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Bal|a Katalin a Jegłzői Kabinet vezetője, dr. Dabasi Anita önkormónyzati Jőtanácsadó,
Páris Gyuláné a Pénzügli Ügłosztóly vezetője' dľ. Galambos Eszteľ a Gazdálkoddsi
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elnÔke, dľ. Kecskeméti Lász|ő a Józsefvárosi Gazdálkodást Kozpont Zrt. operatív
igazgatója, Kovács ottő a Józsefvárosi Gazdólkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodósi
igazgatója, Mach József az Uj Teleki téri Piac és Termelői Piacok vezetője, Nováczki
Eleonóra a Józsefiárosi Gazdáĺkodási Kozpont Zrt. divízióvezetője, dr. Horuáth Tamás a
Józsefvárosi Gazdálkodósi Kĺ)zpont Zľt. divízióvezetője, Sztanek Endre a Józsefvárosi
Gazdálkodási Központ Zrt. műszaki divízióvezetője, Czuppon Zso|t a Józsefvárosi
Gazdálkodási Kĺ)zpont Zrt. irodavezetője, Markĺí Tímea a Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. irodallezetője, Zsidi Lajos a Józsefvdrosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.
irodavezetője, dr. Dobos Bálint ügyvéd



Soós György
Köszönti a megjelenteket a Bizottság 20|6. évi 5. rendes ülésén. Megállapítja, hogy a

Bizottság If főve|határozatképes. Ismerteti a napirenďeÍ. az alábbiak szerint, majd szavazásra
bocsátja a napirendi javaslatot:

Napirend

1. Zárt iilés keretében tárgyalandó előteľjesztések
(ír ás b e l i e l őt e rj e s zté s)

1. Javaslat a Corvin Sétány Program keretén beltil elővásárlási jogľól való lemondásra
Eĺőterjesztő: Annus Viktor - a Rél} Zrt. vezérigazgatója

2. Házastáľsi vagyonkozösség megsztintetése a Budapest VIII., Vay Adám utca
zám a|aÍti, rc|yrajzi számu lakásingatlanľa vonatkozóan

Előteĺ,iesztő: Kovács ottó - a Józsefvárosi Gazdálkodósi Kozpont Zrĺ.
v agło ngazdál ko dás i igazgat ój a

3. Javaslat a Budapest VIII. keľület, Magdolna u. szám alatti épületben lévő lakás

minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
Előterjeszĺő.. Kovács ottó - a Józsefvárosi Gazdóĺkodási Kozpont Zrt.

'.
= vagyon4azdálkodási igazgatój a

2. G azdátkodás i Ü gyosztáIy
Előterjesztő.. Dr, Hencz Adrienn - ügyosztályl,ezető
(ír ás b eli e lőt er l e'szté s)

l. Javaslat az Űi Teleki téri Piac terĺiletén lévo G6 és G7 jelű tizlethelyiségekkel
kapcso latos dö ntések meghozataláta

2. J av as l at ko zterül et-h aszntt|ati kérelmek el b írálására

3. Rév8 Zrt.
Előterjesztő.. Annus Viktor - vezérigazgató
(ír ás b eli előterj e szté s)

1. Javaslat a ',Pitypang óvoda újjáépítése vállalkozási szerződés keretében'' tárgyu
kozbeszerzési elj árás megindításáľa

4. J ćnsetv áľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.
Előterjesztő.. Kovács oĺtó - vagyongazdálkodósi igazgató
(ír ás b eli e l ő terj e szté s)

1. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros u. 22-

24. szám alatti tires önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
2. A DIWA-Plusz Kft. bérlő és a Color 2000 Kft. bérleti jog átruházásta irányul'ő

kérelme a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 2I. szám alatti' nem lakás célú
helyiség tekintetében



Moricz Kebab Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keľĹilet, Práter u. 58. szám
alatti üres nem lakás cé|1ára szolgáló helyiség vonatkozásában
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Magdolna u. szźtm a|atti épületben lévő,

és lakásokcsatolásávalkapcsolatban
5. A RESOURCE DEVELOPMENT Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület,

Baross u. 17 - szám alatti ĺires, ĺinkormźĺnyzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre

5. Egyebek
(írćls b el i eI őĺerj e sztés)

1. A 201'6. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos
beszámoló
Előterjesztő. Soós Gyorgy - a Városgazdálkodósi és Pénzügli Bizottság eĺnĺ)ke

Soós György
Megállapítja, hogy |2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottság a napirendet
elfogadta. 

i
|07ĺ2016. (II.08.) sz. VŁrosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizotts ághatározata

(12 igen' 0 nem,0 taľtĺĎzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az a|ábbi napirendet fogadja el:

Napirend

t. Zárt ülés keľetében táľgyalandó előteľjesztések
(ír ás b e l i e ĺ ő terj es zté s)

1. Javaslat a Corvin Sétány Program keretén belül elővásárlási jogról való lemondásra
Előterjesztő: Annus Vihor - a Rév8 ZrĹ vezérigazgatója

2. Házasttrsi vagyonközösség megszüntetése a Budapest VIII., Vay Adám utca
száma|atti, rcIyrajzi számú lakásingatlanĺa vonatk ozőan

Eĺőterjesztő: Kovács ottó - a Józsefvórosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.
v a gy o ngazdál ko dás i i gazgatój a

3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Magdolna r szétm alatti épületben lévő lakás
minőségi lakáscseľéj ével kapcsolatban
Előterjesztő: Kovács ottó - a Józsefvárosi Gazdáĺkodási KÓzpont Zrt.
v a gy o ngaz dál ko dás i i gaz ga t ój a

2. G azdá|kodási Ügyosztály
Előterjesztő.. Dr. Hencz Adrienn - üg,losztályvezető
(ír ás b e I i e lő terj e szté s)

1. Javaslat az Új Teteki téri Piac területén lévő G6 és G7 jelű üzlethelyiségekkel
kapcsolato s döntések meghozata|ár a

2. J avas l at kö zte rĹi 1 et- haszntilati kére l me k e|b ír á|ás ár a

a
J.

4.



3. RévS Zrt.
Eĺőterjesztő.. Annus Viktor - vezérigazgató
(ír ás b e l i e Iő t e rj e szté s)

1. Javaslat a ,,Pitypang ovoda újjáépítése vállalkozási szerződés keretében'' tárgyú
kozbeszęrzési elj árás megindítására

. 
4. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Előterjesztő.. Kovócs ottó - vagyongazdálkodá.si igazgató

- (írósbeli eĺőterjesztés)

1. béľbevételi kérelme a Budapest VIII. kerĹilet, Nagy Fuvaros u. 22-
24. szám alatti üľes ĺĺnkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában

2. A DIWA-Plusz Kft. bérlő és a Color 2000 Kft. bérleti jog átruházásra irźlnyu\ő
kérelnre a Budapest VIII. kertilet, Népszínház u. 2I. szám alatti nem lakás célú
helyiség tekintetében

3. lldőricz Kebab Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kertilet, Práter u. 58. szám
alatti Ĺires nem lakás céIjára szolgáló helyiség vonatkozásában

4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Magdolna u. s"Ąm a|atti épületben lévő, '.

és akások csatolásával kapcsolatban
5. A RESOURCE DEVELOPMENT Kft. bérbevételi kérelme a Budapest V[II. kerület,

Baross u. l7. szám a|attí üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre

5. Egyebek
(írásbeĺi e Iő te Ę esz té s)

l. A 2016. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos
beszámoIó
Előteriesztő.. Soós György - a Városgazdálkodósi és Pénzügyi Bizottsóg elnoke

A Bizottsóg létszáma _ Pintér Attila megérkezéséveĺ _ I3 főre változott.

Soós Gytirgy
Záftn|ést rendel el.

1. Zárt ülés keretében táľgyalandó előteľjesztések
(ír ásb eli el ő te rj e szté s)

Napirend 1.1. pontja: Javaslat a Coľvin Sétány Pľogľam keretén belĺil elővásárlási

1ogrĺl való |emđndásra zĺnr Üĺ,Bs
Előterjesztő'. Annus Viktor - a Rév8 Zrt. vezérigazgatója

A napirend tĺÍrgyaldsa zdrt iilés keretében tiirtént az Mön. 46.s (2) bekezdése éľtelmében. A
napirend tĺźrgyalása sordn elhangzottakat és a meghozott I08/20I6. (II.08.) sz. WB

hatórozatot a zdrt ülésrdl késziilt jegyzőktinyv tartalmazza.



Napirend 1.2. pontjaz Házastársi vagyonkiiziisség megszüntetése a Budapest VIII., Vay
Adám utca , szám a|atti, helyrajzi számú lakásingatlanra
vonatkozóan zĺPtr ÜlÉs
Előterjesztő: KovcÍcs ottó - a József,árosi Gazdáĺkodóst Kĺ)zpont Zrt. vagyongazdálkodósi
igazgatója

A napirend tárgyaldsa utrt iilés keretében ti)rtént az Mi)tv. 46.s @ bekezdése értelmében. A
napirend tdrgyalósa sorĺtn elhangzottakat és a megltozott I09/20l6. (I.08.) sz. WB

Itatúrozatot a zdrt iilésrdl késziilt jegyzőkönyv tartalmazza.

Napiľend 1.3. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľĺilet, Magdolna u. szám alatti
épĺiletben lévő lakás minőségi lakáscseréjével kapcsolatban zĺF(r Ülns
Előterjeszĺő: Kovács ottó - a Józsefvarosi Gazdólkodósi Kozpont Zrt. vag1longazdáĺkodósi
igazgatója

A napirend tdrgyaldsa zdrt iilés keretében tijrtént az Mijtv. 46.s (2) bekezdése értelmében. A
napirend tĺźrgyaldsa sorłźn elhangzottakat és a megho7ott II0/2016. (II.08.) sz. WB

Itatdrozatot a zdrt iilésről készíilt jegyzőktinyv tartalmazza.

Soós Gyiirgy
Nyílt ülést rendel el.

2. G azdźl|ko d ás i Ügyosztá ly
Előĺerjeszľő.. Dľ. Hencz Adrienn _ üglosztályvezető
(íľ á,s b e l i e Iő te rj e sztĺź s)

Soós Gytirgy
Külcin tárgya|ja a Bizottság a 2. blokk napiľendi pondait, mivel a Gazdá|koďási Ügyosztaly
képviselője je|ezte kiegészítési szándékát af.|. napirendi pont tekintetében.

Napiľend 2.1. pontja: Javaslat az ui Teleki téri Piac területén lévő G6 és G7 jelíĺ
üz|ethelyiségekkel kapcsolatos dtintések meghozata|ára

Soós György
A Vitát megnyitja, megadja a szőt aGazdá|kodási Ügyosn'á|y vezető-helyettesének.

Dr. Galambos Eszteľ
A határozati javaslat l. pontját visszavonja, a fennmaradó pontok számozása en.nek
megfelelően módosul.

Soós Gytirgy
Rendben van. Kérdések, hozzźtszólások hiányában a vítát |ezźtrja. Szavazásta bocsźtja az
e|hangzottak s zeri nt mó do s íto tt hatźtr o zati javas l atot :



A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy

1. hozztĄáru| a G7 jelű üzlethelyiség albérletbe adásához oľbán Szilvia egyéni vállalkozó
(állandó lakcím: 1l63 Budapest, Üzbég u. 38.; nyilvántartási szám: 50248364; adószám:
67 4 4 8 63 8 -f - 4f) r észér e az alább l fe l té te l ekk e l :

a bérlő az a|bér\etbe adás idejére emelt bérleti díjként megfizeti az albérletbe adott
helyiségrészre eső emelt bérleti díjat, melynek mértéke a bérleti díj háromszorosa;
a szęrzóđés megszűnése esetén az a|bér|ó a helyiséget csereelhelyezés és pénzbeli
térítéś igénye nélkül köteles kiiiríteni;
ha a bérleti szerzódés a bérlő jogutód nélküli megsziĺnése miatt szűnik meg, az
albérlő a bérleti jogviszony fo|ytatására nem jogosult, kivéve, ha olyan szemé|y az
albérlo, aki a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükľe vonatkoző
egyes szabályokĺól szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján a bérleti jogviszony
fo lytatására j o gosu| t ;

a helyiség bérleti dfifua vonatkozóan az albéľlő kezességet vállal, és aZ

onkormányzat tulajdonábarr álló nem lakás cé|jára szolgálo helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0l3. (VI.20.) önkormányzati rendelet 17. $ (4)

bekezdésében me ghatáro zo tt közj e gy zői o ki rat aláírását vál lalj a.

Felělős: polgármesteľ
Határidő: 2016. február 8.

b)

c)

a)

d)

2. felkéri a polgármestert a haÍározaI" l. pontja szerinti bérleti szerződés módosításának
a\áírására,

Felelős: polgárnrester
Határidő: 20|6. február l2.

Soós Gyöľgy
Megállapítja, hogy 13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottsźry az a|ábbihatározatot
elfogadta:

1ttl2016. (II.08.) sz. Városgazdá|kodźlsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtĺizkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. hozzájáru| a G7 jelű üzlethelyiség albérletbe adástlhoz orbán Szilvia egyéni vállalkozó
(állandó lakcím: l l63 Budapest, Üzbég u. 38.; nyilvántaľtási szám: 50248364; adószám:
67 4 48 63 8 -2 - 42) r é szér e az a|ábbi fe l té te l e kk e l :

a) a bérlő az a|bérletbe adás idejére emelt bérleti díjként megfizeti az albérletbe adott

helyiségrészre ęső emelt bérleti díjat, melynek mértéke a bérleti díj haľomszorosa;
b) a szeruődés megszűnése esetén az a|bér|ő a helyiséget cseľeelhelyezés és pénzbeli

térítés igénye nélküI kĺjteles kiĺĺľíteni;
c) ha a béľleti szęrzódés a bérlő jogutód nélkÍili megszűnése miatt szűn7k meg, az

albérlő a bérleti jogviszony folytatásáľa nem jogosult, kivéve, ha olyan személy az
a|bér|o, aki a lakások és helyiségek bérletéľe, valamint az e|idegenítésĹikre vonatkozó



egyes szabályokĺól szóló 1993. évi LXXVIII. tcirvény alapján a bérleti jogviszony
fo lytatására j o go sult;

d) a helyiség bérleti dfiára vonatkozóan aZ albérlo kezességet vállal, és aZ
onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013' (VI.20.) cinkormányzati rendelet 17. $ (4)
bekezdésében nreghatározott kozjegyzői okiľat aláírását vállalj a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. február 8.

, 2. felkéri a polgármestert a hattlrozat 1. pontja szerinti bérleti szeruődés módosításának
a|áírására.

FeIelos: polgármester
Határidő: 20|6. február |f '

Napirend f.f . pontja: Javaslat ktizteľĺilet-használati kéľelmek elbíráIásáľa

Soós Gyiiľgy
A vitát megnýiEa, megadja aszőt.Pálovics Lász|o bizottsági tagnak.

. Pá|ovics László
Egy apró technikai észrevétele lenne: az I. pontban nem szerepel a díjmentesség, tehát a
határ ozatl j avaslatbó l k i maľadt.

Soós Gyłirgy
Válaszadásra megadja a szot aGazdáIkodási ÜgyoszÍ"ály vezetó-helyettesének.

Dr. Galambos Eszter
Mivel a rendelet szerint díjmentes, nem szokták kĹilĺin leírni a határozatijavaslatban.

Soós Gyöľgy
Rendben van. Megadj a a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
A Nyolcpipa Bt. kéľelmével kapcsolatban látja, hogy az e|őző heti ĺilés óta kiegészült a
Corvin sétánnyal. Kérdése' hogy a bekerített területre lehet-e közterĹilet-használati díjat
szabni, és ha nem' annak mi az oka. Mindenképpen javasolja 1 évre engedéIyezni, nem az
eredetileg kérelmezett 3 vagy 4 évre.

Soós Gyiirgy
Az l évre vonatkozó javaslatot befogadhatónak taľtja. YáIaszadásra megadja a szőt a
G azdá|ko dás i Ü gy o s z Íá|y v ezeto -he l ye tte séne k.

Dr. Galambos Eszteľ
Az onkormányzatrendelete szerint a ténylegesen elfoglalt területre lehet köĺerĺileĹhasználati
díjat szabni. Munkatársaival jźtrt a helyszínen, az L-a|aku virágládákon kívtil mással a
kére|mezó nem foglal el kĺĺztertiletet, továbbá maľad elég hely, nem szükséges a fal mellett



haladniuk a sétányon kĺizlekedoknek. Ennélfogva nem javasolja több m2-ben meghatározni a

kö zterület-használ at nagy ságźlt.

Soós Gyiirgy
Egyéb kérdések, hozzásző|ások nincsenek, a vitát |ezárja. Szavazásľa bocsátj a az a|tlbbi
határ o zati j av as l ato kat :

A Yárosgazdálkodási és P'énzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĺilet-használati
hozzájttru\ást ad az alábbiak sżerint:

Közterül et-baszná|ő. kérelmezo :

(lakhely:
A köztertilet-használat ideje: 2016. februtr ||.
KözterüIet-haszrrálat célja: karitatív tevékenység (beteg kisgyermek

műtétj ére r,aló adománygyűjtés)
Közteľület-haszná|athelye: Budapest VIII. kertilet, Blaha Lujza tér 3-5.

József körút - Blaha Luiza tér sarka)
Kozterület-haszná|atnagysága: 2 mf

Felelős: polgármestér
Hatáľidő: f0I6. febľuár 8.

A Yárosgazdźllkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy kozterület-használati
hozzď1árulást ad - teljes díjfizetéssel . az a\ábblak szerint:

Kĺjzterület-használó. kérelmező: Ha|uxvill Kft.
(székhely: 1089 Budapest, Vajda Péter u. 13.)

A kozterület-használat ideje: 20l6' február 08. -f017. február 07.

Közteľület-haszná|at cé|1a.. reklámtábla
Ktjzterület-hasznźiathelye: Budapest VIII. kertilet' Delej u. _ Golgota tér

sarka (388l2hrsz.)
Kozterĺilet-haszná|atnagysága: f m"
Díjťĺzetés Ĺitemezése: egyösszegben

Felelős: polgármester
Határido: 20l6. február 8.

A Varosgazdálkodási és Pérztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. kĺjzterület-haszná|atihozzź!árulást ad - teljes díjf,lzetésse| - aza|ábbiak szerint:

KĺjzterüleĹhasznáIő. kérelmező: Haluxvill Kft.
(székhely: 1089 Budapest, Vajda Péter u. 13.)

A kĺjzteľület-használat ideje: 2016. február 08. -2016. november i5.
Közterület-haszná|at cé|ja: reklámtábla



Közterület-használat helye: Budapest VIII. kerület' Vajda Péter u. 15.23.
(38794lI hľsz.)

Közterület-haszná|at nagysága: 2 m"
Díjfizetés ütemezése: egyösszegben

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. február 8.

2. tudomásul veszi - teljes díjfizetéssel - a Haluxvill Kft. Budapest VIII. kerület' Vajda Péter
u.21. szám elotti .iárda teľületére vonatkozőan ręklámtábla kihelyezése céljából igénybe
vettközteľtilet-haszná|atát2015. november l5. napjától -20|6. február 07.napjtńgsző|ő
időtartamra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. február 8.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy közterület-használati., hozztiJáľulást ad - teljes díjfizetésse| - az a|ábbiak szerint:

Köztertilet-használő, kérelmezo: Nyolcpipa Bt.
(székhely: 1061 Budapest, Jókai tér 8.2. em. 5.)

A kozterulet-használat ideje: 20|6. március 02. _ 2}ir1. máľcius 01.
Közterület-haszrálat célja: viľágládák, szemetes elhelyezése
Kozteľülerhasználat helye: Budapest VIII. kerület, Corvin sétány (36286

hrsz.) Lidl mellett
Közterület -haszná|at nag1,sága: 5 m2

Felelős: polgármester
Határidő: f016. februáľ 8.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. ktjzteriilet-használatihozzájárulást ad - teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-használó' kérelmező: KK Kavicsbeton Kft.
(székhely: l053 Budapest, Ferenciek tere 2.)

A kérelemben foglalt közterület
baszná|at ideje : 20|6. február 09. _2016. február26.
Közterĺilet-haszná|at cé|1a: építési munkateriilet (teherautón való

any agtár o|ás, i lletve annak lerakodása
Közterület-haszntiat helye: Budapest VIII. keriilet, Kľúdy u. 1l. szám a|atti

T ár sashźz előtti parkoló
Közterület-haszná|at nagysága: 1 db paľkolóhely (l0 m' parkolóhelyenként)

Felelős: polgármester
Határidő: 20L6. febľuár 8.



2. a kieső parkolási díj áfa taľtalmát a Budapest VIII. kerĹilet' Kľúdy u. l l. sz. előtti l db
parkolóhely vonatkozásában (20|6. február 09-től 2016. február 26-ig, azaz |4 munkanap)
15 7I5,- Ft-ot köteles megfizetni a kozterület-használatrol szóló határozaÍban nregjelolt
bankszámlaszámra.

Fe|elős: polgármester
Határidő: 2016. február 8.

Soós Gytiľgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szayazattal a Bizottság az aIábbi
határ o zatokat e l fo gad ta :

I|2 /20 16. (II.08.) sz. Váľos gazdálkod ási és Pénzii gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺ!nt, hogy közteľület-hasznáIati
hozzájáru|tlst ad az alábbiak szerint:

Kcizterület-használó. kérelmező: 
(laklłlely: t

A köztertilet-használat ideje: 2016. febľuár 1 1'

Közterület-haszná|at célja: karitatív tevékenység (beteg kisgyermek
műtétjére való ađománygyűjtés)

Közteľület-haszná|athelye: Budapest VIII. kertilet, Blaha Lujza téľ 3-5.
Jozsef körút - Blaha Lulza tér sarka)

Közterület-hasznáIat nagysága: f mf

Felelos: polgármester
Határido: f0L6. február 8.

1|3 ĺ20|6. (II.08.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénziĺ gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy közterület-haszntl|aÍi
hozztĺjźtru|ást ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közteĺület-hasznáIő. kéľelmező: Haluxvill Kft.
(székhely: 1089 Budapest, Vajda Péter u. l3.)

A közterület-használat ideje: 2016. február 08. -20|7. február 07.

Közterület-használat célja: reklámtábla
Közteľület-hasznźt|athelye: Budapest VIII. kenilet' Delej u. - Golgota tér

sarka (38812hĺsz.)
Közterület-hasznáIat nagysága: f m.
Díjf,rzetés titemezése: egyösszegben

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. február 8.
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Il 4 l 20 ĺ6. (II.08.) sz. vá ľos gazd á lko dás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 . koztertilet-használati hozzájźrulást ad - teljes díjfizetésse| - az a\ábbiak szeńnt:

Kozterület -haszná|ó, kérel mező :

A közterület-használat laei e.

KcĺzterĹilet-használat célj a:

Kcĺ zterü l et -haszná|at he lye :

Kcizterület-használat nagysága:
Díjfizetés titemęzése:

Felelős: polgármester
Határido: fU1,6. fębruár 8.

Kcjztertilet -haszná|ő. kérelmező :

A közterĺilet-használat idej e :

Kö zterü l et -haszntiat céI1 a:

Kö zterü l et -hasznáÍat he lye :

Kö zterül e t -haszná|at nagys ága :

Felelős: polgármesteľ
Határido : 20 I 6. februĺĺr 8.

Haluxvill Kft.
(székhely: 1089 Budapest, Vajda Péter u. 13.)
f0|6. fębruár 08. - 2016. november 15.

reklámtábla
Budapest VIII. kerület' Vajda Péter u. 15-23.
(3879411hrsz.)
2 lĺl'
egycisszegben

Nyolcpipa Bt.
(székhely: 106l Budapest, Jókai tér 8.2. em. 5.)

20|6. március 02. -2017. március 0l.
virtry|ádák, szemetes elhelyezése
Budapest VĺII. kerĹilet, Corvin sétány (36286
hĺsz.) Lidl mellett
5m'

2. tudomásul veszi - teljes díjfizetéssel - a Haluxĺ,ill Kft. Budapest VIII. kerĹilet, Vajda Péter
u. fI. szám előtti jźlrda terü|etére vonatkozóan reklámtábla kihelyezése céljából igénybe
vett kĺjztertilet-haszhá|atát 2015. november l5. napjától - f016. február 07 . napjáig sző|ő
idotartamra.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: f0I6. febľuár 8.

|l5 ĺf0 |6. (II.08.) sz. Vá ros g azďáI.ko dás i és Pénzĺi gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Yźrosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dönt, hogy köZteriilet-haszntiati
hozzájáru|ást ad - teljes díjťrzetésse| - az a|ábbiak szeľint:
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|16 ĺ20 16. (II. 08.) sz. Vá ľos gazd á lko dás i és Pénzü gyi B izo tts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közteriilet-használatihozzĄćrulást ad _ teljes díjmentességgel- azalábbiak szerint:

Kĺiaerulet-használó, kéľelmező: KK Kavicsbeton Kft.
(székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 2.)

A - kérelemben foglalt közterület
haszná|at ideje: 2016. február 09. -20|6. ťębruár 26.
Közteľület-használat cé\a: építési munkaterület (teherautón való

anyagtáro|ás, illetve annak lerakodása
Kĺizterület-használat helye: Budapest VIII. kerület, Kĺúdy u. 11. szćlm a|atti

Társasház előtti paľkoló
Közterület-használat nagysága: l db parkolóhety (l0 m. parkolóhelyenként)

Felelős: polgármester
Határidő: 20L6. február 8.

-= 2. a kieso paľkolási đť1 Ąfa tartalmáÍ. a Budapest VIII. kerĹilet' Kĺúdy u. l 1. sz' előtti 1 db :

parkolóhely vonatkozásában (f0|6. febrtrár 09-től 20i6. február 26-ig, azaz 14 munkanap)
15 ]15,- Ft-ot köteles megfizetni a közterület-használatról szólo határozatban megjelölt
bankszámlaszámra.

FeleIős: polgármesteľ
Határidő: 20|6. február 8.

3. RévS Zľt.
Előterjesztő: Annus Viktor - vezérigazgató
(ír ás b e li e lőterj e szt és)

Napirend 3.1. pontja: Javaslat a ,,Pitypang óvoda r'ijjáépítése vállalkozási szerződés
keretéb en', tár gy il közb eszerzés i elj á ľás m e gin d ítás ára

Soós Gytirgy
A vitát megnyitja, megadja aszőt.Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Első, sajnálatos megá||apítźtsa aZ, hogy 250 nap van az épités teljesítéséľe, azaz ebből
szeptembeÍTe nem lesz óvoda, hanem csak november-decemberre váľható a megnyitás.
Nyilván az építés után még be kell ľendezni, így feltételezése szerint idén már nem lesz kész.
Kérdése az eljárással kapcsolatban, mivel az,i| kozbeszerzései tcirvéný nyilván még egyikük
Sem fujja kívülről, hogy van-e jogi lehetőség az vJ tĺĺrvény szerint a nyílt eljárást
hirdetménnyel indítani, vagy pedig csak a mellékelt cĺsszefoglalő tájékoztatóval. Ha van,
akkor nyilván szeretné kérni a hirdetménnyel torténő indítást. Ha nincs, akkor az a kérése,
hogy hívjanak meg legalább l0 céget, mivel biztos berrne, hogy legalább l00 olyan céget
ismernek, amely kivitelezett már egy effajta bontási-építési beruházást. Még nagyobb, akár
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100 milliós tételben is tĺjbb l0 cég dolgozott már csak a Jőzsefvárosi onkormányzatnak ilyen
projekteken.

Soĺós Gytirgy
Válaszadásra megadja a szőt azaljegyzonek.

Dr. Mészár Erika
A kérdés első felére válaszol. Igen, lehetne hirdetménnyel induló eljárást is választani, de
jelen előterjesztésben szereplo eljáľás a hatályos jogszabályoknak teljes mértékben megfelel.

Soós Gyiirgy :

Válaszadásra megadja a szőt az előterjesztőnek.

Annus Viktor
Az ővoda valóban nem lesz kész idén szeptemberre. Ez egy nyíIt eIjátás is egyben, tehát bárki
bejelentkezhetaz ĺĺsszefoglalőtájékoztató meghirdetésének ideje alatt. Azegyjavaslat' hogy
legalább ennyi cég kerüljon meghívásra, de ezen kívĹil még az ajánlattevők köre jelentősen
bővtilhet, miként bíznak benne, hogy fog is.

Soós Gyłiľgy .:

Megadja a szőt" Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Ez esetben az a mődosító javaslata, hogy hiľdetménnyel induló eljárást - kéri a pontos
megnevezését - írjanak ki erre aberuházásra.

Soós György
Yá|aszadásra megadja a szőt aza|jegyzőnek.

Dr. Mészár Erika
A jelenlegi eljárástípusnak az a |ényeee, hogy egy cĺsszefoglaló hirdetmény jelenik meg,
melyre bárki jelentkezhet. Tehát magát a nyílt eljárást, mint olyat, lehetővé teszik, csupán
annyi a plusz, hogy az aján|atkérő kĺjteles megjelĺilni a megnevezett 3 céget. A hirdetményes
eljárás nem fogia szélesebb kĺjrbe és nyíltabbá tenni magát az eljárást, hisz a feltételek
ugyanazok, csupán a meghívottak kĺjre nem kerül megjelolésre. Ezźita| nézete szerint még
veszé|yeztetik is az e|járás sikeľességét, mivel előfordulhat az a Ĺem váľt eset, hogy nem akad
jelentkező, míg a meghívottak minden bizonnyal jelentkezni fognak, egy hirdetményes
eljárásnál pedig eZnem valószínű.

Soós Gytirgy
Módosító indítványként kezeli JakabĘ Tamás képviselő javaslatát, akinek megadja a szőt.

Jakabfy Tamás
Az utolsó állítással nem éľt egyet' ugyanis, ha külön postáznak egy levelet adott cégnek, azt
megtehetik egyébként eljáráson kívül is, és ugyanakkoľa eséllye| pá|yázna egy hirdetménnyel
induló eljárásnál is. Nagyon sajnálja, hogy nevezett 3 cégnél leragadnaŁ mert biztos abban'
hogy csak a Bizottság utolsó néhány éves történetéből tudnának mondani |0-20 olyan céget,

amely jó eséllyel alkalmas lenne erre aberuházásra is, mint ahogy már másikra is alkalmas
volt. Viszont, ha már leragadtak az adott 3 cégnél, köztlik van a Fauna-Duó nevű, aminek az
utolsó teljes évben,20l4-es évben az összes árbevétele épphogy elérte azta250 milliót, amit
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aZ onkormányzat most egy projekten belĹil váľna el ettől a cégtől. Nézete szerint ez a cég pont
olyan, amely nem valószínű, hogy teljesíteni fogtra az Önkormányzat ę|várásźú, így nem látja
logikusnak, hogy bekerült a 3 cégközé. Még egy észrevétele van az e|jźttással kapcsolatban.
Äz ajánIati ár, a jótáIlás időtartama és a vállalt kötbér, meghiúsulási kotbér számit az
értékelési kritéľiumokba, mégpedig 50-25-25 oÁ-ka|. Ami azt jelenti, hogy egy nagyobb
kötbér ďjánlatta| meg nagyobb jótállássa| akár jóval magasabb áron is el tudja viľľri valaki ezt
a projektet, ezértjavasolja ezt inkább 80-10-i0 oÁ-ban meghatározni.

Soós György
Válaszadásra megadja a szőt az előterjesztőnek.

Annus Viktor :

Az iĄ kozbeszerzési törvény szerint nem lęhet tĺjbb mint 50 oÁ az ajánlati ár, ezen ťelül kell
megnevezni egyéb ér.tékelési szempontokat.Ezért javasolták a másik kettőt 25-25 %o-ban,aho|
egyébként tól-ig érték van, ha valaki azon felül extľát ajánI, azzal nem keľtil versenyelőnybe.

Soós Gytirgy
Megadja a szőt Vörĺis Tamás képviselőnek.

Vtiľiis Tamás
Tényleg pusztán őszintén érdeklődne, hogy amit Jakabfy Tamás képviselő elmondot!, annak a
jelerrlegi kiírás miért mond ellent. Tehát, ha bárki jelerrtkezhet az adott felhívásra, akkoľ mi
zárja ki a Jakabfy Tamás képviselo áItal említett számta|an céget, hogy jelentkezzenek rá.
Nem érti, miért kizáľó ok, mi a prob|éma ezze\, azon kívĺ'il, hogy érti, Jakabfy Tamás
képviselőnek muszáj megmutatnia. hogy foglalkozott az anyaggal. Egyébként ez dicséľetes és
jó dolog, csak nem éľtí a logikáját, hogy mi az a kor\átozás, ami Jakabfy Tamás képviselő
szerint jelenleg fennáll, mert ő maga nem [át.ia ezeket.

Soós Gytiľgy
Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Ugyanezt fordítva is meg lehet kérdezni. Azaz, ha mindkét eljárástípusban mindenki
jelentkezhet, akkor miért nem a nagyobb nyilvánosságga| járő ajánlattípustvá|asztjtk.Ezvo|t
a kéľdése, melyre annyi vá|aszt kapott, mint amennyit szokott mĺĺs eljáľások esetében is, hogy
ez így is jogszenĺ , tehźú az onkorm źnyzat nem akarja a nagyobb nyilviĺnosság ga| jarő eljarást
a|ka|mazni. Szerinte pedig akarják, neki ez a véleménye 5 éve, amióta a helyén u|, azőta
minden ilyen eljárásban ennek hangot ad, ftdeszes képviselőtársai pedig mindig |eszavazzák.

Soós Gyiiľgy
Megadja a szőt Borsos Gábor bizottsági tagnak.

Borsos Gábor
Amennyiben Jakabfy Tamás képviselő módosító javaslata nem kerÍilne megszavazásra,
pontonként i szav azást kér'

Soós Gytirgy
Rendben. További kérdések, hozzászolrttsok nincsenek, a vitát |ezárja. Elsőként szavazásta
bocsátja Jakabfy Tamás módosító javas|atát, mely szerint a ,,Pitypang ovoda újjáépítése
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vállalkozási szerződés keretében'' tárgy,(l beruházásra nyílt, hirdetménnye| induló
közbeszerzési elj árást írj anak ki.

Megállapítja, hogy 4 igen, 9 nem, 0 tartóZkodás szavazattal a Bizottság a módosító javaslatot
elutasította.

1|7 l20 16. (II. 08.) sz. Vá ros gazd á |kodás i és PénzÍigyi Bizo tts ág határ ozata
(4 igen,9 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem fogadja el Jakabs Tamás
módosító indítványát, mely szerint a ,,Pitypang ovoda újjáépítése vállalkozási szerződés
keretében'' táľgyú beruházásra nyíIt, hirdetménnyel induló kozbeszerzési eljárást íľjon ki.

Soós György
S zav azásr a bo csátj a az ercdeti határ ozaÍi j avas lat l . pontj át :

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Pitypang óvoda újjáépítÉse vállalkozási
szerződés keretében'' tźĺrgytl kozbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy a kozbeszerzésekľől
sző|ő 2015. évi CXLIII. töľvényben foglalt nemzeti eljáľásrend szerinti nyílt közbeszerzési
eljáľást folytat le (Kbt. 1l3. $ (l) bekezdés szerint).

Felelős: polgármester
Határiclo: 2016. február 8.

Soós Gytirgy
Megállapítja' hogy 9 igen, l nem, 3 taľtózkodás szavazatÍal a Bizottságaza|ábbihatérozatot
elfogadta:

118 12016. (II.08.) sz. Város gazdálko dási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(9 igen, 1 nem,3 taľtózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a ,,Pitypang óvoda újjáépítése vállalkozási
szerződés keretében'' tárgyil kozbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy a közbeszerzésekől
sző|ő f0L5. évi CXLIII. törvényben foglalt nemzeti eljárásrend szerinti nyílt ktizbeszerzésí
eljáľást folytat le (Kbt. 113. $ (l) bekezdés szeľint).

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. február 8.

Soós Gytirgy
S zav azásr a b o c s átj a az ęr edeti hatźlr o zati j avas l at 2 . p o ntj át:
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A Városgazdálkodási és Pérzügyi Bizottság a ,,Pitypang ovoda újjáépítése vállalkozási
szerződés keretében'' tárgyíl közbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy elfogadja aZ
eloterjesztés f . számu mellékletét képező összefoglalő tájékoztatót, a közbeszerzési eljáľást
indító felhívást és közbeszerzési dokumentumokat a Bíráló Bizottság javaslata alapján.

Felelős: polgármester
Határidő: 20116. február 8.

Soós Gyiiľgy
Megállapítja, hogy l0 igen, 0 nem, 3 tartózkodás szavazattal a Bizottsźę az a|ábbihatározatot
elfogadta: :

|I9ĺf016. (II.08.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 3 tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Pitypang ovoda újjáépítése vállalkozási
szerződés keretében'' tárgyíl, kozbeszerzési eljárásban úgy dĺĺnt, hogy elfogadja az
előterjesztés f ' számu melléklętét képezo összefoglalő tźĄékoztatót, a köZbeszerzési eljárást
indító felhívást és kcizbeszerzési dokumentumokat aBftźiő Bizottság javaslata alapján.

!-:

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. február 8.

Soós Gyiirgy
S zav azásr a bo c s átj a az er edeti határ ozatí j avas l at 3 . pontj át :

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Pitypang ovoda újjáépítése vállalkozási
szerződés keretében'' tárgyűkozbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy elfogadja a Kbt. 113. $
(2) - (3) bekezdés szerint kiválasztott három gazdasági szereplőt aza|ábbíak szeľint:

a) HUFER-BAU Építőipari' Szolgáltató és Keľeskedelmi Korlátolt Felelősségrĺ Tarsaság
(Cégsegyzékszám: 01 09 6956f4; Székhely: 1193 Budapest, Ktinyvkotó utcaLL.)

b) FAtINA-Duo Áltatanos Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségrĺ Társaság
(Cég1egyzékszźtm: 01 09 665023;' Székhely: l 155 Budapest, Rekettye utca 49.)

c) Stone Dekor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Taľsaság
(CégJegyzékszám: 13 09 154777; Szé|úe|y: 26|5 Csővaľ, Madách uÍca l .)

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. február 8.

Soós Gytirgy
Megállapítja, hogy 9 igen, 2 nem,2 tartozkodás szavazattal a Bizottság az a|ábbihatátozatot .

elfosadta:
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120 l20 |6. (II. 08.) sz. Vá ros gazdá lkod ási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(9 igen' 2 nem, f tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźry a ,,Pitypang óvoda újjáépítése vállalkozási
szerződés keretében'' tárgyukozbeszerzési eljárásban úgy dcint, hogy elfogadja a Kbt. l13. $
(f) - (3) bekezdés szeľint kiválasztott három gazdasági szereplőt az a|tlbbiak szerint:

a) HUFER-BAU Építoipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Koľlátolt Felęlosségű Társaság
(CéeJegyzékszám: 0l 09 695624; SŹékhely: 1 193 Budapest' Könyvkotő utcafL.)

b) FALrNA-Duo artalenos Keľeskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségtĺ Társaság
(Cégsegyzékszám: 01 09 6650f3; Székhely: l l55 Budapest, Rekettye utca 49.)

c) Stone Dekor Kereskedelmi
(Cégsegyzékszám: |3 09 154777;

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. február 8.

és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Táľsaság
Székhely: 26l5 Csővár, Madách utca 1.)

4. Jőzsefválrosi GazdáIkodási Központ Zrt.
E l ő t e rj e s z t ő.. Kov ác s o t t ó - v a gyo ngąz dáĺ ko dás i i gaz gat ó
(ír ás b el i e lőterj e szté s)

Soĺís Gyiirgy
KĹilön tárgyalásľa tesz javaslatot a 4.I.,4.2. és 4.5. napiľendi pontok tękintetében' További
javaslat éľkezik a 4.4. napirendi pont kĹilĺjn tárgya|ására is, ezért ktilcin tźrgya|ja a Bizottság a
4. blokk valamennyi napirendi pontját.

Napirend 4.1. pontja: , bérbevételi kéľelme a Budapest vlil. keľület,
Nagy Fuvaros u. 22-24. szám alatti ĺiľes łinkormányzati tulajdonrĺ helyiség
vonatkozásában

Soós Gyiirgy
A vitát megnyitja, megadja aszőt Gondos Judit képviselőnek.

Gondos Judit
onmagában a hatátozati javaslattal szemben nincs kifogása, hogy kiadják a szóban forgó
pinceszinti helyiséget, viszont szeretné javasolni a nettó számított bérleti díjat, azaz a 6000 Ft-
ot, a 3050 Ft + Afa ellenében. Attól fiiggetlenül, hogy pincei helyiség és úgymond kissé
nehezen megközelíthető, mégiscsak 41 m"-ró| van szó.

Soós Gytirgy
Megkérdezi a Józsefváros Gazdálkodási Kozpont Zrt. diviziővezetőjét, befogaď1a-e az
elhangzott módosítást.

Nováczki Eleonóra
Igen, befogadja.
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Soós Gyiirgy
További kéľdés, hozzásző|ás nincs, a vitát |ezttrja. Szavazásra bocsátja az a|ábbi határozati
iavaslatot:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest .uII. kerület, Nagy Fuvaľos u. ff-24. szám alatti,
3508|l0lN53 hĺsz.-ú, 41 m' alapterületű, üres, önkormányzati tulajdonú, udvari bejáratú,
pinceszinti helyiség bérbeadásához, fűtésszo|gáltatás nélkül, hatérozatlan időre 30 napos
felmondási idő kikotésével agánszemély (HB-lal l20L6) tészére,
rakÍározás céIjára,6.000,- Ft/hó + AFA bérleti díj + közüzemi és kĹilön szolgáltatási
díjak osszegen.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatoja
Hatáľidő: 2016. febľuár 8.

f .) bérleti jogviszony idotartama alatt béľbeszámitási igénnyel nem
élhet, továbbá az źl|ta\a eszközölt beruhazĺísok ellenéľtékét az onkormányzattő|
semmilyen jogcímen nem követelheti a bérleti jogviszony alatt és azt.követően sem.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kcizpo ntZrt. vagyongazdálkodási iga)gatőja
Hatáľidő: 2016. febľuáľ 8.

3.) felkéľi aJőzsefuárosi Gazdálkodási KcizpontZrt.-tahatátozat l.-2.) pontjában foglaltak
szerint a bérleti szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céLjára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35lz0l3. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti
díjnak megfelelő óvadék megfizetését vállalja a leendő bérlő.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I6. március 3l.

4) az onkorm ányzattulajdonában álló nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35/20|3. (VI. 20.) önkormányzati rendelet |7. $ (5) c) pontja a|apján
eltekint akozjegyző előtti egyoldalú kötelezettségvállaló nyl|atkozat megtételétől.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási ígazgatója
Határidő: 2016. febľuár 8.

Soós Gyiirgy
Megállapída, hogy 13 igen, 0 nem, 0 taltózkodás szavazattal a Bizottság az a|ábbi hattrozaÍot
elfosadta:
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121 /20 16. (II.08.) sz. Vá ľos gazdá lkodási és Pénzii gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľiilet, Nagy Fuvaľos u. 2f-f4. szám alatti,
35081/0/A l53\lrsz.-u, 4| m2 alapteľĹĺletű, üres, önkormányzati tulajdonú, udvari bejáľatú,
pinceszinti helyiség bérbeadásához. futéssz'olsáltatás nélkĹil' határozat|an időre 30 napos
felmondási idő kikötésével magánszemély (HB-l4|lf0|6) részére,.
raktározás céIjára,6.000,- Ft/hó + AFA bérleti dlj + kĺ;ztizemi és külön szolgáltatási
díjak osszegen. :

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. február 8.

2.) a bérleti jogviszony idotartama alatt bérbeszámítási igénnyel nem
élhet, továbbá aZ élta|a eszköztilt beruházások ellenértékét az onkormányzattő|
semmilyen jogcímen nem követelheti a bérleti jogviszony alatt és azt követően sem.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja .:

Határidő: 20|-6. febľuár 8.

3.) felkéri aJózsefvźltosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t ahatározat l.-2.) pontjában foglaltak
szerint a bérleti szerződés megkotéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat 

.

tulajdonában álló nem lakás céIjára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló
3512013. (VI. 20.) önkclrmányzati renc|elet 14. s (2) bekezdése alapján 3 havi bér|eti
díjnak megfele|ő óvadék megfizetését vállalja a leendo bérlő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Határidő: 2016. marcius 3 1.

4.) az onkormányzat tulajdonában álló nęm lakás cé|jźra szolgáiő helyiségek bérbeadásának
feltételeirő| sző|ő 35/20|3. (VI. 20.) önkormźnyzati rendelet 17. $ (5) c) pontja alapján
eltekint akozjegyzó előtti egyoldalú kötelezettségvá||aló nyilatkozat megtételétől.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiđo: f016. februar 8.

Napirend 4.2. pontja: A DIWA-Plusz Kft. bér|ő és a Color 2000 lfft.
átruházásra irányuló kérelme a Budapest VIII. keľü|et, Népszínház u.2|.
nem lakás céIú helyiség tekintetében

Soós György
A vitát megnyitja. A határozati javaslatban ,,A'' éS ',B'' verziő szerepe|, ezérÍ
szavazásra. Kérdések, hozzászolások hiányában a vitát lezźltja. Szavazásra
haÍár o zati j avas lat,, A,, v et ziőj át:

bérleti jog
szám a|atti

kérte külön
bocsátja a
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

1.) nem járul hozzá a DIWA-Plusz Kft. által béľelt, Budapest VIII. kerület, Népszínházu.2I.
szám a|atti,3479910lNf és 3479910lN6 hrsz.-ú, 208 m, alapteľületű pinceszinti, és 258
m" alapterületű utcai bejáratú földszinti nem lakás célú helyiség bérleti jogának
átruházásához a ,,Co|or 2000'' Kft. részére az áItala megajánlott jelenlegi, azaz 439.828,-
Ft/hó + ÁFA berleti díj + kozuzemi és külon szolgáltatási díjak összegen, továbbá nęm
jétruIhozzá a szerződéskĺĺtési díj 3 havi bruťtó bérleti díj összegre töľténő csökkentéséhez.

Felelős: Józsefvárosi Gaźdalkodási Kozpo nt Zĺt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. február 8.'

2.) hozzájáru| a Dlwa-plusz Kft. áItal bérelt, Budapest VIII. kerület, Népszínház u.2|.
szám a|atti,34799/0lNf és 3479910lA16 hĺsz.-ú, 208 m. alapteľületű pinceszinti' és 258

^, alapterületű utcai bejáratú fĺjtdszinti nem lakás célú helyiség bérleti jogának
átruházásához a ,,Co\or 2000'' Kft. részére, élelmiszer jellegű Vegyes kiskereskedelem
szeszárusítással tevékenység cé|1ára, határozotÍ" időre, f0f6. december 3|-ig 726.334,-
Ft/hó + ÁFn. berleti díj + közĹizemi és kĹilön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Közpon LZrt. vagyongazdálkod ási igazgatőja
Határidő: 2016. február 8.

3.) a bérleti szęrzóďés megkotésének feltétele, hogy a bérleti szerzodés megkcitése elott a

,,Color 2000'' Kft. p Łavi bruttó béľleti díjnak megfelelő, azaz bruttó 3.35l.490,- Ft
összegtĺ szeľződéskötési díj at megfizessen.

Fęlelos: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő1a
Határido: 2016. február 8.

4.) felkéľi a lőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a határozat f .) pontja szerinti béľleti
szerződés megkötésére, melynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljáru szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeirol szóló 35120|3. (VI. 20.)
önkormányzati rendelet 19. $ (3) bekezdés d) pontja a|apján 3 havi bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 19. $ (3) bekezdés c) ponda a|apjánkozjegyzó
előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áirásźtt vállalja a béľlő.

Felelős: Józsefuĺíľosi Gazdá|kodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Hatfuido 20ir6. április 30.

5.) a bérbeadói hozzájárulás abban az esetben válik hatályossá' ha a bérleti jogot átvevő

,,Color 2000" Kft. a jelen határozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az ovađékot és a
szerződéskcitési díjat megfizeti, a bérleti szerződést a|áírja és azt egyoldalú
kötelezettségvá|Ia|ő nyi|atkozattal megerősíti. Az onkormányzat ezek megtöľténtéig a
DIWA-Plusz Kft. bérlőt ismeri el bérlőként az érvényben lévő bérleti szerződésben
foglalt feltételek szerint.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdáIkodási lgazgatoja
Határidő: 2016' április 30.
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Soós Gyiirgy
Megállapítja, hogy 2 igen, 10 nem, 1 tartózkodás szavazatta| a Bizottság a haÍározati
j avaslatot elutasította.

122 l 20 |6. (II.08.) sz. Vá ro s gazdálkod ási és Pénzü gyi B izo tts á,g határ ozata
(2 igen' 10 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot
nem fosadia el:

].) nem járul hozzá a DlWA-Plusz KJi. áltaĺ bérelĺ, Budapes^ĺ VIII. kerüIet, Népszínhaz u.2].
szám alatti, 34799/0/A/2 és 34799/0/A/6 hrsz.-ú, 208 m, alapterületű pinceszinti, és 258
m2 alapterĺ)letű utcai bejáratú .földszinti nem lakás cétu heĺyiség bérĺeti jogdnak
átruhazásához a ,,Color 2000,, Kít. részére az áItala megajánlott jelenlegi, azaz
439.828,- Ft/hó + Ár,ą bérleti dí1 + kazĺłzenli és kĺłlan szoĺgáltatási díjak osszegen,
tovóbbá nem jórul hozzó a szerződéskanźsi díj 3 halli bľuttó bérleĺi díj osszegre törĺénő
csokkentéséhez.

2.) hozzájáľul a DIWA-Plusz Kft. áĺĺal bérelt, Btldapest^VllI. kerüĺet, Népszínház u. 2I. szám
alatti, 34799/0/A/2 és 34799/0/A/6 hrsz.-li, 208 nlf alapterületĺÍ pinceszinti, és 258 m2

alapterületii utcai bejáratú fÓldszinti nem lakús cétú hetyiség bérleti jogának
átruházásához a ,,Color 2000,, Kft. részére, élelnliszer jellegtÍ vegyes kiskereskedelem
szeszarusítdssal tevékenység céĺjára, hatdrozotĺ időre, 2026. december 3I-ig 72ő'334,-
Fĺ/hó + Áre bérleti,díj + kozĺizemi és kĺllan szolgáItatási díjak összegen.

3-) a bérleti szerződés nlegkĺ;tĺźsének./.elléte[e, hog1, cl bérleti .szerződé.s megkaése elćítĺ a
,'Color 2000,'Kĺĺ- 6 havi bľuttĺj bérleĺi díjnak nlegfelelő, azaz bruttó 3.35].490,- Ft
o s sze gű szerződé skÓ ĺ é s i díj aĺ megfize s s e n.

4.) felkéri a Józsefvárosi GązdáIkodósi Központ Zrt.-t a hątározaĺ 2.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkaftsére, meĺynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álĺó nem
lakás céljára szolgóló helyiségek bérbeadásdnak feltételeiről szóló 35/2013. (ĺ/I. 20.)
önkormányzati ľendelet 19. s (3) bekezdés d) pontja alapjón 3 havi bérleti díjnak
meýIelő óvadék megfizetését, valamint a I9. s (3) bekezdés c) pontja alapjón k1zjeglző
előtt egyoldalú kôtelezettségvóIlalási nyilatkozat ąláírását vállalja a bérlő.

5.) a bérbeadói hozzájárulás abban az esetben válik hatályossá, ha a bérleti jogot ánevő
,,Coĺor 2000,' Kft. o jelen határozątban.foglaltaknak elegeĺ ĺesz, azaz az óvadékot és a
szerződéskôtési díjat megfizeti, a bérleti szerződést aláírja és azt egyoldalu
kötelezettségváIlaló nyilatkozaĺtal megerősíti. Az onkormányzat ezek megtorténtéig a
DIWA-Plusz Kft. bérlőt ismeri el bérlőként az érvényben lévő bérleti szerződésbenfoglalt
feltéteIek szerint.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. február 8.

Soós György
S zav azásr a b o c s átj a a határ o zati j avas l at,,B,, v er ziőj áÍ
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A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

l.) hozzáiáru| a DIWA-P|usz Kft. által béľelt, Budapest VIII. kerület, Népszínház u. fl.
sz4m alatti , 3479910lAlf és 3479910lA16 hĺsz.-ú, 208 m, alapterületĹĺ pinceszinti, és 258

^, alapterületű utcai bejáratú foldszinti nem lakás celů nelyiseg bérleti jogának
átruházásához a ,,Co|oľ 2000'' Kft. részére, élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem
szeszárusítással tevékenység céljára, határozott időre, 2026. đecember 3l-ig. A béľleti
{íj mértéke f017. június 30-ig azonos a jelenlegi bérleti díjjal, azaz 439.828,- Ftlhő +
AFA béľleti díj + közĺizemi és kĹilön szolgáItatási díjak, 2017. július l-től 556.369,-
Ft/hó + Ár'a. béľteti díj + infláció + köztizemi és ktilön szolgáltatási díjak összegre
emelkedik.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdtůkodási igazgatőja
Határidő: f016. február 8.

2.) a bérleti szerzodés megkötésének feltétele, hogy a bérleti szerződés megkötése elott a

',Coloľ 2000'' Kft. 3 havi bruttó bérlęti díjnak megfelelő, azaz bruttő l.675.745,- Ft
cĺ ssze gtĺ szerző dés ktitési d íj at megfi zessen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatoja
Határidő: 20|6. február 8. ' -:

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, melynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gáIo helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35/2013. (VI. 20.)
önkormányzati rendelet 19. $ (3) bekezdés d) pontja aIapján 3 havi béľleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését, valamint a |9. $ (3) bekezdés c) pontja aIapjánkozjegyző
e lott e gyo l d al ú kĺitę lezettsé gvál l alási nyi l atk ozaÍ. a|áír tsáÍ. v á|IaIj a a béľlő.

Fęlelős: JózsefuáľosiGazdá|kodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatlíridő: f016. április 30.

4.) a bérbeadói hozzt$árulás abban az esetben válik hatályossá, ha a bérleti jogot átvevő
,,Color 2000' Kft. a jelen határozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az ővađékot és a
szerződéskĺitési díjat megfizeti, a bérleti szerződést a|źĺirja és azt egyoldalú
kĺjtelezettsé,gvál|a|ő nyilatkozattal megerősíti. Az onkormányzat ezek megttirténtéig a
DIWA-PIusz Kft. bérlőt ismeri el bérlőként az érvényben lévő béľleti szerződésben
foglalt feltételek szerint.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. áorilis 30.

Soós Gyöľgy
Megállapítja, hogy l 1 igen, 2 nem,0 taľtózkodás szavazattal a Bizottság az alábbihatározatot
elfogadta:
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123 /20Í6. (II.08.) sz. Város gazdá lkodás i és Pénzĺi gyi B izo tts ág határ ozata
(11 igen' 2 nem,0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizoťtság úgy dönt, hogy

l.) hozzáiáru| a DIWA-Plusz Kft. által bérelt, Budapest VIII. I<eľület, Nópszínház u.fl.
szľm alatti, 3479910lNf és 3479910lN6 hľsz.-ú, 208 m, alapteľĹiletű pinceszinti, és 258
m" alapterületű utcai bejáratú foldszinti nem lakás célú helyiség bérleti jogának
átruházásához a,,Color 2000''-Kft. részére, élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem
szeszárusítással tevékenység céIjára, határozott idore, 2026. december 3i-ig. A béľleti

{íj mértéke f0ĺ-7. június 30-ig azonos a jelenlegi bérleti díjjal, azaz 439.828,- Ft/hó' +

AFA béľleti díj + kozuzemi és kĹilön szolgáltatási díjak,2017. július 1-től 55ó.369,-
Ft/hó + ÁFA béľIeti díj + infláció + kozuzeml és ktilön szolgáItatási díjak összegre
emelkedik.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. februáľ 8.

2.) a bérleti szerződés megkotésének feltétele, hogy a bérleti szerződés megk<itése előtt a
,,Color 2000' Kft. .3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő, azaz bruÍ1ő 1.675.745,- Ft
összegű szerződésktitési díj at megťtzessen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KQzpontZrt. vagyongazdálkodási igazgaÍőja
Határido: 20|6. február 8.

3.) felkéri a Jőzsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározaÍ' 1.) ponda szęľinti bérleti
szerzodés megkötésére, melynek feltéte|e, hogy az onkorrrrányzat tulajdonában álló nenr
lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/20|3. (VI. 20.)
önkormányzati rendelet 19. $ (3) bekezdés d) pontja a|apján 3 havi béľlęti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését' valamint a |9. $ (3) bekezdés c) pontja a\apján kozjegyzo
előtt egyoldalú kötelezettségvá||alási nyilatkozat a|áirásátválla|ja a bérlő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: f0I6. április 30.

4.) a bérbeadói hozzź!árulás abban az esetben válik hatályossá, ha a bérleti jogot źtvevő
,'Color 2000'' Kft. a jelen határozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az ővadékot és a
szerződésk<ltési díjat megťlzeti, a bérleti szerződést a|áírja és azt egyoldalú
kötelezettségvźila|ő nyilatkozattal megerősíti. Az onkoľmányzat ezek megtörténtéig a
DtWA-Plusz Kft. bérlőt ismeri el bérlőként az étvényben lévő bérleti szerződésben
foglalt feltételek szerint.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodasi KözpontZrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016. ápľilis 30.
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Napirend 4.3. pontja: Mĺóricz Kebab Kft. béľbevételi kérelme a Budapest VIII. keľiilet,
Práter u. 58. szám a|atti üres nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában

Soós Gytiľgy
A vitát megnyitja. Kérdések' hozzászőIások hiányában a vitát |ezárja. Szavazásrabocsźttja az
aláb b i határ ozaÍi j avaslatot :

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

1.) hozzájllrul a Budapest VIII. kerüIet' Práter u. 58. szźtm a|atti,35728l17/N196 hľsz.-ú,
|76 m" alaptertiletű utcai bejáratú, föIdszinti üres önkormányzati tulajdonú nem lakás
célú helyiség bérbeadásához hatátozat|an időre' 30 napos felmondási idő kikötéSével a
Móricz Kebab Kft. részére, mtĺhely ésraktározás céIjára,137.133,,- Ft/hó + ÁFA bérleti
díj + kozuzemi és ktilcin szolgáltatási díjak c}sszegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határido: 20|6.,február 8.

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zt.-t ahatźlrozat l.) pontjában foglaltak
szerinti bérleti szerzodés-megkötéSére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat .:

tulajdonábaná||ó nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirol szóló
35l20I3. (VI. 20.) ĺinkormtlnyzati ľendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírását vállalja a leendő
bérlo'

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KozponÍ' Zrt. vagyongazdálkodási igazgatoja
Határidő: 2016. március 31.

Soĺís Gyłirgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal a Bizottság az alźlbbihatźtrozatot
elfogadta:

|24120|6. (II.08.) sz. Városgazdá|kod'ási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt' hogy

1.) hozzájllrul a Budapest VIII. kerület, Práter u. 58. szám a|atti, 35728l|7lNI96 hľsz.-ú,
|76 m" alapterĺiletíĺ utcai bejáratú, fijldszinti ĺires önkormányzati tulajdonú nem lakás
célú helyiség bérbeadásához határozat|arl idore' 30 napos felmondási idő kikĺ'tésével a
Mőricz Kebab Kft. részére, műhely és raktározás céljára, t37.133,- Ft/hó + ÁFA bérleti
díj + közuzemi és külön szolgáltatási díjak ĺĺsszegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatáľidő: 20|6. február 8.
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2.) felkéľi a Jozsefvátosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat l.) pontjában foglaltak
szerinti bérleti szeruődés megkötésére' amelynek feltétele, hogy az onkoľmányzat
tulajdonában álIó nem lakás céI1ára szo|gá|o helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35/2013. (VI. 20.) onkoľmányzatl rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó
bérleti díjnak megfelelo óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyzo előtt egyoldalú kotelezettségvállalási nyilatkozat a|ćúrását Vállalja a leendő
bér1ő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. március 31 '

Napirend 4.4. pontia: Javaslat
épüIetben lévő' . és

a Budapest VIII. kerÍilet, Magdolna u.
lakások csatolásával kapcsolatban

szám alatti

Soós Gyöľgy
A vitát megnyitja, megadja a szőt Gondos Judit képviselőnek.

Gondos Judit
Lenne egy pár kérdése, mivel kevésnek tarla a^tti1ékoztatźlst annak jóváhagyásához,hogy egy
lakáshoz egy teljesen önálló, több mint 35 m,-es, különálló lakást hozztrcsato\jon valaki. A
jelenlegi, valamint a csatolni kívánt lakás béľleti díja is igen alacsony. Egyrészt szeretné
tudni, hogy a béľleti díj megállapításánál mik voltak a nĺjvelő és csökkentő tényezők. Továbbá
van-e arra vohatkozó igazoLás, hogy miből fogja a bérlő a lakást felújítani? Mivel amúgy is
határozott idejtĺ a szerződés, a munkák elkezdését fél éven belĹil javasolja, befejezését pedig l
éven belül, ameruryiben a Bizottság hozzá.iárul a csatoláshoz. Másfelől érdekelné, hogy a
pozitiv döntés nem fog-e lar,inát elindítani, hisz nyilván van a kerületben elég sok olyan
önkormányzati lakás, amely nlellett egy másik üľesen áll, és rendszeressé váInak majd a
csatolási kérelmek. Eztegy kicsit,,veszéIyes'' helyzetnek tarť1a, ha nem így van, akkor várja
ennek cáfo|atát. Végezetül pedig kevesli a jelenlegi bérleti díjat.

Soós Gyiirgy
Nem osztja Gondos Judit képviselő aggályát, szetinte semmi probléma nincs azza|' ha valaki
csatolni akarja a lakásához a me||eÍte üresen álló komfortnélküli, kis lakást. Yá|aszadtsra
megadj a a szőt a J őzseťv áros Gazdálkodási Közp ont Zrt. div íziőv ezetőj ének.

Horváth Tamás
Visszafelé haladna a kérdések sorában. Előszor is, nem tartanak attól, hogy lavinát indít el
jelen kérelem, hisz gyakorlatilag aZ idejét sem tudják, hogy ilyen jellegű kérelem a
Lakásgazdálkodási Irođához mikor futott be. Tehát a gyakorlati tapasna|atok ań. mutatják,
hogy eddig sem volt gyakori azeffĄta kérelem, így nem kell taľtani attól, hogy lavinát indít
el. A lakbéľ mértékéről a Józsefváľosi onkormányzat |akásrendelete rendelkezik. Az
előterjesztésben feltiintetett lakbérek nyilvánvalóan a jogszabályi feltételek szerint keľĹiltek
meghatározásra. A lakbér megállapításánál Íigyelembe kell venni a rendelet azon
rendelkezéseit is, amelyek a foszabá|y szerint megállapított lakbér mértékének adott esetben
csökkentését, avagy növelését írják elo. Nyilván a lakásrendelet hosszabban taglalja ezen
esetköröket, de például a megállapított lakbér mértékét csĺikkenteni kell 10 oÁ-ka| abban az
esetben, ha az épület 15 és 25 év között épĹilt, vagy részestilt teljes felújításban. Amenĺryiben
f5 éven beltil nem részesült teljes felújításban, akkor 20 oÁ-os a csökkentés mértéke. A
lakásrende|et ezen túlmenoen is több lakbércsökkentő tényezłlthatfuoz meg, de ugyanakkor a
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lakbéľ nciveléséľe vonatkozó rendelkezéseket is tarta|mazza. Ezek tobbnyire az adott
lakóövezetben történő elhelyezkedéssel összefüggésben kęrültek meghatározásra. Bár mint
mondta, nem bővelkednek aZ efféle kérelmekben, a gyakorlat alapján a kérelmező
nyilatkozata áll ľendelkezésre, miszerint a csatolási, műszaki-egyesítési munkálatokaÍ' e|végzi.
Eľre vonatkozőanjövedelmi, vagyoni jellegrĺ igazolásokat a JGK Zrt. nem kér, azonban úgy
véli, a tulajdonos onkormányzat a rendelet adta keľetek kozĺitt védve van. Tehát
meghatźroz'ott határiclőn, legfeljebb 3 éven belĹil kell a munkálatokat megkezďeni, befejezni,
engedélyköteles munkálatok esetében ahaszná|atbavételi engedélyt beszęrezni. Amennyiben
ezek egyike sem valósul meg, gyakorlatilag az addig e|végzett munkálatok a tulajdonos
onkormányzatot. gazdagítják, eÍTe vonatkozó megtérítési igényéről a kérelmező a
megállapodásban lemond. osszességében azt gondolja, a tulajdonos onkormányzat érdekeit
sérelem nem éri, semmilyen formában nincs eľľe életszerű eshetőség. :

Soós György
Megkérdezi a váIaszadót, befogadja-e Gondos Judit képviselo módosító javaslatát, miszerint a
kivitelezési munkálatokat fél éven belül kell megkezdeni, illetőleg 3 év helyett l éven belül
befejezni. Továbbá korľigálna egy elírást: a kijelolt bérlőkkel ,,előbéľleti', szerződést kell
kötni.

Hoľváth Tamás
Befogadja a módosító javaslatot. '. .

Soĺís Gytirgy
További kérdések, hozzászőIások nincsenek, a vitát lezttrja. Szavazásra bocsátja aZ
e|hangzotÍak s zeri nt mó do s ít ott határ o zati j avas l atot :

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l') hozzájáru| a Budapest VIII. kerület, Magdolna utca . szám alatti, l szoba
komfoĺt nélküli, 35,8f m" alapterületű lakás megtekintett állapotában - a lakbér alapját
képezo növelő és csökkentő tényezőket is figyelembe véve jelenleg - költségelvíi, 3.933,-
Ft/hó + AFA összegű bérleti díjjal történő bérbeadástúloz lakásbővítés céljára

és] tészére, azza| a feltétellel, hogy bérlőknek vállalni kell a
megnövekedő alapteľĹiletre vonatkozó lakbér megťlzetését és a miĺszaki egyesítéssel,
bővítéssel kapcsolatos eljaĺás és a munkálatok költségét. Kijelölt bérlőkkel előbérleti
szerzodést kell kĺltni az építési-kivitelezési munkálatok befejezéséig, l év hatźtrozott
időre. Amennyiben a kijelĺilt bérlők a béľbeadástól számított fél éven belül a
munkálatokat nem kezdik el, vagy 1 éven belül nem fejezik be, illetve építési
engedélyköteles tevékenység esetén nem kapnak használatbavételi (fennmaradási)
engedélý, az ęIőszerződés hatályát vesztl, ilyen esetre az elvégzett munkálatok utáni
megtérítési igéný a bérlőkkel kötött e|őszerződésben ki kell zárni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido : 20I 6. február 8.

f .) felkéri a Jőzsęfvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti felújítási
megáll apo dás és e l o bér|eti szer ző dés megkötésére.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazđálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 31.
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Soós Gyłirgy
Megállapítja, hogy 13 igen,0 nem,0 taĺtózkodás szavazattal a Bizottságaza|ábbihatározatot
elfogadta:

125/f01,6. (II.08.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen, 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Magdolna utca . szám a|atti, I szoba
a|Ąát
j g.ł? -

komfort nélküli, 35,8f m. alapterĺiletű lakás megtekintett állapotában - a lakbér
képezó ncivelő és cscikkentő tényezőket is ŕlgyelembe véve jelenleg - költségelvtĺ,
Ft/hó + AFA összegű bérleti díjjal torténő bérbeadásához lakásbovítés céljara

es réSzére, azza| a feltétellel, hogy bérlőknek vállalni kell a
megnövekedő alapterülętre vonatkozó lakbér megfizetését és a mrĺszaki egyesítéssel,
bővítéssel kapcsolatos eljárás és a munkálatok koltségét. Kijelölt bérlőkkel előbérleti
szerződést kell kötni az építési-kivitelezési munkálatok befejezéséig, l év határozott
időre. Amennyiben a kryelö|t bérlők a bérbeadástól számított fél éven belül a
munkálatokat nem kězdik el, Vagy 1 éven belt.il nem fejeżik be, illetve építési
engedélykcĺteles tevékenység esetén nem kapnak haszná|atbavételi (fennmaradási)
engedélyt, az e|ószerződés hatályát veszti, ilyen esetre az e|végzett munkálatok utáni
megtérítési igéný a béľlőkkel kötött eIőszerzódésben ki kell zárni.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpolltZlt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. február 8.

2.) felkéri a Jozsefvárosi Gazdálkodási Közporrt Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti felújĺtási
megállapodás és előbé r|ęti szerzódés megkötésére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 3 l.

Napirend 4.5. pontja: A RESOURCE DEVELOPMENT Kft. bérbevételi kére|me a
Budapest VIII. kerÍilet, Baross u. 17. szám a|atti ĺires, tinkormányzati tu|ajdonú nem
lakás célú helyiségre

Soós Gyiĺrgy
A vitát megnyitja, megadja a szót Vcjrös Tamás képviselőnek.

Vtiriis Tamás
Arra terne javaslatot, hogy a szóban forgó ingatlant valamifé|e pályáztatás útján próbálják
meg kiadni. Nézete szerint indokolja az elhelyezkedés azi|yen típusú ,,bérlőkeręsést'', és talán
egy kicsit jobb árakat sikerÍil ily módon elérni.

Soós Gytirgy
Yźtlaszadásľa megadja a szőt a Józsefváros Gazdálkodási KözpontZrt. divíziővezetőjének.

21



Nováczki Eleonóľa
Visszavonj a az e|óterjesztést, és módosított formában terjeszti a Bizottság elé.

5. Bgyebek
(ír ás b e I i el őterj e szt é s)

Napirend 5.1. pontjaz A, 2016. évi vagyonnyilatkozat-tételi kiitelezettség teljesítésével
kapcsoIatos beszámoló
Előterjesztő: Soós Gyorgy - a VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság eĺncjke 

:
Soós Gyiirgy
Kérdések, hozzászőIások hiányában a vitát |ezárja. Szavazásra bocsátja az alábbi határozati
javaslatot:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. tudomásul veszi a polgármester, alpolgármesteľek, valamennyi önkormányzati képviselő,
továbbá a bizottságok nem képviselo tagjainak 2016. évi vagyonnyilatkozat-tételi

- kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos beszámolót, ż

2. felkéri a jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a 20|5. évi
vagyonnyilatkozatok visszaadása vonatkozásában.

Felelős: jegyzo
Határido: 1. pont esetében 20116. február 8.; 2. pont esetében 20l6. februáľ 15.

Soós Gyöľgy
Megállapítja, hogy l3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta| aBizottság az alábbi hattrozatot
elfogadta:

|f 6 l 20 |6. (II. 08.) sz. Vá ro s g azdá|ko dás i és Pénzü gy i B izo tts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. tudomásul veszi a polgármester, alpolgármesteľek, valamennyi önkormányzati képviselő,
továbbá a bizottságok nem képviselo tagjainak 20|6. évi vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos beszámolót,

2' felkéri a jegyzót, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a 20|5. évi
vagyonnyilatkozatok visszaadása vonatkozásában.

Felelos: jegyző
Határidő: 1. pont esetében 2016. február 8.; 2. pont esetében 2016. február |5.
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Soós Gyöľgy
Az ülés végén lehetőség van
perckor bezárja, megköszöni

kérdések feltételére. Ezek hiánvában a bizottsási Ĺilést 13 ora f8
a részvételt.

Az Mötv-ben foglalt
Bizottság 2016. február

K. m. f.

rendelkezéseknek megfelel, és a
8-ai Ĺilésén elhangzottakat hitelesen

Városgazdálkodási és Pénzügyi
tanúsítja.

Soós Gyłiľgy
Bizottság elnöke

}-#otľrłłtig
Szeľvezési és Képviselői lroda | .n,.

V€Zots|9 .
\ -Ćv
ż, la

\*

A j egyzőkönyvet készítette:

đ.]-\|l ľ nľł l ^r'l]'Wuuł. Il@\aą U\Ł\ÓD
Deákné LőrinczWtĺrta <---'
Szervezési és Képviselői Iroda ngyintézoje

A iegyzőktinw mellékletei:

- jelenléti ív

- meghívó

- e|őterjesztések

Vörtis Ta
Bizottság alelnöke
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