012.(XI.07.) sz. HB határozat (14 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo\gźitatási Bizottság úgy dĺint, hogy javasolja a Képviselő-testületnek B. E. 1086

Budapest, szám alatti lakos adósságcsökkentési támogatást megszĹintető és

visszaťtzetésre kcjtelező I. fokú 04-1424612012. számí határozaÍtal szemben benýjtott
méltányossági kérelmet megtaľgyalta és az I. fokú hatźrozat megvá|toztatástlt javasolja
méltányossági jogköľben oly módon, hogy a vísszaťlzetendő összeget, a 150.000.-Ft-ot
elengedi.

Felelős : polglíľmester
Hatlíridő: f0I2. november 07.

A Humánszoleáltatási Ügyosztály Családtámoeatási Iroda tájékoztatása alapján: A
Képviselő-testület a javaslatot helybenhagyta, ahatározat az igyfé| ľészéľe megkiildésre
keľĺilt, az e|jńr ás |ezárulrt.

Javaslat Molndr Noémi Fanni megbízlÍsi szerzőďésěnek 2012. oktlÍber havi teljesítés
igazoldsdra

325l20Í2.(XI.21.| sz.IJBhatározat (1| igen.0 nem szavazatta|,0 ť.artőzkodás me||ett\

A HumánszolgáItatźsí Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásľa Molnar Noémi Fannival kötott megbízási szerzőđés teljesítés
igazo|ásátz}I2. októbeľ 1-jétől 20|2. október 31-ig terjedő időszakľa.

2. felkéri a polgáľmestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás aLáírására'



Felelős: polgármester
Határidő: 2012. novembeľ 30.

A Szeruezési és Képviselői lľoda tájékoztatása alapján: a teljesítésigazolás aláírása
megttirtént.

Javaslat a Phľalipe Fiiggetlen Cigány Szeľvezet bérleti szerződésének módosítására

326l2012.(XI.21.) sz. HB hatáľozat (11 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humánszolrgá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságnak a Phĺalipe Fiiggetlen Cigany országos Szewezet (Tavaszmezó u. 6., hĺsz.:
35I72lN0) bérleti szerződésének módosításźft az iizemeltetési költség ĺisszegével egyező
béľleti díjon.

Felelős : polgĺírmester
Határidő: 20If. november 21.

A Kultuľális Iľoda tájékoztatása alapján: A dtintésről tájékoztatták a Kisfalu
Jĺózs efu áro si Va gyonke ze|ő KÍt.t, és az ii gyfe|et 2012. novem b eľ 25 - én.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Balogh István képviselő egyeztető tárgyalásokat
kezdeményezett a Tavaszmező utca 6. szám alattĺ ingatlan ,,civil szervezetek háza,,
átalakításának kapcsán, melynek kidolgozására felkéľte a Humánszolgáltatási
ÜgyosztáIy, a Kisfalu Kft előterjesztést készített a VPB 2012. |2.|2.i ülésére.

Javaslat a Magyar Gi)rdeszkások Egłesiiletének kedvezményes helyíségbérletével
kap cs o lato s dii ntés meg hozatalúr a

327 ĺ20|2.(XI.2Í.\ sz. HB határozat (|.| ieen, 0 nem szavazatta|,0 tartőzkodás me||ett|

A Humánszo|gáitatźlsi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja aYźnosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságnak a Magyar Gördeszkások Egyesületével (székhely: 1081 Bp., Népszillház u. 36.

fsń. |.; adőszćtm: 1817644I; nyilvantartási száma: 996I; képviseli: Kosnas Robin)
kedvezményes bérleti szerzőđés megkötését a Népszínhaz u. 36. szfun a|atti (hľsz.

3477Il0lN2) 118 m' pincehelyiség tekintetében a fotgalmi érték 6%-aÍIak összegével,
amennyiben az <jnkormányzatot terhelő közĺis költség magasabb, akkor a kcjzĺjs költség
összegével egyező bérleti díjon.

Felelős: polgármester
Határidő : 201'2. november 2 1 .

A Kulturális Iroda tájékoztatása alapján: A határozatről értesítették az Ügyfelet és a
Kisfalu Józsefuárosi Vagyonkezelő Kft.t 2012. november 25-én.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: a VPB 8l20I3. (I. 14.) számrĺ határozatában
hozzájárult a béľbeadáshoz, éľtesítést kapott a kérelmező, de nem ktittitte meg a
szerződést. További iiryintézést nem igényel.



Javaslat az Euľópai Sors-Társak Kčjzhasznú Egyesiilet kedvezményes helyiségbérletével
kap cs o lato s dij ntés me g h o zatalúra

328/2012.(XI.21.) sz. HB hatáľozat (11 igen,0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gáltatási Bizottság úgy dĺint, hogy javaso|ja vYárosgazďálkodási és Pénzügyi
Bizottságnak az EUROPAI SORS-TARSAK KOZHASZNU EGYESULETEVEL (székhely:
1086 Bp., Dobozi u. 7.9.; aďőszźĺrl: l817592I-I-42; nyi|vźtntaľtási szźtma:9914 képviseli:
Törĺjk-Szabó Erzsébet) kedvezményes bérleti szeĺzőđés megkcitését a Dobozí u. 7-9. szám
alatti (hľsz,3538Il0lN3) 159 m2 nem lakás célú, fijldszinti ingatlan tekintetében a foľgalmi
érték 6%-aÍIak, azaz 99.500,- Ft/hó+Afa összegével, amennyiben az önkormányzatot terhelő
közös költség magasabb, akkor a kozös költség összegével, egyezó bérleti díjon.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő: 2012. november 2 1 .

A Kulturális lrodą tájékoztatása atap3án: A határozatrő|, éľtesítették az Ügyfelet és a
Ki.ful,' Jó''"f'..".* i Va gyo nke ze|ő Kft.-t 20 lf . novemb er 25 - én.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a VPB 1499/20Í2. (KI. Í2.) hozzájárult a

bérbeadáshoz, értesítést kapott a bér|ő, de nem kiittitte meg a szeľződést. További
ügyintézést nem igényel.

Javaslat az Úi Villźg Egyesiilet kedvezményes helyiségbérletével kapcsolatos dijntés
meghozatalúra

329l2012.(XI.21.) sz. HB határozat (1l igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humánszolrgá.lltatátsi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja aYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságnak az Uj Világ Egyesület (székhely: 1039 Budapest, Hollós Korvin L. utca 4.

YIII,|7Z; adőszélm: 18701146-I.13; nyilvantaĺási szźma: 3702; képviseli: Papinot Ildikó)
kedvezményęs bérleti szeruőđés megkötését aLujza utca 5. szám a|aÍĺi (hľsz. 35357l0lN4) 26

m2 alapterülehĺ, nem lakás célú, utcai bejáratú ingatlan tekintetében a forgalmi érték 6%-

źtnak, azaz 19.000,- Ft/hó+Áfa <isszegével, amennyiben az ĺinkoľmĺínyzatot tęrhelő kĺjzös
költség magasabb, akkor a kcizös költség osszegével, egyezó bérleti díjon.

Felelős: polgármester
Hatariđő: 2012. novembeľ 2 1 .

A Kulturális Iľoda tájékoztatása atapján: A határozatrő| éľtesítették azlJgyfe|et és a
Kisfalu Józs efu áro si Va gy on kezelő Kft. - t 20Í2. n ovemb er 25 - én.

A Kĺsfa|u Kft. táiékoztatása alapján: VPB. |533l20t2. (XII. 17.) sz. határozatźlban
diintiitt, a béľIeti szerződés megkötésre került, további iigyintézést nem ĺgényel.

Javaslat adóssúgcsökkentési támogatások és méltónyossúgí kérelem elbírdldsdra

330/2012.(XI.21.) sz. HB hatáľozat (11 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gáItatási Bizottság javasolja a polgáľmesternek, hogy B. R. Zs. 1084 Budapest'
.......sztlm alatti lakos részéte adósságkezelési szolgá|tatásra való jogosultságot és ezzel
egyidejrileg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 133.589.-Ft összegben.



Felelős: polgármester
Határidő: 2012. novembeľ 2 1 .

A Humánszoleáltatási ÜgvosztáIy Családtámogatási Iľoda tájékoztatása alapján: A
megállapított támogatás folyósítása részletekben megttirtént, az e|járás lezárult.

331/2012.(Xr.21.) sz. HB hatáľozat (11 ieen" 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy, H. N. E. 1084 Budapest,
szám a\atÍi lakos tészéte adósságkezelési szolgá|tatásra való jogosultságot és ezze|

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 300.000.-Ft összegben.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2012. novembeľ 21.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámoeatási Iroda tájékoztatása alapján: A
megállapított támogatás folyósítása részletekben tłiľténik' az e|járás még foiyamatban
van.

332l2012.(XI.21.) sz. HB hatáľozat (11 igen.0 nem szavazatta|.0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo\gźitatási Bizottság javasolja a polgĺíľmestemek, hogy, K. Zs. E. 1082. Budapest,
... szám aIatti áIlandó bejelentett, és 1082 Budapest, ........ szám alatti tartőzkodási

helyľe bejelentett, đe életvitelszerűen az állandó lakóhelyén tartőzkodő lakos
adósságcsĺikkentési támogatás megáIlapítása iránt benyújtott kérelmének elutasítását.

A HumánszolgáItatási Ügyosztálv Családtámogatási Iľoda tájékoztatása alapján:
Nevezett kérelme a döntés alapján elutasításra került, melyet megfel|ebbezett. A
fellebbezést . a bizottság helybenhagyó javaslata alapján . Képviselő-testület
megtárgya|ta, abwottsági döntést helybenhagĺta, errő| az ůigyfél éľtesítése megttirtént.

333/2012.(XI.21.) sz. HB határozat (11 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humĺánszo|gét|tatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogyo L. A. 1088 Budapest'
szám a|atti lakos részére adósságkezelési szo|gá|tatásra való jogosultságot és ezze|

egyidej űle g adó sságcsökkentési támo gatást állapítson meg 62.535..ľ't ĺis sze gben.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. november 21.

A Humánszoleáltatási Ügvosztálv Családtámoeatási lroda táfiékoztatálsa alapján: A
megállapítotttátmogatáts folyósítása egyösszegben megtiiľtént,az eljáľás |ezáru|t.

334/2012.(.XI.21.) sz. HB hatáľozat (11 igen' 0 nem szavazattal' 0 tartózkodás mellett)

A Humánszolgá|tatźsi Bizottság javasolja a polgármesteľnek, hogy, N. P. A. M. 1084
Budapest, szám alatti lakos részéľe adósságkezelési szo|gáItatźlsra való jogosultságot
és ezzel egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg2|3.066.-Ft ĺjsszegben.

Felelős: polgáľmester
Hattrido: 2012. november 2 I .



A Humánszolgáltatási Ugyosztály Családtámogatási lľoda tájékoztatása alapján: A
megállapított támogatáls folyósítása egytisszegben megtöľtént, az e|járás |ezáru|t.

335/2012.(XI.21.) sz. HB határozat (11 ieen,0 nem szavazattal,0 tartózkodás mellett)

A Humánszolgá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek
v. B. (e|őzo neve: Korszák Natasa), 1086 Budapest, szźlm alaÍti lakos
adósságcsokkentési támogatást megsztintető és visszafizetésľe kötelező I. fokú 04-
I4f45l20I2. szttmt határozattal szemben benyújtott méltányossági kérelem megÍfugyalisät,
és azI. fokú határozat megváItoztatását -méltányossági jogkörben-) a megtéľítendő 291.430.-
Ft összeg elengedésével.

Felelős: polgármester
Hataríđő: 2012. november 2 1 .

A Humánszolgáltatási Ügyosztálv Családtámogatási Iľoda tájékoztatása alapján: A
Képvĺselő-testiilet a javaslatot helybenhagyta,, ahatározat az ůigyfél Yészére megkůildésľe
kerůilt, az eljár ás lezárulrt.

Javaslat dr. róvér Béldné megbízdsi szerződěsěnek 2012. augusztus, szeptember és október
h av i te lj es ítés ig azo llźs ára

34412012.(XII.05.) sz. HB hatáľozat (12 igen,0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gźtItatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra dľ. Jóvéľ Bélanéval kötött megbízási szerzőđés teljesítés igazolását
2012. augusztus l-jétől 2012. október 31-ig terjedő íđőszakľa.

2. felkéri a polgáľmesteľt a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áitására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|2. december 14.

A Szeľvezési és Képvĺselői Iroda tájékoztatása alapján: a teljesítésigazo|ás aláíľása
megttirtént.

Javaslat hatdľozat visszavondsdra a Budapest WII., Diószeghy Súmuel utca 18. szdm alatti
ép iil etb e n lév ő l ak ds min ős é g í lakds c s e r éj év e l kap cs o latb an

345/2012.(XII.05.) sz. HB határozat (12 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy:

I) a 1059 l20 1 1 . (XI. 1 6') számű hattltozatát visszavonj a.

2) javasolja a VaľosgazđáIkodási és PénzĹigyi Bizottságnak, hogy P. M. L. minőségi
lakáscseľe kéľelmének helyt adva - a csa|ád életkörülményeire, arryagíhelyzetére és a
gyermek egészségi á||apotźtratekintettel _ a cserében ľésztvevő két lakás - a Budapest



VIII., D. S. utca ..... szám a\atti,1 szoba, komfort nélküli 23,20 m'alapteľiiletű és a
Budapest VIII., D. utca .... szźtm alatti,1 szobás, komfoľtos komfortfokozatu,24,3I
mf alapterületű lakás - közĺjtti forgalmi érték kĺitönbözet 50 Yo-źnak (75.000.-FĐ

megťlzetése alól mentestilj ön.

Felelős : Kisfalu J őzsefv árosi Vagyong azdá|kodő Kft . ügyve zetője
Hataľidő: 2013. január 16.

A Kisfalu Józsefvárosi Vaeyongazdálkodó Kft. tájékoztatása a|apjáln: a VPB a 68120|3.
(I.28.) sz. batározatź.ľĺal. hozzájáru|t a lakások cseľéjéhez, mely azonban nem valósult
meg, tekintettel aľra, hogy az erÍe vonatkozĺó rendelet módosítása szĺikséges.

Javaslat a Shoto WII. Karate Sportegyesiłlet kedvezmlinyes helyiségbérletével kapcsolatos
döntés meghozataldra

346/2012.(Xil.05.) sz. HB határozat (12 igen.0 nem szavazattai.0 tartózkodás meliett)

A Humánszo|gá|tatźsi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Yárosgazdálkodási és Pérrzügyi
Bizottságnak a Shoto XXII. Kaľate Sportegyesiilet (székhely: 1089 Budapest, orczy it I4.;
ađőszám: 18241'|47-I-43; képviseli: Fekete Kertész Zo|táĺ) kedvezményes bérleti szerződés
megkötését a Rfüóczi tft75. szźrn alatti (hľsz. 34601l0lV30) 152 m2 alapteľületű, nem lakás
célú, utcai bejáratí, pinceszinti helyiség tekintetében a beköltĺjzhető foľgalmi érték7}%-aÍLak
6oÁ-a, azaz 53.550,- Ft/hó+Afa összegével, amenny7ben az cinkoľmányzatot tęthelő kĺlzĺis
költség magasabb, akkor a köz<js koltség összegével, egyező bérleti díjon.
Felelős: polgármester
Határiđő: 2012. decembeľ 5.

A Kultuľális lroda tájékoztatása alapján: A határozatróÄ éľtesítették az Ügyfelet és a
Kisfalu Józsefváľosi Va gyonke ze|ő Kft.-t 20l.2. d ecem beľ 5.én.

Javaslat adóssógcsökkentési túmogatús, rendkíviili gyeľmekvédelmí támogatás irdntí
kérelmek elbírdldsúľa

347I2012.(XII.05.) sz. HB hatáľozat (12 ieen.0 nem szavazattal" 0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy, N. I. 1089 Budapest'
szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgźitatásra való jogosultságot és ezze|

egyidejűleg ađósságcsokkentési támogatást állapítson meg l86.464..Ft cisszegben.

Felelős: polgármester
Hatźĺridő : 20 12. dęcembeľ 06.

megállapított támogatás folyĺósítása részletekben tőrténik, az
van.

tájékoztatása alapján: A
eljárás még folyamatban



348/2012.(XII.05.) sz. HB hatáľozat (12 igen.0 nem szavazattal,0 taľtózkodás mellett)

A Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a polgármesteľnek, hogy, K. H. 1081 Budapest,
szám a|atti lakos ľészére adósságkezelési szo|gáItatásra va|ő jogosultságot és ezzel

egyidej űleg adós ságcsökkentési támo gatást állapítson meg 17 2.27 1..Ft ĺissze gben.

Felęlős: polgármester
Hatfuiđő: 20|2. decembeľ 06.

A Humánszolgáltatási Ügvosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: A
megállapított támogatás folyósítása egytisszegben megtörtént, az e|járás lezáľult.

349/2012.(XII.05.) sz. HB határozat (12 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humánszolgtůtatźsi Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy D. J. 1086 Budapest,
szźlm a|atti lakos szociális helyzetét figyelembe véve 40.000.-Ft, azaz negyvenezeľ

forint rendkívüli gyermekvédęlmi támogatást állapítson meg méltányosságból.

Felelős: polgármester
Hatźtridó : 20 12. decembeľ 0 6.

A Humánszoleáltatási Ügvosztálv Családtámogatási lroda tájékoztatása alapján: A
megállapított támogatás pénztálľ útján kifizetésre keľült, az eliárás lezárult.

350/2012.(XII.05.) sz. HB határozat (l'2 ieen" 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság javasolja a polgármesteľnek, hogy H. M. 1086 Budapest,
szám alaÍti lakos szociá|ishe|yzetét figyelembe véve 40.000..Ft, azaz negyvenezer

forint rendkíviili gyermekvédelmi támogatást állapítson meg méltanyosságból.

Felelős: polgármester
Hataľiđő: 2012. december 06.

A Humánszolgáltatási Ügyosztálv Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: A
megállapított támogatás pénztár útján kifizetésľe keľülto az e|járás|ezáru|t.

351/2012.(Xil.05.) sz. HB hatáľozat (12 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humiínszo|gttltatási Bizottság javasolja a polgĺíľmesternek, hogy P. Cs. 1082 Budapest,
szám a|atti lakos szociális helyzetét figyelembe véve 25.000.-Ft' azaz huszonötezeľ

forint rendkívüli gyeľmekvédelmi támogatást állapítson meg méltányosságból.

Felelős: polgáľmester
Hatźxiđő : 20 12. december 0 6.

,Ą Humánszolgáltatási Ügyosztá|v Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: A
megáltapított támogatás pénztár útján kifizetésre keľůilt, az e|járás |ezáru|.t.
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352l2012.(Xil.05.) sz. HB hatáľozat (12 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gáItatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy P. Zs. 1086 Budapesto
szám a|attí lakos szociális helyzetét figyelembe véve 40.000.-Ft) azaz negyvenezeľ

forint rendkívĹili gyermekvédelmi támogatást állapítson meg méltányosságból.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012, december 06.

A Humánszolgáltatási Ügyosztálv Családtámogatási Iľoda tájékoztatása alapján: A
megállapított támogatás pénztár útján kifizetésľe keľiilt, az e|járáslLezáru|t.

353/2012.(XII.05.) sz. HB hatáľozat (12 ieen,0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A HumánszoIgáItatási Bizottság javasolja a polgĺĺrmesternek, hogy R. L. 1086 Budapest,
szám alatti lakos szociális helyzetét figyelembe véve 40.000.-Ft) azaz negyvenezer

foľint renđkívĹili gyermekvédelmi támogatást állapítson meg méltányosságból.

Felelős: polgármester
Hatráľidő: 2012. december 06.

A HumánszoleáItatási tjgyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: A
megállapítotttámogatás pénztálr útján kifizetésre keľĺilto az e|járás lezáľult.

ravaslat a Humdnszolgáltatási Bizottsltg tevékenységéhez sziikséges tanácsadói tevékenység

elldtús dra vonatkozó megbízds i szerződés mlídosítds dra Mdté Andrással

363/2012.(XII.17.) sz. HB hatáľozat (11 igen" 0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humanszolgá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasoljaapolgáľmesternek_figyelemmel'a2013.januar 1-jénhatálybalépőátmeneti
gazdźikođásról szóló 6412012. (XII.13.) <inkormĺínyzati rcndeIet 5. $ b) pontjában

foglaltakľa - tanácsadói tevékenység elLátásźra vonatkozó megbizási szerződés

móđosítását 2013. januar l-jével és annak megkötését Máté Andrással f013. február

28-ig, bruttó 36.77O,-Ftn7ő, azaz harminchatezerhétszźzhetven forint/}ró megbizási
díjét.

2. felkéľi a polgárme stert az 1. pont szerinti megbízási szerzodés aláírására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|2. december 31.

A Szervezési és Képviselői lľoda tájékoztatása alapján: a teljesítésigazolás aláíľása
megttiľtént.

ravaslat a HumúnszolgúltatdsÍ Bizottsúg tevékenységéhez sziikséges tanócsaďó,í tevékenység
ellútds úra vonatkozó meg bízdsi szerződés megkiités e B o roznaki Arpdddal
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364/2012.(XII.17.) sz. HB határozat (11 igen" 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja a polgármesternek _ figyelemme| a20I3. jaĺufu 1-jén hatályba lépő átmeneti
gazdáIkoďźtsról szóló 6412012. CXII.l3.) ĺinkormányzati renđelet 5. $ b) pontjában
foglaltakĺa - az e|őterjesztés mellékletét képező tanácjadói tevékenység el|átásfua
vonatkozó megbízásí szerzőďés megkötését Boroznaki Aľpáddal, bruttó 90.000 Ft/hó
di1azäsétt, azaz l<l|encvenezer forint/ho 2UI3. januaľ l. és 2013. februĺäľ 28-ig teľjedő
időtartamľa.

2. felkéri a polgĺírmestert az 1. pont szerinti megbízási szerződés módosítás aláírásźra.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatarido: 2012. december 31.

A Szervezési és Képviselői Iľoda táfiékoztatása alapján: Boroznaki Áľpáddal a szeľződés
megktitése megtiiľént.

Javaslat a Humdnszolgdltatási Bizottság tevékenységéhez sziikséges tandcsadói tevékenység
elldtdsára vonatkozó megbízúsí szerződés módosítdsdra dr. Jóvér Bélúnéval

365/2012.(X[.17.) sz. HB határozat (11 ieen' 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A HumánszoIgá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasoljaapolgármestemek_ťlgyelemme|aZ}I3.januaľL-jénhatá|ybalépőátmeneti
gazdá|kodásról szóló 6412012. (XII.13.) tinkormrĺnyzati rendelet 5. $ b) pontjában
foglaltakľa - tanácsadói tevékenység el|źtására vonatkozó megbízási szeruódés
módosítását 20|3. januĺír l-jével és arľrak megkötését dr. Jóvér Bélánéval 2013.
februĺíľ 28-ig, bruttó 72.360,- Ft/hó, azaz hetvenkeÍtoezer-háĺomszźvhafuĺan forint/hó
megbízási díjért.

2. felkéľi a polgármesbrt az 1. pont szerinti megbízási szęrzőđés módosítás aláírásźra.

Felelős: polgáľmester
Hataľido: 2012. december 31.

A Szervezési és Képviselőĺ Iroda tájékoztatása alapján: dr. Jóvér Bélánéval a megbízási
szerző dés a|áír ása megtii ľtén t.

Javaslat a Humdnszolglźltatdsi Bizottslźg tevékenységéhez szíikséges tandcsadói tevékenység
elldtlÍsóra vonatkoaí megbízdsi szerződés módosítdsára Molndr Noémi Fannival

366/2012.(XII.17.) sz. HB hatáľozat (11 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gáLtatási Bizottság úgy dönt, hogy
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1. javasolja a polgármesternek - figyelemm ęI a20I3 . január l-jénhatáIyba lépő átmeneti
gazdá|kodásról szóló 64120112. (X[.13.) ĺinkormányzati rendelet 5. $ b) pontjában
foglaltakĺa - tanácsadói tevékenység elltttsáĺa vonatkozó megbízási szerzodés
módosítását 2013.január 1-jével és annak megkötését Molnaľ Noémi Fannival 2013.
február Z$-ig,bruttó 63'000,- Ft/ľró' azazhatvaĺ,lháromezq foľint/hó megbizásidijért.

2. felkéri a polgármesÍert az l. pont szeľinti megbizási szęrzőđés aláírására.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2012. december 31.

A Szervezési és Képviselői Iroda tájékoztatása alapján: Molnár Noémi Fannival a
szerződós mĺídosítás megtiiľtént.

Javaslat Molndr Noémi Fanní megbízási szerződésének 2012. november havi teljesítés
igazolósúra

367/2012.(XII.17.) sz. HB hatáľozat (11 igen. 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Molnar Noémi Fannival kötött megbízási szeruődés teljesítés
igazolásźú2012. november l-jétől 2012. november 30-ig terjedó iđoszakĺa.

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás aláírására.

Felelős : polgĺírmesteľ
Hataridő: fjIf. decembeľ 19.

A Szeľvezésĺ és Képviselőĺ Iroda tájékoztatátsa alapján: a teljesítésigazolás aláíľása
megttiľtént.

Javaslat adósságcsökkentésí tdmogatdsok, renďkívíili głermekvédelmi tdmogatdsok és
méltúny os s ág í kére le m elbír dlús úra

371I2012.(XII.17.) sz. HB határozat (11 ieen.0 nem szavazattal,0 tartózkodás mellett)

A Humanszo|gtůtatási Bizottság javasolja a polgáľmesternek, hogy Á. P. 1086 Budapest,
...... szttm alatti lakos részéľe adósságkezelési szolgáItatásra való jogosultságot és ezze|

egyidejiĺleg adósságcsökkęntési támogatást állapítson meg 300.000.-Ft összegben.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2012. december 17.

A Humánszoleáltatási Ügvosztály Családtámoeatási Iroda tájékoztatása alapján: A
megállapított tálmogatás folyósítása ľészletekben töľténik, az e|járás még folyamatban
van.
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372|2012.(XI|.L7 .| sz. HB hatá'rozat (1| igeľ.O nem szavazatta|, 0 tartőzkodás me|.|ett).

A HumánszoIgá|tatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy B. J. 1089 Budapest,
sztlm a|atti lakos részéľe adósságkezelési szo|gtitatźsra valő jogosultságot és ezze|

e gyidej űle g adó sságcsokkentési támo gatást állapítson meg ||7 .|23. -Ft ĺis sze gben.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2012. december 1 7.

A Humánszoleáltatási Ügyosztály Családtámoeatási lroda táfiékoztatása alapján: A
megállapított támogatás folyósítása részletekben tłiľtént' aze|járás|ezáru|t.

373I2012.(XII.17.) sz. HB hatáľozat (11 igen,0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humánszolgźůtatási Bizottság javasolja a polgrĺrmesternek, hogy F. E. 1081 Budapest,
szám a|attĺ lakos ľészére adósságkezelési szolgáltatásľa való jogosultságot és ezze|

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 300.000.-Ft összegben.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2012. decembeľ 17.

A Humánszolgáltatásĺ Ügvosztály Családtámoeatási Iľoda tájékoztatása atapján: A
megáltapított támogatás folyĺisítása részletekben tiiľténik' az e|járás még folyamatban
van.

374l2012.(X[.17.) sz. HB határozat (11 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humánszolgtt|tatásí BizoÍtság javasolja a polgármesternek, hogy H. T. 1086 Budapest,
szán a|atti lakos részére adósságkezelési szo|gá|tatźsra valő jogosultságot és ezzel

egyidejűleg adósságcsĺikkentési támogatást állapítson meg 289.096..Ft összegben.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. decembęr 1 7.

A Humánszolgáltatási tjgvosztálv Családtámogatási Iľoda tájékoztatása alapján: A
megállapított támogatás folyósítása ľészletekben tiiľténit az e|járás még folyamatban
van.

375/2012.(XI[.17.) sz. HB határozat (11 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy P. L. G. 1086 Budapest'
szám alatti lakos részére adósságkezeIési szo|gáItatásravalő jogosultságot és ezzeI

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 81.l09.-Ft összegben.

Felelős: polgármester
Hatátido: 2012. đecember 1 7.

A Humánszolgáltatási tjgvosztály Családtámogatási lľoda táiékoztatása alapján: A
me gáIlapíto tt támogatás folyósítása egyösszegben m egtö ľté nt, az e|jár ás lezáľult.
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376I2012.(XII.17.) sz. HB határozat (11 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság javasolja a polgármestemek, hogy S. K. L. 1081 Budapest,
szám a|atti lakos részéľe adósságkezelési szo|gä|tatásra való jogosultságot és ezze|

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 300.000.-Ft összegben.

Fęlelős: polgármester
Hataľidő: 2012, decembeľ l 7.

A Humánszoleáltatási ÜgYosztálv Családtámogatási Iľoda tájékoztatása alapján: A
megállapított támogatás folyósítása részletekben ttiľténik, az e|járás még folyamatban
van.

377I2012.(XII.17.) sz. HB határozat (11 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gáItatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy B. H. M. 1083 Budapest'
szźrn a|atti lakos szociális he|yzetét figyelembe véve 33.000.-Ft, azaz

Harmincháľomezer forint rendkívĹili gyermekvédelmi támogatást állapítson meg

méltĺányosságból, mely összeget meghatalmazássa| a családgondozó veSZ fel az
Önkoľmán y zat p énńźn áb an.

Felelos: polgármester
Hataľidő: 2012. december 1 7.

A Humánszoleáltatási Ügyosztály Családtámoeatási Iľoda tájékoztatása alapján: A
megállapított támogatás pénztálr útján kiÍizetésre keľült, az e|járás |ezáru|t.

378/2012.(XII.17.) sz. HB hatáľozat (11 ieen. 0 nem szavazattal' 0 taľtózkodás mellett)

A Humĺĺnszo|gźůtatási Bizottság javasolja a polgáľmestemek, hogy G. P. 1083 Budapest'
szán a|atti lakos szociális he|yzetét figyelembe véve 33.000.-Ft' azaz

Harmincháľomezer foľint rendkívĺili gyermekvédelmi támogatást állapítson meg
méltlínyosságbő| mely cisszeget meghatalmazássa| a családgondozó vesz fęl az
onkoľmany zat p énztźr áb an.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2012. december 17.

A Humánszoleáltatási Ügyosztály Családtámogatási lľoda tájékoztatása alapján: A
megállapít ott támogatás pénztálľ útján kifizetésre került, az e|járás |ezáru|t.

379I2012.(XII.17.) sz. HB határozat (11 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy K. Gy. 1086 Budapest'
sztml a|atti lakos szociális helyzetét figyelembe véve 25.000.-Ft' azaz Huszonötezer

foľint rendkívĹili gyermekvédelmi támogatást állapítson meg méltányosságból, mely osszeget

meghatalm azássa| a családgon đoző vesz fel az onkormanyzat pétlztźnában.
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Felelős: polgármester
Hataľidő: 2012. december 1 7.

A Humánszolgáltatási Ügvosztálv Családtámoeatási lľoda tájékoztatása alapján: A
megáIlapítotttámogatás pénztálr útján kifizetésre keľült, az e|járás lezárult.

380/2012.(XII.17.) sz. HB határozat (11 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A HumánszoIgá|tatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy Sz. I. 1086 Budapest,
szźm a|atti lakos szociális helyzetét figyelembe véve 40.000.-Ft ) azaz negyvenezeľ

forint rendkívüli gyermekvédelmi támogatást áIlapítson meg méltányosságból.

Felelős: polgármester
Ijatáriđo 20If . december 1 7.

A Humánszoleáltatási Ügyosztály Családtámoeatási lľoda tájékoztatása alapján: A
megállapított támogatás pénztáľ útján kiÍizetésľe került, az e|járás |ezára|t.

381/2012.(XII.17.) sz. HB hatáľozat (11 igen. 0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humanszo|gáItatási Bizottság úgy dönt, hogy javaso|ja a Képviselő-testtiletnek J. J. 1082
Budapest, szám alatti lakos adósságcsökkentési támogatást megszüntető és
visszafizetésre kötelező I. fokú 04-85711512012, számu határozattal szemben benffitott
méltányossági kérelmet megtárgyalta és az I. foku hatáľozat megváItońatástú javasolja
méltányossági jogköľben oly módon, hogy a visszaťlzetendő összeget, a 63.480.-Ft-ot
elengedi.

Felelős: polgármester
lJatáĺiđő: 2012. december 1 7.

A Humánszoleáltatási ÜgYosztálv Családtámoeatási lroda tájékoztatása alapján: A
Képviselő-testület a javaslatot helybenh agyta, a határozat az ugyféI részére megküldésre
keľült, az eljńrás |ezárult.

Iavaslat olúh Zokón megbízlźsi szerződésének 2012. augusztus, s7eptember, októbeľ,
november és december haví teljesítés ígazoldsóra

2/2013.(I.21.) sz. HB hatáľozat (12 igen' 0 nem szavazattal' 0 taľtózkodás mellett. Oláh
Zoltán nem vett ľészt a szavazásban)

A Humáns zo|gáItatási Bizottság úgy dönt' ho gy

1. javasolja elfogadásra o|áh Zoltánrlal kĺjtött megbizási szerzőđés teljesítés ígazoIását 2012.
augusztus hónapra félhavi díjazással.

2. javaso|ja elfogadásľa olt./ĺ'Zoltánrlal kötött megbízási szeruődés teljesítés igazoIását2012.
szeptembeľ 1-jétől és2012. đecembeľ 31-ig terjedő idősza|<ĺa.

3. felkéri a polgĺĺľmesteľt a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás a|áítására'
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Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. február 1.

A Szeľvezési és Képviselői lroda tájékoztatása alapján: a teljesítésigazolás aláíľása
megtiiľtént.

Javaslat adóssógcsiikkentési túmogatds irdnti kérelem elbírdlúsúra

3/2013.(I.21.) sz. HB határozat (14 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a polgáľmestemek, hogy K. L. 1084 Budapest,
......szám alatti lakos ľészére adósságkezelési szolgt]taÍásra való jogosultságot és ezzel
egyidej űle g adó sságcsclkkentési támo gatást állapítson meg 2 41.5I4.-Ft ös szegben.

Felelős: polgármester
Határíđő: 2013 . janufu 2I.

A Humánszoleáltatási ÜgYosztálv Családtámoeatási lroda tájékoztatása alapján: A
megállapított támogatás folyósítása részletekben tiirténik, az e|járás még fo|yamatban
van.

Javas lat adóss dgcsö kkentési támogatds iránti kérelem elbíráldsúra

13/2013.(II.04.) sz. HB határozat (11 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság javasolja a polgármesteľnek, hogy M. a. ross Budapest,
sztlm a|atti lakos részére adósságkezelési szo|gźl|tatásra való jogosultságot és ezze\'

egyidejtĺleg ađósságcs<ĺkkentési támogatást állapítson meg 300.000,-Ft összegben.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2013. februfu 4.

A Humá tájékoztatása alapján: A
folvamatbanmegállapított

van.
tźlmogatás folyĺósítása ľészletekben töľténik, az eljáľás még

14l2013.(II.04.) sz. HB hatáľozat (11 igen,0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humanszolgá|tatási Bizottság javasolja a polgĺĺľmesteľnek, hogy Sz. G. 1083 Budapest,
szźlm alatti lakos részére adósságkezelési szolgáItatásľa való jogosultságot és ezze|'

egyidejűleg adósságcstĺkkentési tźtmogatást állapítson meg262.285,-Ft ĺisszegben.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. február 4.
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A Humán szoleá!|tatálsi Ueyosztály Családtámogatási Iľoda tájékoztatása alapján: A
megállapított támogatás folyósítása részletekben ttirténik' az e|járás még folyamatban
van.

J av as l at a H u mún s zo l g ú lt atds i B izo tts á g Ü gy r en dj é n e k mli d o s ít ós ár a

15/2013.(II.04.) sz. HB határozat (11 ieen. 0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A HumánszoIgáItatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. az fl2010. CX.19.) szźtnuhatźrozatával elfogadotĹ, a 8812011. (II.02.) és a 82l20I2.
(III.22.) sztĺĺÍlhattrozatával módosított Ügyrendj ét20I3. február 4-íhatá||yal az alábbiak
szerint módosítja:
a) 1. ALTALANOS RESZ 3. ES 5. pontja aza|źhbíakĺamódosul:

,,3. A Bizottság fe|ađatát a helyi önkoľmanyzatokőI sző|ő 1990. évi LXV. törvény (a

továbbiakban: otv.;, a Magyarország helyi ĺinkormányzatairól szóló 2011. évi
CDC(XIX. törvény (a továbbiakban: Mĺjtv.), valamint a Képviselő-testĺilet és Szervei
Szęrvezeti és Működési Szabá|yzatárőI sző|ő I9l2009. (V.06.) ĺinkoľmányzati rendelet
(a továbbiakban: SZMSZ) alapjan IźÍ1a eI.,,

,,5. A Bizottság _ feladatkörében _ kezdeményezi, előkészíti a képviselő-testtilet
döntéseit, a képviselő-testület által renđeletben, valamint hatfuozatában źtruházott
hatáskörben döntést hoz.''

b) II.1. pont e) pontjĺának második mondatát tĺirli.
c) II.2' pont dönt cím a) pontja az a|abbia]<ra módosul:

,,d) ä kĺjznevelési, a kozmĺivelődési' az egészségügyi, a szociális, a köznevelési
feladatokat ellátó íntézmények műköđtetésével kapcsolatos feladatokat e||źńő ágazatra
j utó kö zalk almazotti támo gatás i keret fel o s zt ásár őI;,,

d) II.2. pont DONT cím b) pondát tcĺľli.
e) II.2. pont DONT cím c)-g) pontja azalźhbiak,ta módosul:

,,c) jőváhagyia a szociális és gyermekvédelmi íntézmények hazirendjét, szakmai
prograĺnjź,/-

d) jóváhagyja a kĺjznevelési és közművelődési intézmények továbbképzési progľamját;

e) a köznevelési' közművelődési, az egészségügyi, a szociális, a kĺjznevelési
feladatokat ellátó intézmények mfüĺjdtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó
ágazatbaĺdolgozőkoza|kalmazottaklakástánogatásárő|;
f) jóvahagyj a akozmuvelődési, a szociális és gyermekvédelmi iĺtézmények szervezeti
és mfü ĺjdé si szabá|y zatźń;
g) az ővođaheti és éves nyitvataľtási idejének meghatźrozásáĺő|;,,

Đ II.2. pont DONT cím a következő új ponttal egészül ki:

,,h) a fenntaľtźsálbanmúktjđő kcjznevelésííntézmények éves munkatervérő|.,,
g) II.2. pont VELEMENYEZI cím a) pontja az alábbiaL<ra módosul:

,,a) előkészíti és véleményezési az önkoľmányzat áIta| fęnntartott kcjznevelési'
közmúvelődési, egészségiigyi, szociális és gyermekvédelmi, valamint a köznevelési
feladatokat ellátó iĺtézmények műkĺjdtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó
íntézmény vezetésére kiíľt pá|yázatokat, javaslatokat tesz az intézményvezeto
szemé|yte;,, 

,
h) II.2. pont VELEMENYEZI cím a következő új pontokkal egészül ki:

,,Đ äZ ĺĺnkoľmányzati bJ|ajđonú közművelődési és sport feladatot el|átő gazďasági

taľsaságok éves munk atew ét, valamint beszámolój át;
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g) a kozĺevelési intézmények SZMsZ-ének, házirendjének, valamint pedagógiai

programjának azon rendelkezéseit, amelyek költségvetést érintik (hatáIyba|épéséhez a

Képviselő-testület egyetéľtése szükséges, tekintettel az ĺlnkormányzati
többletkötelezettségre).''

Đ II.2. pont JAVASLATOT TESZ VAGY KEZDEMENYEZI cím a) poĺtja az
alábbiakľa módosul:
,'a) előkésziti a Képviselő-testtilet hatáskörébe tartoző kozszolgá|tatások e|Iátása

cé|jábőI önkormanyzati iĺtézmény a|apitását, gazdtikodó jogkörének megźtllapítását,
átszervezését, megszüntetését, nevének megállapítását, megváItoztatását. valamint a

kĺlznevelési intézmények vonatkozásában azon eIőteqesńéseket, melyekhez a

működtető egyetéľtése szfüséges;', ,j) II.2. pont JAVASLAToT TESZ VAGY KEZDEMENYEZI cím d) pontja az
alábbiaL<ra módosul:
,,d) az általános és középiskolai tanulók tankönyv és tanszeľellátásának ttlmogatásáĺa,
a kĺjznevelési intézmények étkezési téľítési díjkedvezményeire;''

k) II.2. pont JAVASLATOT TESZ VAGY KEZDEMENYEZI f)-g) pontja az a|ábbiaka
móđosul:
,,f) előkészíti éS értékeLi az ifiúságpolitikai koncepciót, előkészíti és felülvizsgá\a a

köznevelési, a kozművelődési és sport koncepciókat, javaslatot tesz a szükséges
fenntartói intézkedésekre ;

Đ a kcjznevelési, a közművelőđési, az egészségtigyi, a szociáIis és gyermekvédelmi,
valamint a ktjznevelési intézmények miiködtetésévelkapcsolatos feladatokat ellátó
ágazatbarldolgozóközalkalmazottaklakástámogatźsźnakodaítélésére;''

j) II.2. pont EGYÉB cím a) pontja az alábbiaka módosul:

,,a) ',segíti a köznevęlési feladatokĺól való gondokoskodást' a közművelődési
tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatását;,,

l) II.2. pont EGYEB cím c) pontját törli.
m) II.2. pont EGYEB cím g) pontja az alábbiak<ra módosul:

,,g) támogatja és segíti a koznevelési intézmények gyeľmek- és ifiúságvédelmi
mlnkáját;,,

n) Il.2.pont EGYEB cím j) pontját törli.
o) II.2. pont EGYÉB cím k)J) pontja aza\ábbiaka módosul:

,,k) segíti a köznevelési és kĺjzművelőđési ágazatban đolgozók továbbképzését;
1) támogatja és elősegiti az informatíka, valamint az é|ő idegen nyelvek oktatását és

szélesköriĺ a|kaLmazását a kerületi kciznevelési és közművelődési intézményekben;''
p) III.l. pont az a\ábbialęra módosul:

,,1. A Bizottság a rendes üléseit kéthetente, a képviselő-testĹileti tilés előtti hétfonként
a Polgármesteri Hivatal III. 300-as hivatalos helyiségében 16.30 órai kezdettel
tartja."

q) VIII.3. ponjja azalábbia]<ra módosul:

,,3. Jelén Ügyrendben nem szabźiyozoltkéľdésekben az oťv., azMroťv. és az SZMSZ
vonatkozó szakaszai az irźny adôk.,,

2. felkéri a bizottság elnĺjkét a hatźrozat l. pontjában foglaltaknak megfeleLó, az

előterjesaés mellékletét képezó, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Ügyľend aIáítźsźra, azza|, hogy a tĺjrölt vagy megvźĺItozott felsorolások (számozások)

esetén az egységes szerkezetbe foglalást megelózoen az abc sorľend (nđvekvő

számsor) fenntartásľól gondoskodj on.

Felelős: a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke
Hatźriđő : 2013 . február 04.
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A Szeľvezési és Képviselői lroda tájékoztatása alapjánl 
^z 

Ugyrend a módosításokkal
egys éges szeľkezetb e fo glalt sztive gének a|áír ása m egtti ľtént.

Javaslat Molndľ Noémi Fanni megbíuÍsí szerződésének 2012. december haví teljesítés
igazoldsdra

20l2013.(II.18.) sz. HB hatáľozat (14 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humĺínszolgćtltatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja e|fogadásra Molnaľ Noémi Fannival kötött megbízási szerzőďés teljesítés
igazo|źsźúz\Iz. december l-jétől 2012. december 31-ig teľjedő íđőszaka.

2. felkéri a polgármesteľt a hatźtrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás aláírtsźna.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. február 28.

A Szervezési és Képviselői Iľoda tájékoztatźlsa alapján: a teljesítésigazolás a|áírása
megtiirtént.

Javaslat Molndr Noémi Fanni megbíaÍsi szerződésének 2013. janudr haví teljesítés
igazolására

21l2013.(II.18.) sz. HB hatáľozat (14 ĺeen. 0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dĺint, hogy

1. javasolja e|fogađźlsľa Molniĺr Noémi Fannival kotött megbízási szerződés teljesítés
igazo|ását 20 I 3 . j anuár 1 -j étő 1 20 I 3 . j anuĺír 3 1 -i g terj ed ó iđószal<ra.

2. felkéri a polgármestert a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás a|áirására.

Felelős: polgáľmester
Hattridő : 2013 . februar 2 8.

A Szervezési és Képviselőĺ Iroda tájékoztatása alapján: a teljesítésigazolás aláíľása
megttiľtént.

Javaslat aďósslÍgcsökkentési támogatdsok, rendkíviili glermekvéďelmí tómogatás és

fellebbezés elbírdlás dra

22l2013.(II.18.) sz. HB határozat (14 igen, 0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy E. Gy.
részére (ügyiratszám: 04-286012013.) adósságkezelési szolgáItatásta való jogosultságot és

ezzel egyíđejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 300.000,-Ft összegben'
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Felelős: polgármester
Határidő: 2013. február 18.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: A
megáltapított támogatás folyósítása részletekben tłirténit az e|járás még folyamatban
van.

23l2013.(II.18.) sz. HB határozat (14 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humánszolgá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgĺĺrmesternek, hogy Sz. A. I.
tészéte (ügyiľatszám 04-1687l2OI3.) adósságkezelési szolgá|tatása való jogosultságot és

ezzel egyídejűleg adósságcsĺikkentési tĺímogatást állapítson meg|28.495,-Ft osszegben.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. februar i 8.

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv Családtámoeatási Iroda tájékoztatása alapján: A
megállapított támogatás folyósítása egyiisszegben megtiiľtént, az e|járáts lezárult.

A Humánszo|gźitatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesteľnek, hogy Y. I.
részéte (llgyiratszźĺm: O4-I400120I3.) adósságkezelési szolgá|tatásra való jogosultságot és

ezzel egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 300.000,.Ft clsszegben.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013. februáľ 18.

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv Családtámoeatási Iľoda táiékoztatása alapján: A
megállapított tńmogatás fotyósítása ľészletekben tiiľténik, az e|járź,s még folyamatban
van.

25l2013.(II.18.) sz. HB határozat (14 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humiĺnszo\gźltatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgĺĺrmesteľnek, hogy F. E.
részéte (ügyiľatszám: 04-1868/2013.) 40.000,.Ft ľendkívĹili gyermekvédelmi támogatást

állapítson meg méltányosságból.

Felelős: polgármester
Határiďő: 20 1 3.februaľ 1 8.

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv Családtámoeatási Iroda tájékoztatása alapján: A
megállapít ott támogatás pénztálľ útján kifizetésľe kerüIt, az e|járás |ezáralt.
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2612013.(II.18.) sz. HB hatáľozat (14 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A HumánszolgáItatási Bizottság meglźtrgyalta K. Zs.E. adósságkezelési szolgáltatás ügyében
a polgáľmester hatásköľében hozott I. fokú 04-15462l3lf0If. számil elutasító hatźnozatta|
szemben benýjtott fellebbezést, és úgy dönt, hogy ań. a Képviselő-testület, mint II. fokú
szerv elé te1esńi ,,a04-I5462l3l20l2. szźlmu I. fokú hatélrozat heIyben hagyása,, javaslattal.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: a Képviselő-testiilet soron következő ülése

A Humánszoleáltatási ÜgYosztály Családtámogatási Iľoda tájékoztatása alapján: A
Képviselő.testület a javaslatot helybenhagyta, ahatározat aziigyfé|részére megküldésre
keľült, az eljárás lezárullt.

Javaslat a Humánszolgdltatási Bizottság tevékenységéhez sziikséges tanácsadói tevékenység
elldtásłÍła vonatkazaí megbízási szerződés módosítására Boroznakí Arpóddal és Múté

Andrússal, valamint javaslat a Humúnszolglźltatdsi Bizottstźg tevékenységéhez
sziikséges tanácsadói tevékenység elldtđsdra vonatkoaÍ megbízlÍsi szerződés

me g kötés é r e S zentes B e atrixs zal

32l2013.(II.25.) sz. HB határozat (l0 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humanszo|gáItatźsí Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja a polgármesternek a 36412012. (XII. 17.) szánű HB hatáľozat a|apjtn
megkötött tanácsadói tevékenység eIlátásáĺa vonatkozó megbízási szerzodés
módosítását Boroznaki Á'peaaĺ z0I3. december 31-ig, bruttó 59.|99,- Ftlhő azaz
bruttó ötvenkilenc ezer-sztnkilencvenkilenc foľint/h ő megbizási díj ért.

2. javasolja a polgármestemek a 6412012. (II.29.) szźĺnilHB hatźtrozat alapján megkötött
tanácsadói tevékenység ellátásaľa vonatkoző megbízási szerződés módosítását Máté
Andľással 2013. december 3I-íg, bruttó 40.856,- Ft/hó, azaz negyvenezeľ-
ny o|cszázoťvenhat forint/hó megbizási đíiéÍt.

3. javasolja a polgármesteľnek tanácsadói tevékenység elIátásáĺa vonatkozó megbízási
szerződés megkĺitését Szentes Beatľixszal 20|3. december 3|-ig, bruttó 40.856,-
Ft/hó, azaz ne gryenezer-nyo |cszźuotr ęnhat forint/hó me gb ízás i díj éľt.

4. felkéri a polgármestert az |., 2. pont szerinti megbíztlsi szerzodés módosítások
alá'írásáľa, és a 3. pont szerinti szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. maĺcius l.

A Szeľvezési és Képviselői Iroda tájékoztatása alapján: a megbízási szerződések' illetve
szerződésmódosítások a|áírása megtöľtént.

Javaslat a HumúnszolglÍltatási Bizottsúg tevékenységéhez sziikséges tandcsadói tevékenység
elldtlÍsára vonatkoaí megbízdsi szerződés módosítlÍsdra đr. Jóvér Bélúnéval
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33/2013.(II.25.) sz. HB hatáľozat (10 iqen' 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humánszolgáltatási Bizottságúgy dönt, hogy

1. javasolja a polgármestemek a 24812011. (III. 02.) sztmlú HB határozat a|apján
megkötött tanácsadói tevékenység el|átásźtra vonatkozó megbizási szerzőđés
módosítását dr. Jóvér Bélaľléval 2013. december 31-ig, bruttó 80.400,- Ftlhő, azaz
nyolcvanezemégyszěnfoľint/hómegbíztlsiďíjért.

f. felkéri apolgármestertaz 1. pont szeľinti megbízási szerződés módosítás a|áirásáĺa.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. marcius 1.

A Szervezési és Képviselői Iroda tájékoztatása alapjáni a szerződésmĺídosítás aláíľása
megtöľtént.

Javaslat a Humdnszolglźltatdsi BizottslÍg tevékenységěhez sziikséges tanácsadóí tevékenység
ellátdsára vonatkouí megbízási szerződés megkötésére Kozák lgndc Tiborral

37l20l3.(III.04.) sz. HB hatáľozat (11 igen' 0 nem szavazattal' 0 taľtózkodás mellett)

A HumánszolgáItatási Bizottság úgy dönt, hogy

l. javasolja a polgáľmesteľnek az e|óte1esztés mellékletét képezo tanácsadói
tevékenység e|Iátásáľa vonatkoző megbízási szeruódés megkötését Kozźk Ignác
Tiborral 2013. máľcius 4. és 2013. december 31-ig terjedő időtartamľa, nettő 55.118,-
Ft/hó, azaz neÍtő ötvenötezer-szźztizenrlyolc forint + á|ta|ános foľgalmi aďőlhő
megbízási díjért.

2. felkéľi a polgármestert az 1. pont szerinti megbízźsi szerződés a|áirásáĺa.

Felelős: polgáľmester
Hatfuidő : 20 I 3 .mtlr cíus 04.

A Szervezési és Képvĺselői lroda tájékoztatása alapján: a megbÍzásiszerződés aláírása
megtfiľtént.

Javaslat rendkíviilí gyermekvédelmi tdmogatdsok ésfellebbezés elbírúlúsúra

38/2013.(III.04.) sz. HB hatáľozat (1l ieen. 0 nem szavazattal,0 tartózkodás mellett)

A HumánszolgáItatási Bizottság úgy dönt, hogy javaso|ja a polgáľmestemek, hogy B. M. Zs.
részére (igyíratszám: 04-356812013.) 40'000,-Ft rendkívüli gyermekvédelmi támogatást
állapítson meg méltányosságból.

Felelős : polgĺíľmester
Hataridő : 2013 . maľcius 04.
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A Humánszolgáltatási Ügyosztálv Családtámogatási Iľoda tájékoztatása alapján: A
megáIlapított támogatás pénztár útján kifizetésre keľiilt, az e|járás |ezáru|t.

39/2013.(III.04.) sz. HB határozat (11 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gáItatásí Bizottság úgy dcint, hogy javaso|ja a polgármesteľnek, K. S. részére
(ügyiľatszám: 04-342512013.) 40.000,-Ft rendkívtili gyeľmekvédelmi támogatást állapítson
meg méltányosságból.

Felelős: polgármesteľ
Hatźridő: 2013. maľcius 04.

A Humánszoleáltatási Ügyosztály Családtámogatási lroda tájékoztatása alapján: A
megállapított támogatás pénztáľ rĺtján kifizetésre került, az e|járás lezárult.

40/2013.(III.04.) sz. HB hatáľozat (11 igen.0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

A Humánszolgźitatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy L. P.

részére (ügyiľatszám: 04-225llf013.) 40.000,-Ft rendkívüli gyermekvédelmi támogatást
állapítson meg méltányosságból.
Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2013. maľcius 04.

A Humánszoleáltatási ÜgYosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: A
megállapított támogatźłs pénztźlr útján kifizetésľe keľült, az e|járás |ezárul.t.

41l2013.(Iil.04.) sz. HB határozat (11 igen. 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatźsi Bizottság meg!źltgyalta K. A. adósságcsĺjkkentési támogatźls ügyében
a polgármester hatáskörében hozott I. fokú 04-62141712012. számű megszĹintető és

megtérítésre kĺjtelező hatźxozatta| szemben benyújtott fellebbezést, és úgy dönt, hogy azt a
Képviselő-testĺilet, mint II. fokú szerv elé terjeszti ,,a 04-621417120|2. szźlmu I. fokĺl hatátozat
helyben hagy ásď, j avaslattal.

Felelős : polgĺírmesteľ
Határidó: a Képviselő-testĹilet soron k<jvetkező ülésę.

A Humánszoleáltatási Ügyosztály Családtámoeatásĺ lroda tájékoztatása alapján: A
Képviselő-testiilet a javaslatot helybenhagyta,, ahatározat az ligyfé| részére megküldésľe
került, az e|járás |ezáru|t.

Javaslat dľ. Jóvér Béldné megbízásí szerződésének 2012. november és december haví
telj es ítés ig azo llÍs dra

62l2013.(IV.02.) sz. HB határozat (9 igen, 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

AHumánszo|gtt\tatásiBizottságúgydönt,hogy
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1. javasolja elfogadásra dr. Jóvéľ Bélánéval kötott megbizási szerződés teljesítés
igazo|ásźtf}Iz. novembeľ l-jétől 2012. december 3l-ig terjedo iđőszak'ra.

2' felkéri a polgármestert a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítés ĺgazo|ás aláitásźra.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. április 12.

A Szeľvezési és Képviselői lroda tájékoztatása alapján: a teljesítésigazo|ás aláÍrása
megtörtént.

Javaslat dr. Jóvér Bélúné megbízlźsi szerződésének 2013. januúr ésfebrudr havi teljesítés
ígazoldsára

63/2013.(IV.02.) sz. HB hatáľozat (9 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gáItatási Bizottság úgy dĺint, hogy

1. javasolja elfogadásra dr. Jóvér Bélánéval kötött megbízási szetzőđés teljesítés igazolását
2013. jaĺuár 1-jétől 2013. februáľ 28-ig teľjedő időszakľa.

2. felkéri a polgármesteľt a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áírźsára.

Felelős: polgármester
Hataridő: 201'3. április 12.

A Szervezési és Képviselői Iľoda tájékoztatása alapján: a teljesítésigazolás aláíľása
megtörtént.

Javaslat adóssúgcsiikkentési tdmogatds és ľenďkíviilí gyermekvédelmÍ túmogatlźsok
elbírdldsúra

64l2013.(IV.02.) sz. HB hatáľozat (9 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesteľnek, hogy V. B. o.
részére (iĺgyiratszám: 04-345512013.) adósságkezelési szolgźt|tatásra való jogosultságot és

ezze| egyiđejrĺleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 300.000,.Ft összegben.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. április 02.

A Humánszoleáltatási Ügvosztály Családtámoeatási Iroda tájékoztatása alapján: A
megáltapított támogatás folyĺósítására még nem kerülhetett soro mert az ügyfél az első
łinrészt nem fizette és mutatta be az irod,án. A folyĺísítás feltétele az önrész befizetés'
ezért az eljáľás még folyamatban van.
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65/2013.(IY.02.) sz. HB határozat (9 igen.0 nem szavazattal" 0 tartózkodás mellett)

A Humánszolgźitatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy B. E. tészére
(ügyiľatszám: 04-363912013.) 40.000,-Ft ľendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapítson
meg méltányosságból.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. ápn|is 02'

A Humánszoleáltatási ÜgvosztáIy Családtámogatási lroda tájékoztatása alapján: A
megállapított támogatás pénztár útján kifizetésre került, zz e|járás lezárult.

66l2013.(IV.02.) sz. HB hatáľozat (9 igen' 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humĺánszolgá|tatásí Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy o. R. részére
(tigyiratszám: 04-167412013.) 40.000'-Ft rendkívüli gyeľmekvédelmi támogatást állapítson
meg méltányosságból.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 2013. április 02.

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv Családtámoeatási Iroda tájékoztatása alapján: A
megállapított támogatás pénztár útján kifizetésľe keľĺilt, az e|járás |ezárullt.

H. A. métdnyosságí kérelme

67l2013.(IV.02.) sz. HB hatáľozat (9 igen.0 nem szavazattal' 0 tartózkodás mellett)

A Humánszolgáltatási Bizottság hozzájáĺu|, hogy az éves 12 db lakás terhére 1 db, a
lakásigény mértékének megfelelő lakás méltanyosságból bérbeadásľa kerüljĺin H. A. tészére,
1 év hatźnozott időtartamĺa, felújítási kötelezettséggel, szociális alapű lakbér
me gá||apításáv aI, előb érleti j o g b iĺo s ítás a m ell ett.

Felelős: Kisfalu Kft.
Hatźndó: 2013. május 3 1 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A lakás béľleti szerződésének aláíľása 2013. április
|7-én, a lakás biľtokbaadása 2013. ápľilis 29.én megttirtént.

Javaslat Szentes Beatríx megbízási szerződěsének 2013. múrcius havi teljesítés igazollźsdra

72l20Í3.(IY.15.) sz. HB határozat (12 igen, 0 nem szavazatta|.0 Íartőzkodás me||ett\

A Humánszo|gáItatási Bizottság úgy dcint, hogy

1. javasolja elfogadásľa Szentes Beatrixszal kötött megbízási szerzőđés teljesítés igazo|źnźĺt
2013. marcius 1-jétől 2013. maľcius 31-ig teľjedo íđószakĺa.

26



2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás alt.ítźsára.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I3. április 26.

A Szeľvezési és Képviselői Iľoda tájékoztatźlsa alapján: a teljesítésigazolás a|áírása
megttiľtént.

Javaslat adóssdgcstikkentésí tdmogatds és fellebbezés elbírálásúra

73l2013.(IV.15.) sz. HB határozat (12 igen.0 nem szavazattal' 0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dtint, hogy javasolja a polgármesternek, hogy I.
részéte (iigyiľatszĺĺm 04-5714l20I3.) adósságkezelési szolgá|tatásra való jogosultságot

ezze| egyiďejűleg adósságcs<ikkentési támogatást állapítson meg 300.000,-Ft összegben.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. április 15.

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv Családtámoeatási lľoda tájékoztatása alapján: A
megállapított támogatás folyĺósítására még nem kerülhetett soľ, mert az ĺigyfél az első
iinrészt nem fizette és mutatta be az irodán. A folyósítás feltétele az .ónrész befizetés,
ezért az eljáľás még folyamatban van.

74l2013.(IV.15.) sz. HB hatáľozat (12 igen.0 nem szavazattal, 0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gźitatási Bizottság meg!źrgyalta K. S. Zs. adósságkezelési szolgá|tatás tigyében
a polgármester hatáskörében hozott I. fokú 04-3453l20l3szźmű elutasító hatźrozatta|
szemben benyrijtott fellebbezést, és úgy d<int, hogy azt a Képviselő-testiilet, mint II. fokú
szerv elé terjeszti ,,a04-3453/2013. számi I. fokú hatźrozat helyben hagyźsa,, javaslattal.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺíĺidő: a Képviselő-testület soľon következő ülése

A Humánszoleáltatási Ügvosztály Családtámoeatási Iľoda tájékoztatása alapján: A
Képviselő.testüIet 2013. május másodĺk ülésére keriilt beteľjesztésre. A Képviselő.
testiilet a május 22-ĺ iilésén megtárgyaltao és az elutasítő határozatot helybenhagyta.

Lezárva: 2013. május 2 1 .

A.
és
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