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Jelenlévő meghívottak Egry Attila alpolgármesteľ, dr.Mészáľ Er ik.a atiegłző, dr.B;;
Katalĺn a Jeglzői Ką.binet vezetője, dľ. Dabasi Anita önlarmónyzati Jifitaiácsadó, Páris
Gyuláné a Pénzi)gli Uglosztály vezetője, dr. Galambos Eszteľ ą GązdáIlcodósi Ügłosztóly
vezető-helyettese, Iványi Gyöngrvéľ a Városépítészeti ÜgłosztáIy vezető-helyettese, dr.
Bojsza Krĺsztina a Humánszolgóĺtatĺźsi Ügłosztáiy vezetĘe, Bajusz F'erenc a KözterüIet-
felügłeleti Üglosztály vezetője, Bodnáľ GabľÍella a Szervezési éi Képvtselői Iroda vezetője,
dľ. KaszanyĹKollár Zsuzsanna a Jogi Iroda vezetője, Kincses lbolya a Humánĺrapcsolati
Iroda vezetője, Teszársz Károly tanácsadó, dľ. Juhaľos Róbert tanácsadó, dľ. Dobos
Bálint tanácsadó, Annus Viktor a Rév? Zrt. vezérigazgatója, Rácz Edina a Józsefvtiros
Közĺ;sségeiért Nonprofit Zrt. képviseletében, Bonyhádĺ Elek a BKIK VIII. trer. Tagcsoport
elnÓke, dr. Kecskeméti Lász|ő a Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt. operatív
igazgatója, Kovács ottő a Józsefvórosi Gazdálkodóst Kôzpont Zrt. vag,,ongazdólkadási
igazgatója, Acs Péteľ a Józsefiárosi Gazdólladási Központ Zrt. városüzemeltetést
igazgatója, Mach Jĺózsef a, Úi Tele,ki téri Piac és Termelői i,tacok vezetője, dľ. Horuáth
Tamás a Józsefvárosi Gazdálkodási Kĺ)zpont Zrt. divíztóvezetője, Czuppon Zsolt a
Józsefvárosi Gazdálladĺźsi Kĺ)zpont Zrt. irodavezetője, Markó Tímea a Józsefvárosi
Gazdállrndási Központ Zrt. irodavezetője, Zsidi Lajos a Józsefvárosi Gazdólkodóst Központ
Zrt. irodavezetője



Soós Gyłĺrgy
Köszönti a megjelenteket a Bizottság 2016. évi 9. rendes Ĺilésén' Megállapítja, hogy a

Bizottság 14 fővel hatźlrozatképes. Ismerteti a napirenđet az alábbiak szerint, majd szavazásra
bocsátja a napirendi javaslatot:

Napiľend

1. Gazdálkodási t)gyosztály
Előterjesztő: Dľ. Hencz Adrienn - üglosztáIyvezető
(írósbeĺi előterjesztés) :

1. TulajdonosihozzźĄźrulás Budapest VIII. kerĹilet, Horváth Mihály tér 15. sz. ingatlan
villamosenergia-ellátó ft'ldkábel létesítéséhez

2. TulajdonosihozzźĄárulás Budapest VIII. kerület Coľvin projekt 119/8 II. üteméhez

kapcsolódó, 10 kV és 1 kV ftjldkábelek létesítési munkáihoz
3, Tulajdonosi hozzźtjźtulás a Budapest VIII. kerület, Kisfaludy utca 23-25. számtl

ingatlan kapubehajtó létesítéséhez
4. Tulajdonosi hozzájźrulás a Budapest VIII. keľület, Nap utca 16. számú ingatlan

kapubúajtő źftépítéséhęZ a

5. Javaslat a Bauer Projekt Kft. gépjármű-elhelyezési kötelezettségén.ek pénzbe|i

megváltással tĺirténő teljesítésére
6. Javaslat a Mir Catering Kft. kéľelme alapjan koncentľf,lt rakodó kijelölésére
7.JavaslatkdzteľĹilet-haszná|atikérelmekel'bírá|ź.sárď
8. Javaslat a k<lzteľület használatból befolyó bevételek ZlYo-ának az énntett társasházak

r észét e tö rténő v isszaťlzetésére (P o TKE ZBE S ÍTÉ s)

2. J őzsefv áľosi Gazdálkodási Kőzpont Zrt.
(ír ásb eli előterj esztés)

1. Javaslat az Úi ľeleki téri Piac K4 jeltĺ üzlethelyiség bérbeadasara vonatkoző páIyźnat

eredményének me gáll apítźsfu a
Előterjesztő: Dr. Pesti lvett - igazgatósóg elnôIre

2. Javaslat az Ú-i Teleki téri Piac 12 je\ű tizlethelyiség bérbeadásĺíra vonatkoző pá|yźuat

eľedményének me gĺĺ11 apítására
Előterjesztő: Dr. Pesti lvett - igazgatóság elnĺjkB

3. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételaÍ és eladási ajánLatjóvahagyása - Alft'ldi u.

-ll
Előterjesztő: Dr. Pesti Ivett - tgazgatóság elntjke

4. Javaslat gépkocsi-beálló béľbeadásźľa
Előterjesztő: Dr. Pesti lvett - igazgatósćlg eĘlĺ|(e

5. Iavaslat tiľes helyiségek és lakások elidegenítéšére
Előterjesztő: Kovács ottó - vaglongazdálkodási igazgató

6. A Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci u. JDszĺím ďatti,J:-
he|yrajzi szźtműlakásra megkiildött eladĺási ajáĺIathatĺáľidejének meghosszabbítása
Előterj e s ztő : Kovács ottó - v aglongazdállrn dás i i gazgató

7. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételrźE és eladĺĺsi aján|at jóvĺíhagyása _ Horváth
Mihálytéľ-.
Előterjesztő: Kovács ouó - vagłongazdállrodási igazgató



8. Javaslat a Budapest VIII. keľület, Baľoss u. |I2. szźtm alatti üľeS, nem lakás céljára
szoIgáIő helyiség bérbeađásara vonatkozó pá|ytzateredményének megállapitására
Előterjesztő: Kovács ouó - vaglongazddlkndási igazgató

9. Sfudio Progress Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Futó u. 3. szám
alatti önkorm źnyzati tulaj donú helyiség vonatkozásában
Előterjesztő: Kovács ottó - vagłongazdáIkodósi igazgató

10. A Vantage Design Kft. bérbevételi és bérbeszámítási kérelme a Budapest VIil.
kerület, Leonardo da Vinci u. 42. szźlm a|atti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás
célú helyiségekre
Előterj e sztő.. Kov ác s ottó - vagłongazdálko dós i igazgató

1 1. Javaslat a Budapest VIII. keľület, Népszínhźz u. 22. szám a|atti Ĺires, cinkormányzati
tulajdonú nem lakĺĺs célú helyiség nyilvanos egyfordu|ős pá|yźuat iftján ttjrténő
bérbeadásźlra
Előterjesztő: Kovócs ottó - vagłongazdálkodósi igazgató

12. Javaslat a Budapest VIII. keľĹilet, Népszínházu.3|. sztln. alatti Ĺires, nem lakás céI1ára

szolgáló helyiség béľbeailĺĺsára vonatkozó pźiyázat eredményének megállapításáľa és

új bóli pőJyźzatra tĺjrténő kiírĺásĺĺra
El őt erj e s zt ő : Kov ác s ottó - v ag,longazdáIko dĺźsi igazgat ó

13. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Puskin u.24. szám a|atti iiľes, nem lakas céljára
szolgáló helytség bérbeadásaľa vonatkoző pá|ýazat eredményének megállapítás.ara és

újbóli pá|yázatra történő kiírasĺíra
Előterjesztő: Kovács ottó - vaglongazdáIkodĺźsi igazgató

14. A Magyarorszźąi Evangélikus Egyhaz Luther Kiadója bérbeszámítasi kérelme a
Budapest VIII. keľiilet, Rfüóczi tlt 57 . szźtm a|atti clnkorinanyzati tulajdonú helyiség
vonatkozásában
Előterjesztő : Kovács ottó - vaglongazdállrnddsi igazgató

15. GOLDA PLUS Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Vas u. 3. száma|atti
tires, <jnkormźtnyzatitulajdonú nem lakás cé|jara szolgáló helyiség vonatkozasában
Előterjesztő: Kovdcs ottó - vagłongazdólkoůźsi igazgató

16. Gusti Meditenaneo Kft. bérleti díj alacsonyabb cisszegen tĺiľténő megállapításaról.és
tartozás elengedéséről szóló kérelme a Budapest VIII' kerület, Víg u. 30. szttm a]atti
helyiség vonatkozásában
Előterjesztő: Kovács ottó - vagrcngazdállro&źsi igazgató

|7. Javaslat a rĺÁr-Ép Kft. résztetfizetési ajĺĺnlatrĺnak elfogadasára a Budapest VI[.
k.eľilet, Práter u.24. szźrla|attí telęke fenná.lló kötbéľĺaĺtozÁsręnđęńsérę
Előterjesztő: Kovács ouó - vaglongazdóllrodási igazgató

3. Eryebck .. i

(írás b eli előterj esztés)

1. A Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt..vel kötött szerződés módosítása a Corvin
S étĺány Pľo gľam feladatzira
Előterjesztő: Dr. Sdra Botond - alpolgármester d

2. Javaslat egyiithnűködési pegaĘo9ĺs meg.kłíiesere a Hit ". GyĹilekezete"
S zeretetszo Igźůatźx aI (P o TKEZBE sITEs)
Előterjesztő: Dr. Bojsza Krisztina - a Humánszolgáltatási Ügłosztály vezetője

.|ä .' ' .' ť.



,j

4. Zárt Íilés keretében táľgyalandó előteľjesztések
(íľ ás b eli e l ő terj e s zt é s)

1. Javaslat a Budapest VIII. kerĹilet, Rákóczi út- szźlmu ingatlanĺa vonatkozó
elővásaľlási jogról való lemondásra
Előterjesztő: Dr. Hencz Adrienn - a Gazdálkodási ÜgłosztáIy vezetője

2.JavaslataBudapestVIII.kertilet,Napu.lEszźrna|altibérlőkpźt|yźzaton
kí v Ĺili l ĺlilró sé gi lakásoseľe kérelmé v el kapĺ:sĺ.l la|.ban
Eĺőterjesztő: Kovács ottó - a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
v agy o ngazdáI ko dás i i gaz gat ój a

3.Egyezségiajtn|atatfelpeľesáltalindítottperbeg1sÜncosSÉG,
porrú:zrnsÍľÉs)
Előterjesztő: Dr. Mészłźr Eľika - aljegyző

Soĺís György
Megállapítja, hogy 14 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal a Bizottság a napiľendet
elfosadta.

204l20L6. (I[.07.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(14 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A V:írosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az a|źlbbi napirendet fogadja el:

Napiľend

I. G azdá./lko dási Ügyosztáty
Előterjesztő: Dr. Hencz Adrienn - üglosztályvezető
(írósb eli előterj esztés)

1. TulajdonosihozzáĄárulás Budapest VI[. keľület, Hoľváth Mihály tér 15. sz. ingatlan
vil lamo sener gia- e||átó fi 

'ldkábel 
létesítés éhez

2. Tulajdonosi hozzájźrulĺás Budapest VIII. kerület Corvin projekt 119lB II. üteméhez
kapcsolódó, 10 kV és 1 kV ftĺldkábelek létesítési munkáihoz

3. Tulajdonosi hozzájaruliás a Buđapest VIII. keľület, Kisfaludy utca 23-25. számú
ingatlan kapubehajtó létesítéséhez

4. Tulajdonosi hozzźljarulĺás a Budapest VIII. keľÍilet, Nap utca 16. szźlmű, ingatlan
kapubehaj tó átepítéséhez

5. Javaslat a Bauer Projekt Kft. gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli
megváltiíssal töľténő teljesítéséľe

6. Javaslat a Miľ Catering Kft. kérelme a|apjánkoncentriílt rakodó kijelölésére
7 . Javaslat kdzterĹilet-hasnń|ati kérelmek elbírálásara
8. Javaslat a kdzterĹilet hasnźiatből befolyó bevételek 20%-ának az érintett üĺľsashĺázak

részére tciľténő visszaťtzetésére (PóTKÉZBESÍTÉS)



f . J őzsefv álro si Gazdálko dási Közp ont Zrt.
(ír ás b el i e l ő t erj e s z té s)

1. Javaslat az Úi teleki téri Piac K4 jelű tizlethelyiség béľbeadására vonatkoző pźůyázat
erednrényének nre gá1l ap ításźtr a
Előterjesztő: Dr. Pesti Ivett - igazgatóság elnĺjkB.

2. Javaslat azUj Teteki téri Piac 12 je|u tizlethelyiség bérbeadására vonatkoző pźůyźľ;at
eredményének me gáll apításźr a
Előterjesztő: Dr. Pesti lvett - igazgatósdg elnÓke

3. Lakás elidegenítésével.kapcsolatos ąĺéte|átr és eladási ajánlatjóvĺĺhagyásą-- Alftjldi u.

-

Előterjesztő: Dr. Pesti Ivett - igazgatóság elnôke
4. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadásáta

Előterjesztő: Dr. Pesti lvett - igazgatóság elnoke
5. Javaslat tires helyiségek és lakások elidegenítésére

Előterjesztő: Kovács ottó - vaglongazdálkodósi igazgató
6. A Buđapest VIII. kertilet, Leonardo da Vinci u.ĺID szźm a|atti',1J::.

he|yrajzi szźlmű lakasra megkĹildött eladási aján|at határidejének meghosszabbítása

. Előterjesztő: Kovĺźcs ottó - vagłongazdállrndási igazgató = .
7. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási aján|atjóváhagyĺĺsa _ Hoľvath

Mihálytér-
Előterjesztő: Kovács ottó - vaglongazdálkodósi igazgató

8. Javaslat a Budapest VIII. kerĺilet, Baľoss u. I|2. szálm alatti tires, nem lakás céljára
szoIgáiő helyiség bérbeadására vonatkoző pá|yázateredményének megállapításfua
El ő t erj e s z t ő : Kov ác s o t t ó - v a gl o n gaz ddl lrn dós i i gaz g at ó

9. Sfudio Progress Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest VIil. kerület, Futó u. 3. szátlĺl
alatti önkormźnyzati fulaj donú helyiség vonatkozásában
Előterjesztő: Kovács ouó - vaglon4azdőlkodási igazgató

10. A Vantage Design Kft. bérbevételi és bérbeszámítasi kéľelme a Budapest VIII.
kerület, Leonaľdo da Vinci u.42. szĺím ďatti tires, önkoľmźnyzatitulajdonú nem lakás
célú helyiségekre
Előterjesztő: Kovócs ottó - vagłongazdáIlmdási igazgató

11. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Népszínhrĺz v 22. szátm a|attí ĺires, iinkormźnyzati
tulajdonú nęm lakas céIú helýség n;'ilvĺínos egyfoľdu\ős pá|yazat útjĺĺn töľténő
bérbeadasara
Elő t erj e s ztő : Kovóc s ott ó - vagłongazdállroůźs i i gazgató

|2. Javaslat a Budapest VIII. kerĹilet, Népszínhaz u. 31. szźml a|atti tires, nem lakas céljĺára
szo|gá|ő helyiség bérbeadásaĺa vonatkozó páLyazat eredményének megállapítĺĺsaľa és
új bóli pźiyźľ;atra történő kiírásaľa
El ő t e rj e s z t ő : Kov ác s o t t ó - v a gl o ngaz dlźllro dás i i gaz gat ó

13. Javaslat a Budapest Vlll. keľĹilet, Puskin u. 24. szźtm a|attí iires, nem lakás céljara
szo|gźiő helyiség bérbeadasĺĺľa vonatkozó pźiyazat eredményének megĺĺllapítĺásĺáĺa és
újbólí pźiyźuatattjrténő kiíľasĺáľa
Elő t erj e s ztő : Kovóc s ottó - vaglongazdáIlrodós i i gazgató

14. A MagyarorszÁgi Evangélikus Egyház Luther Kiadója bérbeszĺmíüási kéľelme a
Budapest VIII. kerület, Rfüóczi tÍ 57. száľĺ. alatti ĺĺnkormányzati tulajdonú helýség
vonatkozásában
Előterjesztő: Kovács ottó - vagłongazdálkodási igazgató



15. GOLDA PLUS K-ft. bérbevételi kérelme a Buđapest VIII. kerület, Vas u. 3. szrím alatti

tires, önkormźnyzatitulajdonú nem lakás céIjétraszo|gźiő helyiség vonatkoziísában
Előterjesztő: Kovács ottó - vagłongazdálkodási igazgató

16. Gusti Mediterraneo Kft. bérleti díj alacsonyabb összegen tĺirténő megźll|apitásrĺľól és

tartozás elengedéséről szóló kérelme a Budapest VIII. kerület, Víg u. 30. szĺím alatti

helyiség vonatkozásában
Előterjesztő: Ęová9s ouó - vaglongazdálkodósi igazgató

17. Javaslat a HÁr-Ép Kft. ľészletľrzetésí ajánlatának elfogadására a Budapest VIII.
kerĹilet, Práter u' 24. szźtm a|atti telekre fennálló kötbértaľtoz'ás rendezésére
Eĺőterjesztő: Kovács ottó - vagłongazdálkoddsi igazgató

3. Egyebek
(ír ás b eli előterj e sztés)

1. A Józsefuarosi Gazdálkodási Kĺlzpont Zrt.-vel kötött szerződés módosítása a Corvin
Sétany Pľogľam feladataira
Előĺerjesztő: Dr. Sĺjru Boĺoľld - alpolgáł,lnesteĺ. 'i. 

"r2. Javaslat együttmiikĺidési 'megállapodás 
megkĺitésére a Hit Gytilekezete

Szeretetszo|gáIatával (POTKEZBESITFS) ż

Előterjesztő:,Dr Boiya Krisztina - a Humánszolgóĺtatási Ugłosztály vezetője

4. Zártĺilés keľetében táľgyalandó előterj esztések
(írásb eli előterj esztés)

1. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Rĺíkóczi útIlszĺímú ingatlanĺa vonatkozó
elővásaĺlasi jogľól való lemondasra. Etőterjesztő: Dr. Hencz Adrienn - a Gazdálkadási Üglosztály vezetője

2. Javaslat a Budapest VIII. keľület, Nap u.JD szĺím ďatti bérlők pźiyźzaton
kívĺili minőségi lakascseľe kérelmével kapcsolatban-- 
Előterjesztő: Kovócs ottó - a Józsefvárosi Gazúźllrodási Központ Zrt.

v a gł ongazdál lra dá s i i gaz gat ój a
3, Efiezségi aj$a: a_felperes által indított per}en 1sÜncossÉc,

POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Mészár Erilra - aljeg,,ző

1. Gazdátkodási Ügyosztály
Előterjesztő: Dr. Hencz Adľienn - ügłosztályvezető
(ír ásb eli el ő t erj eszté s)

Soós Gyiirgy
Javaslatot tesz az 1.6. és I.7. napirendi pontok kiilön taąya|ásara. Mivel egyéb külön

tźrgya|ásrajavaslat nincs, a blokkban maľadt napiľendi pontok együttes vitáját megnyitja,

|ezÁąa.Szavazźstabocsátjaazalábbíhatarczati javaslatokat:



Napiľend 1.1. pontja: Tulajdonosihozzájźlľulás Budapest VIII. kerĺilet, Horváth Mihály
tér 15. sz. ingatlan villamosenergia.ellátó ft'ldkábel létesítéséhez

A Városgazdálkodrísi és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint' hogy tulajdonosi hozzájaruLasát adja az
ELMU HáIőzati Kft. áltď a Budapest VIII. kertilet, Horváth Mihály tér (hĺsz.: 3523813) 15.
sztlm a|atti ingatlanĺa tervezett villamos szekĺény villamosenergia e||átását szolgáló
ťoldkábeles csatlakozővezeték létesítéséhez' az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás aberuházőt nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb
szakhatósági és hatósági engedély ek b eszerzése alól,

b. a tulajdonosi hozzźljáruIás az ĺinkormányzati tulajdonú Horváth Mihály tér (hĺsz.:
3 523 8 l 3) jźrđaszakaszĺĺra terj ed ki,

c. a beruhrázónak (építtetőnek) a koztftkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájárulttst a vonatkozó rendelet (I9ll994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatoliĺsával a Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuiĺľosi Polgármesteri
Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kcll kćrni, ćs az
abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. kcjtelezi a kivitelezőt az ériĺtett jźrdaszakasz rétegrendjének megfelelő minőségben
toľténő helyreállítására, melyre abervhźzó és kivitelező ktjzĺjsen 5 év garanciátvá||a|,

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészĹiltérő| a közteľület tulajŕlonosát
írásban értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzáĄźlruIás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betaľtásával, a dtintés napjától számitotí1 évig érvényes.

Felelős: polgármesteľ
Hatariďő : 20 I 6. máľcius 7.

Napirend 1.2. pontja: Tulajdon osi b'or.zátjátrulás Budapest VIII. keľĺilet Corvin projekt
Í19ĺB II. ůiteméhez kapcsoló'dó' 10 kV és 1 kv földkábelek létesítési munkáihoz

AYźrosgązdálkodasi és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy fulajdonosi hozzájaniasátaďja_
az ELMU Hźtlőz.ati Kft. megbízása alapjarl ď GTF Tervezo Fővállalkozó Kft.
(cégtregyzékszám:01 09 692800113l, székfiely: 1131 Budapest, Rokolya u. 1-l3.) által,
Budapest VIII. kęrület Corvin projekt 1198/B II. ĺitem villamoseneľgia- ellátÁ-shoz szĹikséges
kĺizcélú elosztóhálózat, ezen beltil a 10 kV-os és 1 kV-os ft'ldkábelek létesítéséhez' az alébbi
feltételekkel és kikötésekkel :

a. jelen mlajdonosi hozzájaru|as a bervhazőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szfüséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése a|ó|,

b. a fulajdonosi hozzájźtru|ás az önkormányzati tulajdonú Pľáter utca (ľľsz.: 3610012),
Leonaľdo da Vinci utca (hrsz.: 3627012) és a Tcĺmő utca (hĺsz.: 3616212) tervek
szeľinti út- és járdaszakaszaíraterjed ki,

c. a beľuházónak (építtetőnek) a kozÚtkezelői és munkakezdési (bwkolatbontĺísi)
hozzájanilást a vonatkozó ľendelet (19/|994. (V.31.) KřryM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővláľos VIII. kerület Józsefuaľosi Polgármesteri
Hivatal Hatósági Ugyosztály Epítéstigyi IrodájátőI előzetesen meg kell kérni, és az
abban foglaltakat maľadékÍalanul be kell tartani,



d. kötelezi a kivitelezőt az éríntett út- és jáľdaszakasz bontasi helyek _ aszfalt buľkolat
alatti - ľétegrendjének megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a

beruháző és kivitelező közĺisen 5 év garanciát vállal:
. a Tömő utcai szakaszon a térk<jves jźrdźů<at, nagykockakő paľkolósávot, kiemelt

szegélyeket eredeti állapot szerint kell helyreállítani, az úttesten az aszťa|t

kopóréteget legalább a foľgalmi sáv szélességének megfelelő hosszúságban kell
kiépíteni.

e. az engeđé|yes kĺiteles a munkák (helyreállítás) elkészĹiltéről a köZteriilet fulajdonosát
írásban éľtesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzź1tmLás csak az engedélyező szeľvek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betartásával, a dĺĺntés napjától számított 1 évig éľvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. maľcius 7.

Napiľend 1.3. pontja: Tulajdonosihozzájálrulás a Budapest VIII. keľĺĺlet, Kisfaludy utca
23.25. szá mrĺ ingatlan kapubehaj tĺĺ létes ítés éhez

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulgjdonosi hozzájaru|ását adja _

az ARCHIMON Kft. (tttz Budapest, Neumarm János utca l.) megbízásából a

WETTSTEIN & TARSA Bt. (1061 Budapest, Anđrássy ÍIt 34.) részéte, a Budapest VI[.
kertilet, Kisfaludy utca (hľsz.: 35660) 23-25. szźlm alatti ingatlaľron tervęzętt tĺíĺsashaz építési
engeđéIyezéséhez készített közlekedési aIátźtmasztó munkarészhez, az útcsatlakozasi
kiépítésének közterülęti munkáihoz az a\źlbbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzźĘźru|źs a beruhźzőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szfüséges egyéb szakhatósági és hďósági engedélyek beszerzésę a|őI,

b. a beruhazónak (építtetőnek) a koztfikezeloi és munkakezdési (buľkolatbontasi)
hozzájáru|ást a vonatkozó renđelet (I9lI994. (V.31.) KHVM ľendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuĺĺrosi Polgĺírmesteri
Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az
abban foglďtakat maľadéktalanul be kell taľtani,

c. kötelezi a|<lvite|ezőt a Kisfaludy utcai jáľda- és útszakasz bontási helyek terv szerinti
rétegrendben, a csapadékvíz elvezetését biztosító kiďakításban, megfelelő minőségben
történő helyreállításaĺą melyre abenńaző és kivitelező közösen 5 év gaľanciźLtváLI|a|,

d. az eĺgeđéIyes köteles a munkák (helyľerĺllíüás) elkészĹiltércI aköńerĺilet fulajdonosát
írásban értesíteni,

e. jelen fulajdonosi hozzajźru|ás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok
előírrísainak maradéktďan betaľtásával, a d<intés napjától szźtmított} évigéľvényes.

Felelős: polgáľmester
Hatariđő: 20 1 6. miírcius 7.

Napĺľend 1.4. pontja: Tulajdonosihozzájálrulás a Budapest VIII. keriilet' Nap utca 16.

számú in gatlan kapubehaj tő átépítéséhez

AYźtosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzźjaÍalź.sátadjaa
Speciál Zrt. (IO5I Budapest, Bajcsy-Zsilinszky tft 12. V/503.) részéte, a Budapest VI[.



keľület, Nap utca (hľsz.: 35644lf) 16. szám alatti ingatlanon tewezett tĺírsashĺŁ építési
engedélyezéséhez készített közlekedési létesítmények munkarészľrez, az útcsatlakozás
átépítésének kĺiztertileti munkaihoz' az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozztĄáru|ás a beruhĺĺzót (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez
sztikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól'

b. a beruhrázónak (építtetőnek) a közűtkeze|oi és munkakezdési (buľkolatbontási)
hozzájźlĺu|ttst a vonatkozó rendelet (|9lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgáľmesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell ké'''i, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. kotelezi a kivite|ezőt a Nap utcai jĺírda- és útszakasz bontási helyek terv szerinti
rétegrendben, a csapadékviz elvezetését biztosító kialakításban, megfelelő minőségben
tĺjrténő helyreállításiĺra' melyre abenlházó és kivitelező kozosen 5 év garancitú vźi|a|,

d. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a kdztertilet tulajdonosát
írásban értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzźĄtlruIás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betartiĺsáva|, a döntés napjától számított 2 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. miĺrcius 7.

Napiľend 1.5. pontja: Javaslat il Baueľ Pľojekt Kft. gépjármű-elhelyezési
ktitelezetts égének pénzbelÍ megváltással történ ő telj esítéséľe

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. hozzźtjźru|_ a Józsefuĺáros területén azépíttetők gépjĺíľmti-elhelyezési k<itelezettségéľől
sző|ő |5/2011. (ilI.18.) önkormányzati rendelet 7.$ (l) bekezdés a) pontja a|apján_,
hogy a Bauer Projekt Kft. (cégiegyzékszźtrĺl: 01 09 270548,|086 Budapest,Lujzautca26.-
2l1.) a Budapest VIII. kerület, Baueľ Sĺándor u.3-5. sziím (ľsz.:35131) ingatlanon
tewezett lakóéptilet megépítéséhez kapcsolódó 10 db gépjĺáľmű-elhelyezési
kötelezettségétpéĺubeli megváltassal teljesítse, 2.500.000,- Fťparkolóhely đíjért.

Felelős : polgĺĺľmester
HaÍénđo : 20I 6. marcius 7.

2. felkéri a polgĺírmestert, hogy gondoskodjon a gépjármiĺ-elhelyezési kĺĺtelezettség
megváltásaľa vonatkozó megállapodĺás előkészitésérő|, aláírásźrő|.

Felelős : polgĺírmester
Határidő: 201 6. marcius 3 1 .

Napiľend l.6. pontja: Javaslat a Miľ Catering Kft. kérelme alapján koncentrált rakodó
kijeliilésére

A napirend 1.6. pontját kiiliin tárgyalásra kĺkéľték.



Napiľend 1.7. pontja: Javaslat kłizteriĺlet-használati kérelmek elbíľálására

A napiľend 1.7. pontját küIön tárgyalásra kikérték.

Napiľend 1.8. pontja: Javaslat a kiizterůilet használatból befolyĺó bevételek20"/".ának az
éľintett táľsasházak ľészére tłirténő visszafizetésére

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy jóvahagyja a Budapest VIII.
kerület, Kĺúdy u. 5. szám és a Kĺúdy u. 6. szám alatti táľsashćaak kérelmeit, és a Rendelet2f .

$-a értelmében a f0I5. évben beťrzetett közterület-haszná|ati đfi 20 oÁ-át, azaz 43 .928,- Ft-ot a
Budapest VIII. kerület, Kĺúdy u. 5. szám alatti társashtĺz, va|arrlint a Budapest VIII. kertilet'
Kľúdy u. 6. szám alatti Táľsa sház részéte egyenlő ar ánybarl visszafi zet.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2016. március 7.

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy jóváh agyja a Budapest VIII.
kerület, Rákóczi int 21 .lA szám a|atti tźrsashźn kéľelmét, és a Rende|et 22. $-a éľtelmében a
2015. évben befizetett kĺjzterĹilet-hasznáIati díj 20%-áL azaz 116.456,- Ft-ot a Tarsashaz
tészére visszafizet.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2016. máľcius 7.

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy jóváhagyja a Budapest VIII.
keľiilet, Vas u. 12. szźlm alatti tĺľsashaz kérelmét, és a Rendelet 22. $-a értelmében a20|5.
évben beťlzetett köĺerület-haszná|ati đij 20%-át, azaz 3.040,- Ft-ot a Tarsasház tészére
visszaťtzet.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíridő: 20|6. marcius 7.

A Városgazdátkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy jóvráhagyja a Budapest VIII.
kerület, Mikszáth Kálman tér 2. szźtm alatti tźlrsasház kérelmét, és a Rende|et 22. $-a-
értelmében a 2015. évben befizetett közteľĹilet.hasznźt|ati díj 20%-tLt, azaz 566.271,- Ft-ot a

Tarsashaz t észér e visszafizet.

Felelős: polgármester
Hataľiđő: 2016. mĺíľcius 7.
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budapest VIII.
keľiilet, Bródy Sándor u.2. szźlm alatti tarsashaz kérelmét' és a Rendelet 22. $-a éľtelmében a
2015. évben befizetett közterület-hasznźtlati đij 20yo-át, azaz 134.833,- Ft-ot TáľsashĺŁ részére
visszaťlzet.

Fclclős: polgármesteľ
Hataridő: 20|6. március 7.

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budapest VIII.
kerület, Horváth Mihály t& 16. szźlm a|atti társasház kéľelmét, és a Renđe|et 22. $-a
éľtelmében a 20L5. évben befizetett kĺjzterĹilet-hasznźt|ati dij 20%-át, azaz 31.050,- Ft-ot a
Taĺsasház r észér e visszafizet.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. március 7.

A Vĺírosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy jóváh agyja a Budapest VIII.
kerület, Haľminckettesek tere 2. szźtm alalti tźrsasház kérelmét, és a Rende|et 22. $-a
ételmében a 20|5. évben befizetett köZteľület-hasznźt\ati đíj 20%-át' azaz 208.180,- Ft-ot a
Társasház részére visszafi zet.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. mĺĺrcius 7.

A Vaĺosgazdálkodĺási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy jóvĺíhagyja a Budapest VIII.
keriilet, Beľzsenyi u. Zlb. szálm a|atti tźlrsasház kérelmét, és a Rende|et 22. $-a éľtelmében a
20|5. évben beťtzetett közterulet-hasznźlati dij 20%-át, azaz 11.000,- Ft.ot a Trírsashĺĺz
tészéte visszaťlzet.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. mĺírcius 7.

A Vĺíľosgazdálkodĺísi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budapest VI[.
kerĹilet, Baĺoss u. 10. szźtm alattitźltsashźz kérelmét, és a Rende|et22. $-a értelmében a2015.
évben beťĺzetett közteriilet-baszĺźiati dij 20%-áL azaz 188.808,- Ft-ot a Tarsashaz részére
visszafizet

Felelős: polgáľmester
Hataridő : 20I 6. marcius 7.
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A Vaľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budapest VIII.
keriilet, Lőrinc pap tér 3. szttm alatti taľsasházkéreImét, és a Rendelet 2f. $-a éľtelmében a
2015. évben befizetett közteľĺilet-haszná|ati díj f)%-źLt, aZaZ 68.068,- Ft-ot a Tríĺsashaz
részére visszafizet.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. március 7.

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy jóváhagyja a Budapest VIII.
kerület, Kĺúdy u 4. szźtm alatti társashtnkére|mét, és a Ręndelet 22. $-a értelmében a2015.
évben befizetett közterület-hasznáIati dij f\%-át, azaz 12.535,- Ft-ot a Tarsashaz részére
visszaťtzęt.

Felelijs: polgármester
Határidő: 20116. marcius 7.

A Vaľosgazdältodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint,.hogy jőváhagyja a Budapest VIII.
kerĹilet, Krúdy u. 1 1. szźlm a|atti tźxsashćz kérelmét, és a Rende|et 22. $-a értelmében a 2015.

évben befizetett köztertilet-hasznáLati díj 20%-át, azaz 81.173,- Ft-ot a TársashĺŁ részéte
visszaťĺzet.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2016. máľcius 7.

Soós Gyłirgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, l taĺózkodás szavazatta| a Bizottsźry az alábbi
határ o zatokat elfo gadta:

Napirend t.1. pontja: Tulajdonosihor.zájátľulás Budapest VI[. kerület, Horuáth Mĺhály
tér 15. sz. ingatlan villamosenergia.ellátó Íi'ldkábel létesítéséhez

20 5 l 2016. (III.0 7.) sz. Város gazdálko dási és Pénziiryi Bĺzotts ág határ ozata
(13 igen, O'nem, 1 tartózkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban töľtént a szavazás.)

A Vaľosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájźruIásátadjaaz
ELMŰ Há|őzatí Kft. ĺáltal a Buđapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér (hľsz.: 3523813) 15.

szźlm a|attĺ ingatlanľa tervezett villamos szekrény villamosenergia elltúźsźń szolgáló
ftildkábeles csatlakozővezetéklétesítéséhez, azalábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jeten fulajdonosi hozzźLjáÍv|ás abenńazőt nem mentesíti az építéshez sziikséges egyéb

szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
b. a tulajdonosi hozzÁjźlĺu|źs az ĺinkormanyzati tulajdonú Horváth Mihály tér (ľľsz.:

3 523 8 ĺ 3) j áÍ đaszakaszźtr a terj ed ki,
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c. a beruhazónak (építtetőnek) a kozutkezelői és munkakezdési (buľkolatbontasi)
hozzájźru|źst a vonatkozó ľendelet (I9ĺI994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Buđapest Főviíros VIII. keľtilet Józsefuĺĺľosi Polgĺírmesteri
Hivatal Hatósági Ügyosztźiy Építésiigyi Iľodájától előzetesen meg kell kémi, és az
abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. kĺjtelezi a kivitelezőt az énntett járdaszakasz tétegrendjének megfelelő minőségben
torténő helyreállítĺĺsára,me|yte a beruhrázó és kivitelező kĺizösen 5 év garancíźńvźllral,

. e. az engeđé|yes köteles a munkfü (helyľeállítás) elkészültéről a kĺĺzterület fulajdonosát
írásban értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
: előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított l évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016. március 7.

Napiľend l.2. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. keľĺilet Coruin pľojekt
|'19ĺB II. ůiteméhez kapcsolódó' 10 kV és 1 kv Íi'ldkábelek létesítési munkáihoz

20612016. (III.07.) s7. Váľosgazdá,|kodási és Pénziigyi BizottsĄghatározata
(13 igen' 0 nem, l taľtĺózkodás szavazatta|)
(ľematikni blokkban tortént a szavazás.)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy fulajdonosi hozzájaru|ását aďja _
az ELMŰ Há|őzati Kft. megbízźsa a|apjźn a GTF Tervezo Fővállalkozó Kft.
(cégegyzékszám:01 09 692800|131, székhely: 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.) tita|,
Budapest VIII. keriilet Corvin projekt l198/B II. titem villamoseneľgia ellátáshoz szfüséges
közcélri elosztóhálózat, ezen belül a l0 kV-os és 1 kV-os fijlđkábelek létesítéséhez, az a|ábbi
feltételekkel és kikĺitésekkel :

jelen tulajdonosi hozzátjarulźls a beruhłízót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szfüséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése ďól,
a tulajdonosihozzájarulas az önkoľmanyzati tulajdonú Práter utca (ľsz.:3610012)'
Leonaľdo da Vinci utca (ľsz.: 3627012) és a Tĺimő utca ftľsz.: 36|6212) tervek
szeľinti Ílt- és járdaszakasz.airaterjed ki,
a beruhrĺzónak (építtetőnek) a koztftkezeLői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzttjáľu|ást a vonatkozó rende|et (I9/I994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuiáĺosi Polgármesteľi
Hivatal Hatósági lJgyosnáIy Építésiigý lrodájátőI előzetesen meg kell kémi, és az
abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
kĺitelezi a kivitelezőt az érintett út- és jźlrdaszakasz bontísi helyek _ aszfa|t burkolat
a\atti _ ľétegrendjének megÍělelő minőségben tĺiľténő helyreállítasźra, me|yte a
beruhaző és kivitelező kĺjzĺisen 5 év gaľanciátvźLIIa|:
. a Ttjmő utcai szakaszon a térkiives jźttdákat, nagykockakő parkolósávot, kiemelt

szegélyeket eredeti állapot szerint kell helyreźllítani, az úttesten az aszfa|t
kopóľéteget legalább a forgalmi sáv szélességének megfelelő hosszriságban kell
kiépÍteni.

az engedéIyes kciteles a munkfü (helyreá||ítas) elkésziiltéľől a köĺerület fulajdonosát
írasban éľtesíteni,

b.

d.
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ť. jelen tulajdonosi hozzźtjánslźts csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
előírasainak maradéktalan betartásával, a đĺjntés napjától szĺĺmított 1 évig éľvényes.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0I6. máľcius 7.

Napirend 1.3. pontja: Tulajdonosihozzájálrulás a Budapest VIII. keľület, Kisfaludy utca
23 -25: számri in gatlan kapubehaj tó létes ítéséhez

2071201'6. (III.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottságbatározata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)
(Temątikai blokkban tÓrtént a szavazds.)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzajźLÍ\I|ásat aďja -
aZ ARCHIMON Kft. (I|17 Budapest, Neumann János utca 1.) megbízásából a
WETTSTEIN & ľÁnsa Bt. (1061 Budapest, Anđrássy tlt 34.) részére, a Budapest VIII.
kerĺ.ilet, Kisfalucly utca (hĺsz.: 35660) 23-25. szfurr alatti ilrgatlaĺron tewezętt tarsashĺŁ építési
engedé|yezéséhez készített közlekedési alźtámasnő munkarészhez, az útcsatlakozási
kiépítésének közterĺileti munkáihoz az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájáruIás a beruhiŁót (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez
sziikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. . a beruhazónak (építtetőnek) a koztftkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzźljáru|ást a vonatkozó ręndelet (19/|994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővĺíros VIII. kerület Józsefuĺírosi Polgármesteľi
Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodźljátó| előzetesen meg kell kémi, és az
abban foglaltakat maľadéktalanul be kell taľtąni,

c. kĺjtelezi a kivitelezőt a Kisfaludy utcai jarda- és útszakasz bontási helyek terv szerinti
rétegrendben' a csapadékviz elvezetését biztosító kialakításban, megfelelő minőségben
történő helyreállítrásara, melyľe abervhźző és kivitelező közĺisen 5 év gaĺanciátvá||al,

d. az engedéIyes köteles a munkák (helyreállítĺs) elkészĺiltérőI aköztęrĺilet fulajdonosát
írásban értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzźtjźru?ts csak az engedélyező szeľvek,- szakhatóságok
előíľásainak maľadélĺ:talan betartásával, a döntés napjától szĺmított 2 évígérvényes.

Felelős: polgrĺrmesteľ
Hatlíridő: f0|6. ľnĺĺľcius 7.

Napirend 1.4. pontja: Tulajdonosihozzájálrulás a Budapest VIII. kerület, Nap utca 16.

számil ĺn gatlan kapubehaj tő áúépítéséhez

2081201'6. (Iil.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 1 tartőzkodás szavazatta|)
(Iematilrni blokkban tortént a szavazós.)

A Varosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzíjarulźľiát ađja a
Speciál ZÍt. (|05I Budapest, Bajcsy-Zsilinszky tft |2. V/503.) részéte, a Budapest VIII.
kerĹilet, Nap utca (ľľsz.: 3564412) 16. szźnĺl alatti ingatlanon tervezett tźttsashán építési
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engedélyezéséhez készített kĺizlekedési létesítmények munkarészlrez' aZ útcsatlakozás
átépítésének koĺeruleti munkáihoz, az alábbi feltételekkel és kiktjtésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás a beruhazót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a beľulriĺzórrak (építtetĺĺrrek) a kĺjzútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájźtrulast a vonatkozó rendelet (I9lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővaros VIII. kertilet Polgáľmesteri Hivatal
Hatóságí Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. kotelezi.-a kivitelezőt a Nap utcai járda- és útszakasz bontasi helyek teľv szerinti
rétegrendben' a csapadékviz elvezetését biztosító kialakításban, megfelelő minőségben
történő he|yreáLlítására, melyre aberuházó és kivitelező kcjzösen 5 év garanciźńvá||a|,

d. az engeđé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészü|téro| a közterület tulajdonosát
írásban éľtesíteni,

e. jelen fulajdonosi hozzźtjárulás csak aZ engeđéIyező szervek, szakhatóságok
előírasainak maradéktalan betaľtasával, a dĺintés napjától számított 2 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hatďidő: 2016. maľcius 7.

Napirend 1.ś. pontja: Javaslat a Baueľ Projekt Kft. gépjármű.elhelyezési
kötelezettségének pénzbeli megváltással tiirténő teljesítésére

f09l2016. (Iil.07.) sz. Váľosgazdáikodálsi és Pénztigyĺ Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, l tartőzkodás szavazattl|)
(Iematilcai blokkbąn ttjrtént a szavazás.)

A Vĺĺľosgazdálkodĺási és Pénziigyi Bizottság úgy dtint, hogy

1. hozzájaral_ a Józsefuaros teľĺiletén az építtetłĺk gépjĺírmiĺ-elhelyezési kötelezettségéről
szó|ő |512011. (m.18.) iinkormźnyzati rendelet 7.$ (l) bekezdés a) pontja a|apján_,
hogy a Bauer Projekt Kft. (cégiegyzékszźlm:01 09 270548,|086 Buđapest,Lujzautca}í.
2/1.) a Budapest VIII. keriilet, Bauer Sĺĺndoľ u.3-5. szĺím (ľľsz.:35131) ingatlanon
tervezett lakóéptilet megépítéséhez kapcsolódó 10 db gépjĺármű-elhelyezési
kötelezettségétpéĺubeli megváltassal teljesítse, 2.500.000,- Ft/parkolóhely díjéľt.

Felelős: polgríľmesteľ
Hatźľĺ.dő : 20| 6. miírcius 7.

2. felkéri a polgáľmesteľt, hogy gondoskodjon a gépjźrmí-elhelyezési kötelezettség
megváltasára vonatkozó megállapodás előkészítéséľől, a|áírasárő|.

Felelős : polgĺĺrmester
Hatĺĺńdő: 2016. maľcius 31.
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Napĺrend 1.8. pontja: Javaslat a ktĺzteriilet használatbĺól befolyĺi bevételek 20oÁ-ánĺk az
érintett társasházak részére ttirténő visszafizetésére

2I0 ĺ20 16. (Iil. 0 7. ) sz. Vá ros gazd álko d ás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen, 0 nem, 1 tartrizkodás szavazatta|)
(Tematikni blokkban tĺjrtént a szavazĺźs.)

A Varosgazdálkođási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy jóvahagyja a Budapest VIII.

kerület, Kĺidy u. 5. szám és a Kľúdy u. 6. szám alatti társasházak kérelmeit' és a Rende|et22.

$-a értelmében a fOI5. évben befizetett köztertilet-haszná|aÍi dij f0 oÁ-źtt, azaz 43.928,- Ft-ot a

Budapest VIII' kerĹile1, Kĺúdy u. 5. szźlm alatti tarsasház,va|amint a Budapest VIII. kerület,

Krúdy u. 6. szám alatti Tarsa shźn részére egyenlő arányban visszaťlzet.

Felelős: polgármester
Határidő: fjl 6. marcius 7.

2t|ĺ20L6. (III.07.) sz. VáľĺlsgazĺIátkodási és Pénziigyi Bizottsághatáľozata
(13 igen,0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)
(ľe matikni b l o kkb ąn 

-t 
ör t é nt a s z av azás. )

A Yáĺosgazdá|kodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy jóvahagyja a Budapest VIII.

keľĹi|et, Rakóczi tt 27.l.^ szětm a|aÍti tźrsasház kérelmét, és a Rende|et 22. $-a éľtelmében a

2OI5. évben befizetett közterĹilet-haszntiati dij 20%-át, azaz 116.456,- Ft-ot a Tĺĺĺsasház

részéte visszafizet.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: f0I6. maľcius 7.

212 t2016. (I[.0 7.) sz. Váľos gazdálko dási és Pénzü gyi Bĺzotts ág határ ozata
(13 ĺgen,0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)
(Tematilrni blolc]rban tortént a szavazós.)

A Vaľosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság úgy dcint, hogy jóvĺĺhagyja a Budapest VIIL
kerĺilet, Vas u. |2. szÁm alatti táľsashaz kérelmét, és a Rendelet 22. $-a értelmében a2015.
évben befizetett közteľiilet-használati dij 20%-áL azaz 3.040,- Ft-ot a Tarsashaz részére

visszaťlzet.

Felelős: polgármester
Hataridő: 201,6. marcius 7.

2Í3 I 201'6. (I[.0 7.) sz. Váľosgazdálko dási és Pénzü gyĺ Bizotts ág határ ozata
(ĺ3 igen,0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)
(ľematilwi blokkban történt a szavazás.)

A Varosgazdálkodĺási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy jóvahagyja a Budapest VIII.

kerĹilet, Mikszáth Kálmán tér 2. szźtm aLatti taľsashrĺz kéľelmét, és a Rendelet 22. $-a
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ételmében a 2015. évben befrzetett közteriilet-hasznźl|ati dij 20%-źtt, azaz 566.27I,- Ft-ot a

T ár sashźz t észér e visszaťlzet.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: f0I6. mĺĺľcius 7.

214lf016. (III.07.) sz. Városlazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, l tartózkodás szavazatta|)
(ľemqtikai blokkban tÓrtént a szavazós.)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budapest VIII.
kertilet, Bródy Sándoľ u.2. szám alatti tarsasházkérelmét, és a Rendelet f2. $-a éľtęlmében a
2015. évben befizetett közterĹilet-használati dij 20oÁ-źLt' azaz I34.833,- Ft-ot Táľsasház részére
visszaťlzet.

Felelős: polgármester
Hataľidő: f0|6. marcius 7.

21512016. (III.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 ig.en' 0 nem, l tartózkodás szavazatta|)
(Tematikni blolrkban tÓľtént a szavazás.)

A Vaĺosgazdálkodĺísi és PénzĹigyi Bizottság úgy d<int, hogy jóvahagyja a Budapest VIII.
kerület, Horváth Mihály tér 16. szźłrl a|aÍti társashźz kérelmét, és a Rendelet 22. $-a
értelmében a 20|5. évben beÍizetętt közterület-haszná|atĺ dij z0%-źń, azaz 31.050,- Ft-ot a
T áĺ sasház r észér e vi s szaf,tzet.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|6. marcius 7.

216ĺ201'6. (III.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 ĺgen' 0 nem, 1 taľtrízkodás szavazatta|)
(ľemati|rai blokkban tôrtént a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és Pénzĺigý Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budapest VIII.
keľĹilet, Haľminckettesek tere f. szán a|atti tźrsashĺíz kérelmét, és a Rendelet 22. $-a
éľtelmében a 20|5. évben befizetett kdzteľület-hasznáIati ďíj 20%-áL azaz 208.180,- Ft-ot a

] Tćttsasházrészére visszaťtzet.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźnđő : 20 | 6. marcius 7.
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21712016. (I[.07.) sz. Városgazďá|kod'álsi és Pénziiryi Bizottsághatározata
(13 igen, 0 nem, 1 taľtĺózkodás szavazattal)
(Tematikai blokkban toľtént a sząvazás.)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy jóváhagyja a Budapest VIII.
kertilet, Berzsenyi u. Llb. szttm a|atti taľsasház kérelmét, és a Rendelet 2f. $-a értelmében a
2015. évben befizetett közterĹilęt-használati dij 20%-áL azaz 11.000,- Ft-ot a Társashaz
részére visszaťlzet.

Felelős: polgármester
Határidő : 201 6. március 7.

2t8 l 2016. (Iil.07.) sz. Váro s g azdź,Jko ďás i és P énzii gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen, 0 nem, 1 taľtĺizkodás szavazattal)
(Tematikni blokkban tortént a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺint, lrogy jóválragyja a Budapest VIII.
keriilet, Baross u. 10. szám a\attitársashtz kérelmét, és a Rendelet22. $-a értelmében a 2015.

. évben befizetett kĺizterĹilet-hasznáIati ďij 20%-á1 azaz 188.808,- Ft-ot a Tátsasház részéte
visszafizet.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. március 7. \

2|9ĺ2016. (III.07.) sz. Városgazdźikodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(t3 igen, 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)
(Tematikoi blokkban tortént a szavazás.)

A Yárosgazdĺilkodasi és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budapest VIII.
keľĹilet, Lőrinc pap tér 3. szźtm alatti tarsashézkére|mét, és a Rendelet 22. $-a értelmében ď
2015. évben befizetett köaerület-hasz-rÉiatí díj 20%-źLL azaz 68.068,- Ft-ot a Tźrsashán
részére visszafizet.

Felelős : polgĺíľmester
Hatĺĺľidő: 2016. marcius 7.

220ĺ201'6. (III.07.) sz. Városgazdálkodási és PénzÍiryi Bĺzottsághatározata
(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)
(ľematilrai blokkban tĺirtént a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy jóvahagyja a Budapest VIII.

keľiilet, Kruđy u 4. szám alatti tĺáľsashźzk&e|mét, és a Rendelet 22. $-a értelmében a2015.
évben beťrzetett közterĹilet-hasznźiati díj 20%-át' MÄz 12.535,- Ft-ot a Taľsashĺíz részére

visszaťĺzet.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 20|6. maľcius 7.
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22Ll2016. (III.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, |' tartőzkodás szavazattal)
(Tematikai blokkban ttjrtént a szavazds.)

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budapest VI[.
kerület, Kĺúđy u. 11. szám a|atti társasház kérelmét, és a Rende|et22. $-a értelmében a 2015.
évben befizetett kĺjzterület-használati díj 20%-á| azaz 81.173,- Ft-ot a Társasház részére
visszaírzet.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. marcius 7.

Napirend 1.6. pontja: Javaslat a Mir Catering Kft. kérelme alapján koncentráIt rakodó
kijeliilésére .

Soĺós Gytirgy :

A vitát megnyitja. Jelezni kívźnja, hogy jó
Kérdések és hozzźszólások hiĺánvában a vítát
javaslatot:

szíwel nem fudja tämogatni az e|óterjesztést.
Iezärj a. Szav azásr a b o c sátj a az alábbi hatźr o zati

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-nek a Budapest VIII. kerület, Alftjldi u. l.
szám előtt l0 méteres koncentrált rakodóhely kijelĺilését, hétköznaponként 7:00 őrátő|
1 4:00 őráig tartő időkorlát mellett.

Felelős : polgiírmesteľ
Hataľidő: 20|6. mĺĺrcius 7.

2. a koncentrált ľakodóhely kijelölésével és az ahhoz kapcsolódó forgalmi rend módosítĺĺsával
összefüggő valamennyi költség a kérelmet benyújtó Mir Catering Kft.-t (cégseg1ĺzékszám:
0l 09 988084, székely: 1063 Budapest, Szinyei Meľse utca}7.fszt.7.) terheli.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20|6. maľcius 7.

Soós Gyöľgy
Megállapítja, hogy 0 igen, 11 nem, 3 tartőzkodźs szavazattal a Bizottság a hatźrozati
j avaslatot elutasította.

222l20t6. (I[.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(0 igen' 11 nem, 3 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alźlbbi hatźtrozatí javaslatot

nem fogadia el:
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I. javasolja a Budapesti Közlekedési Kozpont Zrt.-nek a Budapest VIII. kerület, Alfoldi u' I.
szóm eĺőtt ]0 méteres koncentrált rakodóhely ktjelalését, héftaznaponkent 7:00 órótóĺ
]4:00 óráig tartó időIĺorlót mellett.

2. a koncentrált rakodóhely kijeloĺéséveĺ és az ahhoz kapcsoĺódó forgalmi re.nd

módosításával osszefiiggő valamennyi kÓkség a k,źrelmet benyújtó Mir Catering Kft.-t
(cégjegyzél<szám: 0l 09 988084, szilkely: I063 Budapest, Szinyei Merse utca 27. fszt. 7.)

terheli.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016' március 7.

A Bizottság létszóma _ Borsos Gábor megérkezésével _ l5 főre vóltozott.

Napiľend 1.7. pontja: Javaslat közteľĺilet.használati kéľelnrek elbíľálásáľa

:Soós Gyöľgy
A vitát megnyitja, megadja aszőtVörcjs Tamás képviselőnek.

Vtiľös Tamás
A hatáĺozati javaslat I. pontjahoz kivźn módosító javaslatot szóban benyújtani, mégpedig a
ktĺzterület-hasznźúat zĺĺó időpontj źLt 2019. április 30-ról f0I7 . április 30-ra vźtlrtońatni, azaz 1'

évre engedéIyezĺi.

Soós Gytirgy
Megkéľdezi az előteqesztőt, befogadja-e az e|hangzott módosítást. Igen, befogadja. Megadja
a szőt Jakabff Tamas képviselőnek.

Jakabff Tamás
Egyrésztllgyarrczt szerette volna javasolni. Mĺĺsfelől a IiI. pontra vonatkozó kérdése, jól érti-
e, hogy negatív gľaffrti jellegtĺ tevékenységről van sző, azaz fulajdonképpen tisztítják a
közterĹiletet és ezzeI ľajzolnak ki valamilyen szöveget. Őszintén szőIva nem látja, hogy
egyá|talánezengedélykĺiteles,lévéntisztítjekakdzterületet.

Soós Gytirry
Válaszadásra megađja aszőtaGazdéůkodási Ügyosztźiy vezető-helyettesének.

Dr. Galambos Eszter
Igen, lényegében fujassal tisńítjak le a koszt a közerĹiletľől, és mivel hasznríljĺĺk úgymond a
kcizterületet,artaazidoszak,łakértekengedélyt.

Soós Gyiiľry
További kérdés, hozzaszőIás nincs, a vitět IezźĄa. Szavazásra bocsátja az a|ábbi batáĺozati
javaslatokat:

A Vaľosgazdálkodási és Pénnlgyi BizottstĘ úgy dönt, hogy kĺĺĺertilet-h aszná|ati

hozzájáruIast ađ _ teljes díjfizetésse|_ az a\źhbiak szeńnt:

a
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KözterüIet-használó, kérelmező: Izha|maz Vendéglátĺó Bt.
(székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 32lE. II.
1.)

A kozteľület-használat ideje: 2016. május 0|. -2017. április 30.
KözteľĹilet-haszĺá|at céllja: vendéglátó terasz
KözterĹilet-haszĺźiathelye: Budapest VIII. kerület, Baross u. 8. szám előtti

kozterĹileten
Kĺjzterület-haszná|atnagysága: 28 mf
Díjfizetés iitemezése: havonta

Felelős: polgáľmester 
:

Hatáľidő: 2016. március 7.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

I. az 1252120|5. (XII.07.) szźmrűhatźtrozat szerinti kĺĺĺertilet-hasznźt|atihozzájáru|źst: teljes
díjmentességgel _ az a|ábbiak szerint módosítja:,:

Közterület-haszĺáIő, kérelmező: ZenobiaHungary Kft.
(székhely: 2730 A|bertirsa, Dánosi út 34.)

Aközterület-haszná|atideje: 20l6.janurĺr 0I.._20l6.december31.
Kĺjzterület-haszná|at céIja: építési munkateľület (homlokzat felújítás)
Kozteriilet-hasznáIathelye: Budapest VIII. kerület, Hoľváth Mihály tér |7. -

Németh u. 50. szám előtti teľiilet
Köztertilet-hasznáiatnagysága: 475 m2

A ktizterĹil et-haszná|atideje: 20I6.januĺíľ 16. _20t6.május 15.
Közteľtilet-hasznźtlat cé|ja: építési munkateľĹilet (homlokzat felújítĺás)
Kĺjzterület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerĹilet, Horvĺíth Mihály tér |'7. _

Németh u. 50. szźm elotti terület
Kĺizterület-hasznźiatnagysága: 2dbparkolóhely(10m2paľkolóhelyenként)

Felelős: polgármester
Hatlíľidő: 20|6. maĺcius 7.

2. az I. pont szerinti módosítĺísok nem érintik 1 db paľkolóhely 20|6. januĺír 01. és februáľ
26. ĺapja kĺjzötti, valamint 1 db parkolóhely 20l6.januar 16. - 20|6. február 26. napja
közĺjtti hasznźůatát, amely utĺín a hatźrozat szerinti díjat köteles fizetni.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatánđő:. 20 I 6. marcius 7.

3. a 2016. évre beťlzetett kieső parkolĺási díj áfa tartďmrínak és a módosítlísra tekintettel
megállapított kieső parkolasi dij afa taľtalmanak kiilönbözetét" azaz 458 590,- Ft-ot a
Zęnobia Hungaľy Kft . ľészére visszautď.

Felelős: polgármester
Hat,ánđő : 20 t 6. mrĺrcius 7.
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A Városgazdálkoďási és Pénztigyi Bizottság úgy dtint, hogy köztertilet-hasznáIati
hozzźĺjáruIást ad _ teljes díjmentességgel - az a|źhbiak szerint:

KözterĹilet-használó, kérelmező: BFTK NonpľoÍit Kft.
(székhely: 1 052 Budapest, Városhźn u. 9-I I.)

A kĺjĺeriilet-használat ideje: 2016. źtprilis 05. _ 20|6..ápr1lisf4'
Kĺjzterület-használat célja: promóciós tevékenység (figyelemfelkeltő kép

gőzborotva technológiá-ĺal tciľténő felvitele a
jrárda burko|atfua)

Kĺjzterület-használat helye: Budapest VIII. kertilet, Gutenbergtér 4. sz. előtti
járdán

KözterĹilet-hasznźiatnagysága: 3 nł

A kĺjzterĹil et-hasznźiatideje: 2016. ápritis 05. -2016. źryri|is}4.
Közterület-használat célja: promóciós tevékenység (figyelemfelkeltő kép

gőzborotva technológiával történő felvitele a

. 
Ktjzteľület-h aszná|atl,"ly"' ,frixľľľ"+1traŁerulet, 

Kiss József u. 18. šz.
előtti jĺĺĺdĺĺn

Kĺjzterület-haszĺá|atnagysága: 3 m2

A közteľiilet-használat iđeje: 2016. április 05. _2016. ápriIis}4.
KözterĹilet-hasznéiatcé\a: promóciós tevékenység (figyelemfelkeltő kép

gőzborcÚa technológiával töľténő felvitele a
járda burko|atfua)

Közterület-használat helye: Budapest VIII. keľiilet' Vas u. 6-8. sz' előtti
jardáĺ

K<jzterület -hasznźiatnagysága: 3 Ił

AközterĹilet-haszná|atideje: 20l6.április 05._20|6.ápnIis26.
Köztertilet-hasnźiatcé|ja: promóciós tevékenység (A Buđapesti Tavaszi

Fesztivál installációjĺĺnak kihelyezése)
Közteľület-hasnń|at helye: Buđapest VIII. kerĹilet, Szabó Ervin tér
KtjzteľĹilet-hasznźůatnagysága: 9 m'

Felelős: polgármesteľ
Hatĺíridő: 20|6. miĺrcius 7.

Soós Gyiirgy
Megallapítja, hogy 15 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi
hatźrozatokatelf ogađta:
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: 223120Í6. (Iil.07.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
i (15 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

i A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺ!nt, hogy közterĹilęt-hasznźiati
i hozzájźttu|tst ad - teljes díjfrzetéssel _ az a|ábbiak szerint:

i

i rccjzterület-haszná|ó, kérelmező: IzhalmazVendéglátó Bt.
. (székhely: 11 11 Budapest, Budäfoki itt 32lE. II.
i 1-)

i A közteľĺilet-használat ideje: 20|6. május 0|. _2017. április 30.
: Koztertilet-hasznáIat céIja: vendéglátó terasz
; rözterü1et-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Baross u. 8. szám előttii közterĹileten
: KözterĹilet-hasznéiatnagysága: 28 mz
i Díjťlzetés ütemezése: havonta

i Felelős: polgármester
' Hatětridő:2016. mĺĺľcius 7.

22 4 l 2016. (III. 0 7.) sz. Váľos gazd áIkod ás ĺ és Pénzü gyi Bizotts ág batár ozata
(15 ĺgen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

|. az t252l20I5. (XII.07.) szźmú,hatźrozat szerinti közterület-hasznźůatihozzájáru|ást - teljes
díj mente s sé g gel _ az alábbiak szerint mó dos ítj a :

Kĺjzteľiilet-haszná|ő, kérelmező: Zenobia Hungary Kft.
(székhely: 2730 A|bertirsą Dánosi út 34.)

Aközteriilet-hasznźiatideje: 20I6.januĺr 01._f0t6. december31.
Közterĺilet-használat célja: építési munkaterĺilet (homlokzatfe|tljítÁs,\
K<jzteľĹilet-hasznźiathelye: Budapest VIII. keriilet, Horváth Mihály tér |7. _

Németh u. 50. szĺĺm előtti terület
Közteľület-használatnagysága: 475 mf

A kĺizterület-hasznźlat iđeje: 20l6.januar 16. _2016. május 15.
Közterület-hasznźůatcéIja: építési munkaterület (homlokzat iěhijítás)
Közteriilet-hasznáIatheýe: tsudapest Vlll. keriilet, Horváth Mihríly tér |7. _

Németh u. 50. szím előtti terĹilet
Ktiztertilet-haszná|atnagysága: 2 db paĺkolóhely (l0 m2 paĺkolóhelyenként)

Felelős: polgármester
Hatfuidő : 20I 6. marcius 7.
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2. az I. pont szeńnti módosítasok nem éľintik 1 db parkolóhely 2016. januar 01. és február'
26. napja kĺizĺjtti, valamint 1 db parkolóhely 2016. január 16. - f0I6. februar 26. napja
kĺjzĺjtti hasznáLatttt, amely utźtĺ ahatźĺozat szerinti díjat köteles fizetni.

Felelős: polgármester
Határiđó : 20I 6. március 7.

3' a 2016. évre beťtzetett kieső parkolási đfi áfa taľtalmának és a
megállapított kieső paľkolási đíj áfa taľtalmának különbözetét,
Zenobia Hungary Kft.. részére visszautal.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2016. március 7.

A kci zterül et-haszná|at idej e :

KözteľĹilet-használat célj a:

Közteľül et -hasz-nźůat helye :

Közterület -hasznáIat nagys ága :

A közterĹil et-hasmá|at idej e :

Közteľület -hasnúůat célj a:

K<jzterĹilet-haszrálat helye :

Közteľĺilet -haszná|at nagys ága :

A közterület-lrasanálat idej e :

Kĺizterület -hasmáLat céIj a:

Kö zteľtilet -haszľÉiat helye :

Közteľiilet -hasznáiat nagys ága :

A közterĹil et-hasnlźl|at idej e :

módosításľa tekintettel
azaz 458 590:- Ftot a

201'6. áptllis 05. _ 20116. ápri|isZ4.
promóciós tevékenység (figyelemfelkeltő kép
gőzborotva technológiával töľténő felvitele a
jaĺda burko|ata;a)
Budapest VIII. kerület, Gutenbergtér 4. sz. előtti
jáľdán
3 ÍÍŕ

2016. ápn|is 05. _ 2016. ápĺJ.Lis}4.
promóciós tevékenység (figyelemfelkeltő kép
gőzboroťva technológiával t<irténő felvitele a
jĺírda burkolatálra)
Budapest VIII. kerület, Kiss József u. 18. sz.
előtti jĺírdĺín
3m"

2016. ápn|ís 05. _ 2016. ápnlrisL4.
pľomóciós tevékenység (figyelemfelkeltő kép
gőzborotva technológiával ttirténő felvitele a
jaľda burko|atátra)
Budapest VIII. kerĹilet, Vas u. 6-8. sz. előtti
jáľdĺĺn
3m"

2016. ápri|is 05. _ 2016. ápn|ís26.

225 l 20 1 6. (Iil.07.) sz. Város g azdáůko đálsi és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi .. Bizottság ťtgy dönt, hogy köztertilet-hasznźiatj
hcizzájaĺ'ul'ást ad - teljes díjmentességgel _ az alźtbbiak szeľint:

KözterĹilet-használó, kérelmező: BFTK Nonpľofit Kft.
(székhely: 1052 Budapest, VaroshĺŁ u. 9-11.)
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Közterĺilet-használat céli a:

Kö zterĹil et -haszná|at he lye :

Köztertilet-használat nagys ága :

Fclęlős: polgárĺnester
Hataridő: f0I6. marcius 7.

promóciós tevékenység (A Budapesti Tavaszi
Fesztivál installációjának kihelyezése)
Budapest VIII. kerület, Szabó Eľvin tér
9m"

f . J ózsefv áľosi Gazdálkodási Kőzpont Zrt.
(ír ás b e l i eI őterj e sztés)

Soĺós Gytirgy
Külön tźrgya|ásra tesz javaslatot a 2.9. és 2.I7. napirendi pontok tekintetében.
táĺ gy alásr a további j avasl atokat kéľ.

Komássy Ákos
A2.5. napirendi pontot kéri külĺjn tźrgya|ni.

Soós Gyórgy
Egyéb javaslat kiilön tźĺrgya|ásra nincs, a blokkban maradt napirendi pontok együttes vitáját
megnyitja' |ezźrja. Szavazásra bocsátja az alźlbbihatétrozati javaslatokat: '.

Napirend 2.1. pontja: Javaslat azvi Teleki téri Piac K4 jelű üzlethelyiség bérbeadűsára
vonatkozó pá.Jy ázat eľedményének megállapítására
Előterjesztő: Dr. Pesti lvett - igazgatóság elnÓke

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. a 64120|6. (I. f5.) szám,bhatźrozattal elfogadott, K4 jelíi iires tizlethelyiség hasznosításĺíra
vonatkozó páIyazati eljĺáľĺĺst éľvényesnek és eľedményesnek nyilvĺánítja.

Felelős : polgiíľmester
Hataridő: 2016. március 7.

2. a pźiyázat nyertesének a Cseľpes-Sajtműhely Kft.-t (cégjegyzékszám: 08-09-0f2605,
székhely: 9330 Kapuvaĺ, Ipartelepi út 14., adőszźlm: 23567038-2-08, képviseli: Cserpes
István ügyvezető) nyilvánítja.

Felelős : polgĺármesteľ
Hataridő: 2016. mĺírcius 7.

3. hozzájzľul aK4jelű ĺizlethelyrség hatźnozat|arl idejrĺ bérbeađásához a Cseľpes-Sajtműhely
Kft,. részére (cégsegyzékszĺĺm: 08-09-022605, székhely: 9330 Kapuviír, Ipaľtelepi ŕIt,14.,

ađőszám:23567038-2-08, képviseli: Cserpes István tigyvezető) 1.300 Ft/nm/hó + AFA
bérleti díjon, 1.100.000 Ft + AFA belépési díjon, valamint haľom havi bérleti đíjnak
megfelelő összegű óvadék megfizetése mellętt azzal, hogy Bérlő vállralja, hogy kilzjegyző
előtt egyoldalú kĺitelezettségvĺłllalasi nyilatko zatot fu a|á.
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Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. mĺírcius 7.

4. felkéri a polgiírmestert, hogy gondoskodjon a 3. pont szerinti béľleti szeruođés aláírásáról.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. március 23.

Napirend 2.f. pontja: Javaslat azai Teleki téri Piac J2 jetti üzlethelyiség béľbeadásáľa
vonatkozĺó pá|y ánat eľedményének megállapításáľa
Eĺőterjesztő: Dr, Pesti lvett - igazgatóság elnöke

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I. a 63/20ir6. (I.25.) számú hatfuozatta| elfogadott, J2 je|u üres Ĺizlethelyiség hasznosítására
vonatktlzó pttly.éuaLi eljárást érvényesnek és eľedĺrrélryesrrek nyilvĺínída.

Felelős: polgármester . .
Hataridő : 20| 6.. március 7 .

2' apáIytzat nyeľtesének a Süci és György Kft.-t (székhely: 1086 Budapest, Teleki téri Piac
W 4 ., adő szźľĺĺ.: 247 7 1 17 9 -2-42, cég1egy zékszám: 0 1 -0 9- 1 8 1 4 6 4) nyi|v źnitja.

Felelős: polgármester
Hataľidő: f0I6. maľcius 7.

3. felkéri a polgármestert a 2. pont szerinti hatáĺozat|an idejű bérletí szerzodés megkĺitesére
2.5OO Fínm + ÁFA/hó bérleti đíjon azza|, hogy a bérlő vállalja 1.000'000,- Ft + ÁFA
<isszegíĺ belépési díj megťlzetését, a bérleti szerződésben foglalt kĺĺtelezettségei
teljesítésére kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalasi nyilatkozatot ír a|á és

megťlzet három havi bérleti díjnak megfelelő összegÍĺ óvadékot.

Felelős: polgármester
Hatźltidó : 20 I 6. marcius 23.

Napiľend 2.3. pontja: Lakás elĺdegenítésével kapcsolatos vételáľ és eladási ajántat
jőv áhagy álsa _ AlftildÍ u.e
Előterjesztő: Dr, Pesti Ivett - igazgatóság elnöke

A Vrĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem iá'ru| hozzá a Budapest
vlil. keľůilet, Alföldi u. {E szźnrl alatti, 

-Itsz-.il, 

45m,
alapteriiletíĺ,2 szobás, komfoľt nélküli komfoľtfokozatű lakasľa hatźrozat|an idejtĺ bérleti
jogviszonnyal ľendelkezőbér|ő részéte torténő eladási ajźn|at kiküldéséhez.

Felelős: Jőzsefuźrosi Gazdálkodasi Közpo ntZrt. vagyongazdálkodrási igazgatőja
Hatráridő: 201.6. mĺĺľcius 07.
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Napirend 2.4. pontj a : Javaslat gépko csĹbeállĺó béľbeadására
Előterjesztő: Dr. Pesti lvett - igazgatóság elnöke

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 . hozzájáruI a Budapest VIII. keľĹilet, Karácsony Sándor utca 29 . szźtm alatĺí, 35463 hľsz.-ú
telken kialakított egy darab gépkocsi-beálló bérbeadásához a Gamma-Építő Kft. részére,
Ítatátozott időre _ a bérleti szerződés megkötésétől számított 30 napra szóló _ 10.000,-
Ftihó + Ápł berleti díj összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatója
Hataľidő: 2016. miírcius 7.

f. felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási K<ĺzpont Zrt.-t az l. pont szerinti bérleti szerzőđés
megkötésére, amely hatá|yba lépésének feltétele az tnkormźnyzatfulajdonában álló iiľes
telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának
feltételeiről szóló 59l20I1. CXI.07.) önkormĺínyzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján3
havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegrĺ óvadék megfizetése.

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási Közpo ntZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatrĺridő: 20|6. miíľcius 15.

3. az I. pont szerinti bérleti szeruődés megk<itése esetén az Önkormźnyzattulajdonában alló
tiľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásanak
feltételeiľől szóló 59/20Il. (XI.07.) ĺĺnkormányzati ľendelet 15. $ (4)bekezdés a) pontja
aIapjźn eltekint az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat közjegyzĺĺi okiratba
foglalásától a bérleti díj mértékéľe tekintettel.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodasi KözpoftZrt.vagyoÍLgazdálkodási igazgatőja
Hatráľidő: 2016. marcius 7.

Napirend 2.5. pontja: Javaslat iiľes helyiségek és lakások elĺdegenítéséľe
Eĺ őterj e s ztő : Kov ács ouó _ vagło ngazůźlko dós i i gazgató

A napirend 2.5. pontját küliĺn táľgyalásľa kĺkéľték.

Napĺrend 2.6. pontja: A Budapest VIil. kerĺilet, Leonaľdo da Vĺnci u.Iszám
alatti,-helyrajzi számú lakásľa megküldiitt eladásĺ ajánlat határidejének
meghosszabbítása
Előterjesztő: Kovács ottó - vaglongazdállrndási igazgató 

. ;ť'

A Yźtrosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerület,
Leonardo da Vinci u.|D szźtm a|atti'(IDhĺsz.-ú, 94fiŕ alapteriiletĺĺ lakrísra
kikiildött eladrĺsi ajźnlat ajźnlatí kötöttségét a határozatől szóló értesítés kézhezvéte|étő|
száĺmított 3 0 nappal me gho sszabb ítj a.

Felelős: Józsefuiĺľosi Gazdrílkodási KözpontZrt.vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatĺáľidő: 20|6. máľcius 7.
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Napirend 2.7. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat
jőxáhagyása _ Horváth Mihály térI
Előterj e sztő,. Kov ác s ottó - v ag,longazdálkodási igazgató

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.)hozzájáru|aBudapestvIil.keriilet,HoľváthMiháIytéľtsszáma|atti,

-hrsz.-ú,44m.alaptertiletű,1szobás,cisszkomfortos,aközöstulajdonból

hozzźúartozó 138il0.000 eszmei hányaddal rendelkező lakásra hatźlrozat|an idejrÍ bérleti
jogviszonnyal rendelkezőbér|o részére tĺjrténő eladási ajĺínlat kikiildéséhez az elkészült
forgalmi értékbecslésben megállapított foľgalmi éľték 50 %o-éxal megegyező ĺisszegű,
azaz 6.l60.000.- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodasi KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatoja
Hatlĺridő: 2016. mĺírcius 7.

2) felkéri a Jőzsefvtrosi Gazdálkodasi Kclzpofi Zrt.-t ahatź!Íozat 1.) ponda szerinti elađási
aján|atkikü1désére,valamintazadźsvételiszerzóďésa|źńrásźra.

Felelős: Józsefvaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határíđő : 201 6. máj us 6.

Napiľend 2.8. pontja: Javaslat a Budapest VIIL keľiilet, Baľoss u. |12. szám alatti ĺĺres,
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáľa vonatkoző pá|yánĺt eredményének
megállapításáľa
Előterjesztő: Kovács ottó - vagłongazdálkodási igazgató

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy

1.) a Budapest YIII. keriilet, Baross u. |12. szám alatti,354g|'ĺ0tV36 hľsz..t'i, 208 mf
alapterületrĺ, utcai bejáĺatĘ fiildszinti, iires, önkormányzati fulajdonú nem lakás cétjára
szo|gáIő helyiség béľbeadasĺáľa, az 1080ĺ2015. (x.19.) szímú VPB hatĺĺrozat alapjźnkiírt
nyilvrínos ptiyázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvĺánítja.

Felelős:Józsefu aľosiGazdáIkodĺĺsiKözpoĺtZrt.vagyoÍLgazdrílkodrĺsiigazgatőja
Hataľidő: 20|6. marcius 7.

2.) megállapítja,=hogy apźiyźnat nyeľtese a DGP HI.JNGARY Kft. (cégiegyzékszálm: 13-09-

t74040, székhely: 2724Ujlengyel, Heľnádi đűlő 5.).

Felelős: Józsefüaľosi Gazdĺĺlkodĺási KözpoĺtZrt. vagyongazdálkodĺísi igazgatőja
Hatéľĺ.ďő : 20I 6. március 7.

3.) felkéri aJózsefvźtosi Gazdálkodási Ktizpofi?rt.-t a Budapest VIII. kertilet, Baross u.
1Í2. számalatti,3549ll0lN36brsz-tl,208 m" alapterületÍĺ, utcai bejétratű füldszinti, tiľes,

nem lakás céljĺĺra szolgáló helyiség béľbeadásara kiírt nýlvanos pá|yazat nyeľtesével, a
DGP HIJNGARY Kft..vel való béľleti szerzođés megkötésére, határozatlan időre, 90
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napos felmondási hataridő kikötésével, kiskeľeskedelmi élelmiszęľĹizlet, zöldség-
gyĹimcĺlcs, alapvető és reform táp|źikozasi élelmiszerek foľgalmazása,koz&zetjavítók és
étrend kiegészítők éľtékesítése (szeszesital forgalmazís nélkgl) tevékenységek cé|jźra, a
bérleti jogviszony első harom hónapjábarĺ'Jl17.500,- Ft/hó + ÁFA béľIeti aíj + kĺiżtizemi
és kulĺĺn szolgáltatĺĺsi díjak összegen, a 4. hőnaptól 235.000,- Ft/hó + ÁFA bérteti díj +
kcjzĹizemi és külön szolgáltatási díjak összegľe emelkedik.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 20|6. március 7. |ł:'

iP..

4.) hozzájárul a Budapest VIII. kerúlet, 3549|/OlN36 helyrajzi számon nyilvántartott,
Budapest VIII. keľůilet, Baľoss u. 112. szám a|at| ta|álhatő' 208 m2 alapteľülettĺ,
önkormányzati tulajdonú, Ĺires, utcai, ftjldszinti, nem lakás céI1źna szolgáló helyiség
felújításához.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 7.

5.) a béľlőnek tudomĺĺsul kell vennie, hogy a felújítások tekintetében bérbeszámítással nem
élhet, és ktlltségei megtérítését az o.nkormanyzattő| semmilyen jogcímen nem kérheti a
jogviszony iďőtartama alatt és azt kcjvetően sem.

Felelős: Józsefráľosi Gazdálkodĺísi KözpontZrL. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺáľidő: 2016. március 7.

6.) a. jelen hatźrozat 3.) pontja szeľinti béľlęti szeruődés megkĺĺtésének feltéte|e, hogy az
onkoľmányzat tu|ajdonában álló nem lakás céIjára szolgłó helyiségek béľbeadásrínak
feltételeiről szóló 35l20L3. (VI.20.) önkoľmĺĺnyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn3
havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a |7 . $ (4) bekezdése alapján
kozjegyző előtt egyoldalú ktitelezettségvéi|a\ási nyilatkozat aléitását vźůÍa|ja a leendő
béľlő.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016. április 30.

Napiľend 2.9. pontja: Sfudio Pľogľess Kft. bérbevételÍ kéľelme a Budapest VIil. kerület,
ľ'utó u. 3. szám alatti önkormányzatĺ tulajdonr'i helyĺség vonatkozásában
Előterj e s ztő : Kovdc s ouó _ vag,longazdálko dás i igazgató

A napĺľend 2.9.pontjált kĺiliin tárgyalásra kĺkéľték

Napirend 2.10. pontja: A Vantage Design Kft. bérbevételi és bérbeszámítási kéľelme a
Budapest VIII. keľĺilet, Leonardo da Vinci u. 42. szám a|atti Íiľes, iinkoľmánvzati
tulajdonú nem lakás célú helyiségekľe
Előterjesztő: Kovács ottó - vagłongazdállmdást tgazgató

A Vrĺľosgazdálkodási és Pénztigy i Bizottság úgy dönt, hogy

')
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1.) hozzájárul a Budapest VIil. keriilet, Leonaľdo da Vinci u. 42. szám a|atli,
36257l0lV16 hĺsz.-ú, 90 m2 alapterĹiletű, utcai bejráratú pinceszinti' nem lakás célú
helyiség béľbeadásához határozatlan időre' 30 napos felmondási hataridővel a Vantage
Design Kft. részére raktározás cé|jfua 20.000,- Ft/hó + Áľa. bérleti + közüzemi és

külön szolgáltatási díj ak ĺlsszegen.

Felelős: Józsefuiírosi Gazdálkodási KözpontZĺ. vagyongazdálkodrísi igazgatőja
Határidő: 2016. március 7.

2.) hozzájáru| a Budapest VIJI. keľiilet, Leonardo da Vinci u. 42. szám alatli,
36257/0lN18 hľsz.-ú, 32 m, alapterĹiletĹĺ, utcai bejáratú földszinti, nem lakás célú
helyiség bérbeadásához hatétrozatlan időre, 30 napos felmondási hatĺáĺidővel a Vantage
Design Kft. részéľe iroda, kiállító teľem céIjfua 40.000,. Ft/hó + ÁFA béľleti +
kozuzemi és külcln szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016. március 7.

3.) hozzájiru| a Vantage Design Kft.-vel történő bérbeszrĺmítási megállapodás
megkötéséhez az 1.) és 2.) pont szerinti helyiségek tekintetében a bérbeađőta 1'artoző

ľeľĺ3ĺtasi munkák (bontási munkák, helyszíni betonozás, vakolás és rabicolás, ácsmunkák,
felületképzés, szigetelés, elektromos munkák, asztalos munkák, lakatos munklĺk)
ktĺltségének béľleti díjba 48 hónap alatt történő béľbeszámitáshoz bruttó 2.406.203,- Ft
(I.894.648,- Ft + 51l.555,- Ft AFA) összegben. Az ęzzeI kapcsolatos építési és statikai
tervezési és kivitelezési költségek viselése, valamint a szükséges engedélyek beszęľzése a
Vantage Design Kft. kötelezettségét képzlk. Az e|szźlmolás feltétele, hogy a bér|o a
felújítási munkákat e|végezze és a benyújtott szźtm|źk a|apjźn a Józsefi'árosi
Gazdálkodási Központ Zľt. onkoľmźnyzatíHázkeze|ő Irodája |eigazo|ja a teljesítést'

Felelős: Józsefurírosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016. miáľcius 7.

4.) hozzájáru|ahatározat 3.) pontja szerinti felújítási munkálatok elvégzéséhez.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodasi KözpontZrt. vagyongazdálkodrási igazgatőja
Hataridő: 2016. máľcius 7.

5.) hozzájálra| a hatźrozat 1.) és 2) pontja szeľinti helyiségek összenýtásához azza| a
feltétellel, ha a bérlő vá||a|ja a bérleti jogviszony megsziĺnése esetén az átjárhatőság
megsztintetését saj át kö ltségén.

Felelős: Józsefráľosi Gazdálkodĺási KĺizpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016. máľcius 7.

6.) felkéri a Iőzsefvźrosi Gazdálkodasi Kcizpont Zrt.-tahatźrozat 1.) és 2.) pontjaszeľinti
bérleti szerzóđés megkĺitéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkornrányzat tulajdonában
á||ő nem lakás céIjźra szolgźiő helyiségek bérbeadĺásanak feltételeiľől szóló
35l20I3.NI.20.) tinkormányzatirendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése ďapjan kozjegyző előtt
egyoldalú kĺitelezettségvállalĺási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő bérlő.



Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016. április 30.

7.) felkéľi a Józsefuáľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t a határozat 3.) pontja szerinti
bérbcszámítási megállapĺldás megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I6. április 30.

Napiľend 2.11. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Népszínház u.2f. szám alatti
ĺires, iinkormányzati tulajdonú nem lakás célrĺ helyiség nyilvános egyfordulós pályázat
útján történő bérbeadására
Eĺőterjesztő: Kovács ouó - vagyongazdálkodósi igazgató

AYáĺosgazdálkodĺĺsi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt,-t a Budapest VIII. kerület, Népszínház
u. 22. szágn a|att elhelyezkedő,34679/O1NII he|yrajzi számű, 156 mz alapteľületrĺ, iires
önkormányzati tuIajdonú, utcai bejáratű, ftjldszint és galéľiás nem lakás célú helyiség
bérbeadasára nyilvános pá|yźnat kiírására I9f.000,- Fťhó + AFA bérleti díj összegen. A
Kiíró kiköti, hogy a helyiségre nem adható be olyan ajźnlat, amely a Képviselő-testiilet
248lf013. (VI.19.) szám,ű hattnozattnak 8. a) pontja szerinti 25 %-os bérleti díj
kategóriába tartoző, illetve nyilvĺínos internet szolgáltatás (internet kźnéző, call center,
stb.) tevékenység végzés&e vonatkozik.

Felelős: Józsefurĺľosi Gazdálkodási KtizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20116. miírcius 7.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodĺĺsi Központ Zrt.-t a pá|yźnatnak a Veľsenyeztetési
szabáIyzatról szóló 47120|5. (II.09.) szźlmű képviselő-testiileti hatfuozatbarl foglaltak
szerinti lebonyolítĺĺsĺíra.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.vagyongazdáikodásiigazgatőja
Hataridő: 201-6. marcius 7.

3.) apá|yazati felhívást a VersenyeztetésiSzabáIyzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Fővlíros VIII. kerĹilet Józsefuĺĺľosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblźljźn, a
Lebonyolító ügyfélfogadźsra szolgáló helyiségeiben (Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási Központ
Zrt. te\ephelyein), a Józsefurĺľos című helyi lapban, az onkoľměnyzat és a Lebonyolító
honlapján, továbbá az onkormźnyzat és a Lebonyolító szttmźra elérhető kciltségmentes
hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló intemetes hirdetési poľtálokon kell
kozzétennĺ.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodĺĺsi KözpontZrt.vagyon9azdálkodási ígazgatőja
Hatźnđő: 20I 6. április 3 0.
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Napirend 2.|f. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Népszínház u.31. szám a|atti
tires, nem lakás céljáľa szolgáló helyiség bérbeadásáľa vonatkozĺí pá'Jyá.zat

eredményének megállapításáľa és lij bróli pá,Jy ázatra töľténő kiírásáľa
Előterj e s zt ő., Kovác s ottó - vagyongazdálkodás i i gazgató

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

-1.) a Budapest VIII' kerület, Népszínház u. 31. szám a|attí,3477610lNl hľsz.-ú, összesen

1058 m2 alapteri.iletiĺ, ĺires, önkoľmiínyzati tulajdonú, nem lakás céljáraszo|gáIő helyiség
. bérbeađására a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság I|4612015. (XI.09.) szźĺm,ű

hattrozata alapjźn kiírt nyilvĺínos egyfordulós páIyénati eljaľást érvényesnek, de

eredménytelenĺrek nyilvánítj a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. március 7.

2.) felkéri a Jőzsefvźtosi Gazdálkodási KtizponL ZIL.-L a Budapest VIII. keľĹilet, Népszílilraz
u.31. szźma|attelhelyezkedo,34776l0/N1 hĺsz.-ir, cisszesen 1058 m" alapteriiletű, tires,

önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratu, fĺjldszinti és pinceszinti nem lakás céljĺáľa

szolgáló helyiséf újbóli bérbeadásríra nyilvĺínos egyfordulós.pályázatkiirására 190.400'-

Fťhó + ÁFA berleti díj összegen. A Kiíró kiköti, hogy a helyiségre nem adható be olyan

. ajźn|at, amely a Képviselő-testiilet 24812013. (VI.19.) szźtmű határozatěnak 8. pontja
. szerinti f5 %o-os bérleti díj kategóľiźha tartozó, illetve nyilvĺínos intemet szolgáltatás

(internet kávéző, call center, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

Felelős: Józsefvĺĺrosi Gazdálkodási KĺizpoŃZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határídő : 201' 6. március 7.

3.) felkéri a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a pźůyázatnak a Veľsenyeztetési

Szabáiyzatról szóló 411201'5. (II.09.) sztlm,ű képviselő-testületi határozatbarl foglaltak
szerinti lebonyolításaľa.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodasi KözpofiZrt.vagyongazdálkodrísi ígazgatőja
Határidő: 20|6. miárcius 7.

4.) a pźiyźnati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat 1 1. pontjában foglaltaknak megfelelően

a Buđapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuarosi Polgrírmesteri Hivatal hirdetőtáb|ájźn, a

Lebonyolító ügyfétfogadásra szo|gá|ő helyiségeiben (Józsefuarosi Gazdálkodasi Kĺlzpont
Zrt. Elephelyein), a Józsefuaľos címii helyi lapban, az Önkormźnyzat és a Lebonyolító
honlapjĺĺn, továbbá az onkormźnyzat és a Lebonyolító számara eléľhető kĺiltségmentes

hiľdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló intcľnctes hirdetési poľtálokon kell
közzétennĺ.

Felelős: Józsefuĺíľosi Gazdátkodási K<izpontZrt. vagyorlgazdálkodási igazgatőja
Határiđő : 20 I 6. június 3 0.
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Napiľend 2.13. pontja: Javas|at a Budapest VIil. keľiilet, Puskin u.24. szám alatti üres,
nem lakás céljára szolgáIó helyiség béľbeadására vonatkoző páůyázat eredményének
megállapítására és újbóti pá|yázatra tiirténő kiírására
Eĺőterjesztő: Kovócs ottó - vaglongazddĺkodási igazgató

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

l.) a Büdapest VIII. kerüIet, Puskin l. f4. szźlm a|atti,36528lO/N1f hrsz.-il, 13Imf
alaptertiletű' Ĺires, cĺnkormányzati tulajdonú, nem lakás céIjźlra szolgáló helyiség
bérbpadására a Váľosgazdźůkodási és PénzĹigyi Bizottság |09flf015. (X.26.) számú
határozata alapján kiírt nyilvános pźiyázati eljárást érvényesnek, de erędménytelennek
nyilvrínítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 7.

2.) felkéri a lőzsęfvźtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a BPdapest VIII. kerĹilet, Puskin u. 24.
szźlma|att elhelyezkedő,36528/0lN12 hľsz.-ú, l3l m, alapteľületű, iiľes, tinkormányzati
fulajdonú, udvari bejaľa1ú, ftildszinti nem lakás cé|jtna, szolgáló helyiség újbóli
bérbeadásríľa nyilvános pá|yázat kiírásiĺra 186.720,- Ft/hó + AFA bérleti díj összegen. A
Kiíró kiktjti, hogy a helyiségre nem adható be olyan ajtn|at, amely a Képviselő-testĹilet
24812013. (VI.19.) száműhatźtrozatźnak 8. pontja szerinti 12 Yo-os és25 %o-os bérleti díj
kate!óriába tartoző, illetve nyilvános internet szo|gźitatás (internet kźnéző, cďl center,
stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2016. marcius 7.

3.) felkéri a Józsefuarosi Gazdátkodási Közp ont Zrt.-t a pá|yázatnak a Versenyeáetési
Szabźiyzatról szóló 47120|5. (II.09.) sámú képviselő-testiileti hatźttozatbarl foglaltak
szerinti lebonyolításríľa.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KtizpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺľidő: 20|6. maĺcius 7.

4.) apályazati felhívast a VeľsenyeztetésiSzabźiyzat 1l. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Fővĺáľos VIII. kerület Jőzsefvźrosi Polgĺírmesteri Hivatal hirdetőüíblźtjźn, a
Lebonyolító tigyfélfogadasra szolgá|ő helyiségeiben (Józsefuarosi Gazdálkodási Központ
Zrt. te|ephelyein), a Józsefvźros című helyi lapban, az onkormźnyzat és a Lebonyolító
honlapján, továbbá az onkormźnyzat és a Lebonyo|ítő szźtmara eléľhető kĺiltségmentes
hirdetési feltileteken, egyéb rendelkezésre álló intemetes hirđetési poľtálokon kell
kozzétewĺi.

Felelős: Józsefuiĺrosi Gazdálkodási KcizpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 20I6.június 30.
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Napirend 2.I4. pontja: A Magyarországi Evangélikus Egyház Lutheľ Kiadója
bérbeszámításĺ kérelme a Budapest VIII. keľület, Rákóczi út 57. szám alatti
ö nko rmányzati tulaj do nú h elyiség von a tko zásáb an
Előterjesztő: Kovócs ouó - vaglongazdálkodási igazgató

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzäjáru| a Magyaľországi Evangélikus Egyház Luther Ktadója által béľelt,

Budapest vlil. keriilet, Rákóczi űt 57. szám alattl,34637lO/N39 hrsz.-ú, 109 m2

alapterületű, önkormányzati tulajdonú, utcai' foldszinti nem lakás cé|jźra szo|gálő
üzlethelyiség felúj ításahoz.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KcizpoĺtZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f016. máľcius 7.

2.) hozzájárul továbbá a Magyarországi Evangélikus Egyház Lutheľ Kiadĺójáva| az |.)
pont szerinti helyiség tekintetében tĺjrténő bérbeszámítási megállapodás megkötéséhez és

a bérbeadóratartoa3 f€lújítasi munkák.ktjltségének béľleti díjba törtérĺĺ béľbeszárrritáshoz
12hőnap a|att976.121,- Ft + f63.553,- Ft AFA összegben. Az e|sztlmolás feltétele, hogy
a bérlő a felújítási munkĺíkat elvégezze és a benyújtott számlák alapján a Józsefvarosi
Gazdálkodási Központ Zrt. onkořmźnyzatiHźnkeze\o lrodája \eigazo|ja a teljesítést.

F el el ő s : Jó zsefu ĺíro s i Gazdálko drĺsi Kĺizp o nt Zĺt. v agy ongazdálko drĺsi igazgatőj a

Hataridő: 20|6: marcius 7.

Napirend 2.15. pontja: GOLDA PLUS Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest VIII.
keľület, Vas u. 3. szám alatti ĺiľes, önkormányzati tulajdonű nem lakás céljáľa szolgálĺó

helyiség vonatkozásában
Előterjesztő: Kovács ottó - vagłongazdálkodási igazgató

A Vĺĺrosgazdrĺlkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzá!árul a Budapest VIil. keľiilet, Vas u. 3. szátn alatti, 3650slolN4 hĺsz.-ú, 23 m2

alapteľületű, tires, ĺĺnkormiínyzati tulajdonú, utcai bejĺĺratu, fiildszinti nem lakás cé|jára

szolgáIő helyiség bérbeadasahoz,hatźĺrozatlan időre 30 napos felmondási idő kikötésével
a GOLD'Ą PLUS Kft. részére, szeszmentes melegkonyhás vendéglátrís cé|jźlra,41.850'-
Ft + ÁF.A béľleti díj + k<iziizemi és kiilcĺn szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuiíľosi Gazdá|kodási KözpontZrt. vagyongazdlílkodasi igazgatőja
Hatĺíľidő: 2016. maľcius 7.

2.) horzájáral a Budapest VI[. kerület, Vas u. 3. sziím a|atti,3650510lN4 hľsz.-ú, 23 m2

alapteľülettĺ, ĺiľes, önkormányzati tulajdonú, utcai bejźratÚ, ftildszinti nem lakás cé|jara

szolgáló helyiség összenyitásőhoz a mellette lévő, 36505ĺ0ĺN5 hĺsz.-ú magĺántulajdonú

helyiségge|, azzal a feltétellel, hogy a bérleti jogviszony megszíĺnésekor a béľlő
kotelezetts ége az eredeti állapot helyreállítása saj át költségen.

Felelős: Józsefuiírosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodĺási igazgatőja
Hatźríđő: 20 I 6. maľcius 7.
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3.) felkéri a Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatźrozat 1.) pontja szeńnti bérleti

szerzőďés megk<itésére, amelynek feltétele' hogy az Ônkormanyzat fulajdonában á1ló nem

lakás céljára szo|gáIő helyiségek bérbeadásanak ťeltételeiről szóló 35120|3. (VI.20.)

önkormányzati rendelet I7. $ (4) bekezdése a|apjáĺ közjegyzo előtt egyoldalú
ktjtelezetĹségváltalási lryilatkozat a|áírásźt, valamint a rcndelet 14. $ (2) bekezdés szerint

3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megťrzetését vállalja a bérlő.

Fe|elős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. va1yongazdálkodási igazgatőja

Határidő: f0I6. április 30.

:

Napiľend 2.16. pontja: Gusti Mediterľaneo Kft. bérleti dÍj alacsonyabb összegen ttiľténő
megállapításáľól és tartozás elengedésérő| sző|ő kérelme a Budapest vlil. keľület, Víg u.

30. szám alatti helyiség vonatkozásában
Előterjesztő: Kovács ottó - vaglongazdólkodási igazgató

A Váľosga',cĺálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dónt, hogy

1.) nem járul hozzźla Budapest VIII. keriiĹt, Víg u. 30. szźtm a|atti,34g42hĺsz.-ú, I37 m2

alapterületiĺ, utcai bejáratu pinceszinti, önkormányzati tu|ajdonú nem lakás céljára

szo\gá|ő helýség vonatkozásźtban a 20|5, november 01. _ 2016. jarruáĺ 31. közötti,

cisszesen bruttó 4s0.990,- Ft használati dij + közĺjlzemi és kiiltjn szolgáltatási díjak
elengedéséhez a Gusti Mediteľraneo Kft részére.

Felelős: Józsefuĺĺľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja

Hatĺíridő: 2016. maľcius 7.

2.) nem járul hoz'záa Budapest VIII. kerület, Víg u. 30. szźtm alatti 3494zhĺsz.-ú, I37 fił
alapteľiilettĺ, utcai bejáratú pinceszinti, önkormányzati tulajdonú nem lakás cé|jálra

szolgáló helyiség bérleti díjanak 80.000,- Ft/hó + AFA összegen történő

megallapítástůloz.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodlísi KözpontZrt. vagyoÍLgazđĺĺlkodási igazgatőja

Hataridő: 2016. marcius 7.

3.) fenntartja az 1299ĺ2015. CXII.14.) sziĺmú hatfuozatában foglaltakat azza|, hogy az

onkormányzat tulajdonában álló nem lakĺĺs céljara szo|gźt|ő helyiségek béľbeadĺĺsĺának

feltételeiről szóló 35l20I3. CVI.20.) önkormányzati rendelet 18. $ (1) bekezdésében

foglatt bérleti szerződés megkötéséľe vonatkozó hatĺáľidőket jelen hatźrozatről szólđ
értesítés kézhezv ételétől kell számítani.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodasi KtizpontZrt.vawongazdálkodĺísi igazgatőja

Hat,íridő: 2016. április 30.
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Napiľend 2.17. pontja: Javaslat a HAL-EP Kft. részletÍizetési aján|atának elfogadására
a Budapest VIII. kerület, Pľáter u. f4. szám alatti telekre fennállĺí kiitbéľtaľtozás
ľendezésére
Előterjesztő: Kovács ottó _ vagłongazdálkodási igazgató

A napiľend f.\7. pontját kültin táľgyalásra kikéľték.

Soĺós György
Megállapítja, hogy 15 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta| a Bizottság az a|ábbl
hatttrozatokat elfogadta; -

Napiľend 2.1. pontja: Javaslat azvi Teleki téľi Piac K4 jelű iizlethelyiség béľbeadására
vonatkozó pá|y ázat eredményének megállapítására
Előterjesztő: Dr. Pesti lvett - igazgatóság elnöke

226/20|6. (I[.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizotts ág határozata
(15 igen,0 nem, 0 taľtĺizkoĺ|,Ás szavazatta|)

. 
(Tematikni bloĺckban történt a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont'hogy

I. a 64/2016. (I.25.) szźlm,űhatźr.ozattal elfogadott, K4 jelű üres üzlethelyiség hasznosításara

vonatkozó pá|yázati eljarást érvényesnek és eľedményesnek nyilvánítja.

Felelős : polgiírmester
Hataridő: 2016. március 7.

2. a pźůyázat nyertesének a Cseľpes.Sajtmúhely Kft.-t (cégtregyzékszám: 08-09-02f605,
székÍrely: 9330 Kapuvar, Ipaľtelepi tlt |4., adőszétm: 23567038-2-08, képviseli: Cseľpes

Isťván ügyvezető) nyilvánítj a.

Felelős: polgármester
Hataľiďő : 20 I 6. maľcius 7.

hozzájarul a K4 jelii tizlethelyiséghatźrozatlan idejiĺ bérbeadrísahoz a Cserpes-Sajtmĺíhely
Kft. részére (cégsegyzékszźnn: 08-09-022605, székhely: 9330 Kapuvár, Ipaľtelepi trt,I4.,

adőszźm: 23567038-2-08, képviseli: Cserpes István Ĺigyvezető) 1.300 Ft/nm/hó + AFA
bérleti díjon, l.100.000 Ft + AFA belépési díjon, valamint haľom havi bérleti díjnak
megfelelő összegíi óvadék megfizetése mellętt azzaL, hogy Bérlő váIla|ja, hogy kilzjegyző
előtt egyoldalú kĺitelezettségvállalĺísi nyilatkozatot ir a|á.

Felelős : polgrĺľmester
Hatríridő: 2016. márcim 7.

fetkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 3. pont szerinti bérleti szerzőđés aláírasáról.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. mĺírcius 23.

a
J.

4.
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Napiľend 2.2. pontja: Javaslat az Uj Teleki téri Piac J2 jelű üzlethelyiség béľbeadására
vonatkozĺó páůyá.zat eľedményének megállapításáľa
Előterjesztő: Dr. Pesti Ivett - igazgatóság elnöke

227120|'6. (I[.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(15 igen' 0 nem,0 tartĺízkodás szavazattal)
(ľematikni blokkban ttjrtént a szavazás.)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy

I. a 63/20t6. (I.25.) számú határozatt,al elfogadott , Jf je|uĺiľes üzlethelyiség hasznosítására
vonatkozó pá|y azati elj ĺírást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. marcius 7.

2. apä|yázat nyeľtesének a Süci és Gy<iľgy KÍt.-t (székhely: 1086 Budapest, Teleki téri Piac
Hl 4 ., adőszám: 247 7 | 17 9 -2- 42, cégs egy zékszám: 0 1 - 0 9 - 1 8 1 464) nyilvánítj a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. miíľcius 7.

3. felkéri a polgármestert a 2. pontszbrinti hatźrozat|arlidejű bérleti szeľződés megkötésére
2.5OO Fťnm + ÁFA/hó bérleti díjoĺ azzaI, hogy abér|ó váI|a|ja l.000.000,- Ft + ÁFA
összegű belépési díj megťlzetését, a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségei
teljesítésére kózjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot ír alá és

megťĺzethárom havi bérleti díjnak megfelelő ĺisszegű óvadékot'

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľidő: 20|6. miíľcius 23.

Napirend 2.3. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és elađási ajánlat
jőv átb.ag áts a -- AlÍiildi u.D
Előterjesztő: Dr. Pesti lvett - igazgatóság elnöIre

228 ĺ 20 16. (I[. 0 7.) sz. V áľo s g azdá.Iko dźts i és P énzü gy i B izo tts ág határ ozzta
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikni blokkban tĺjrtént a szavazós.)

A Vaľosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járu| hotzá a Budapest
VIII. keľůilet, AlÍöldi u.e szźlm alatti,--hľsz-.ú, 45m,
alapterületu, 2 szobźs' komfort nélkiili komfoľtfokozatu lakasľa hatźrozatlan idejtĺ bérleti
jogviszonnyal rendelkezőbérlőtészére tĺjľténő eladási aján|atkikiĺldéséhez.

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodasi KdzpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hattíridő: 2016. mĺíľcius 07.
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Napirend 2.4. pontj a: Javaslat gépkocsi-beállĺó béľbeadásáľa
Előterjesztő: Dr. Pesti lvett - igazgatóság eĺnoke

229ĺ20|'6. (III.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igen,0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)
(ľematil<ni blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. hozzźljźiu| a Budapest VIII. ker{ilet, Karágsony Sándor utcaZ9. szám alatti,35463 hĺsz.-ú
telken kialakított ôgy darab gépkocsĹbeáiló bérbeađásához a Gamma-Építő Kft. részére,

határozott időre _ a bérleti szerzőďés megkötésétől szĺĺmított 30 napľa sző|ő _ 10.000,-

Ft/hó + ÁFA be.t"ti díj összegen.

F e lelő s : Jó zs efvĺíľo s i Gazdálko drísi K<i zpo nt Zrt. v agy ongazdál ko dás i ígazgatőj a

Hataridő: 2016. mĺĺrcius 7.

2. felkéri a Józsefuaľosi Gazdálkođási Központ Zrt.-t.az |. pont szeľinti bérteti szeĺző,Jés

'- megkötésére, amely hatályba lépésének feltétele az onkormźtĺyzat tulajdonában álló tires

telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dolo.gbérletek béľbeadásának

feltételeiről szóló 59ĺ20Il. (xI.07.) ĺĺnkormányzati rendelet l3. $ (2)bekezdése alapjan 3

havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźriďő: z0I 6. maĺcius l 5.

3. az I. pont szeľinti bérleti szerződés megkötése esętén az onkormźnyzattulajdonában álló
tires telkęk, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásanak

feltételeiről szóló 59t2O11. CxI.07.) önkoľmĺányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja

a\apján eltekint az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat kozjegyzói okiľatba

foglalásától a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkođĺási KĺizpoftZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 20|6. mlíľcius 7.

Napirend 2.6. pontja: A Budapest VIII. keriilet, Leonardo da Vinci u.ĺI szám

alatti,-l.helyľajzi számri lakásra megküldtĺtt eladási ajánlat határidejének
meghosszabbítása
Előterjesztő: Rovács ottó - vagłongazdálkodási igazgató

230ĺf016.(Iil.07.) sz. Váľosgazdátkodásĺ és PénzÍiryĺ Bizottság hatá,rozat|a

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(ľematilrai bloklrhan tortént a szavazds.)

A Yźtosgazđátkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. keriĺIet'
Leonardo da Vĺnci uÜIszźľľ. a\atti,(3Dhľsz.-ú, 94 m" alapterĺiletÍĺ lakasra
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kiktildött eladási ajźntat ajtn|ati kotcittségét a hatźrozatról szóló éľtesítés kézhezvételéto|
szĺímított 3 0 nappal meghosszabbítj a.

Felelős: Józsefuiíľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. mĺĺrcius 7.

Napiľend 2.7. pontja: Lakás elidegenÍtésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat
jőváthagyźlsa _ Horváth Mihály tér |I
Eĺőterjesztő: Kovács ouó - vag/ongazdálkodási igazgató

23 1 ĺ20 16. (I[.07.) sz. Vá ľo s gazdálko dás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(15 igen, 0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikni blokkban történt a szavazás.)

A Varosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáľu|' a Budapest VIII. keriĺlet, Horváth Mihály ter eszám alatti,
q!D"sz.-u, 44 m2 alapterülétÍĺ, 1 szobás, ĺjsszkomfoľtos, a J<özös tulajdonból
hozzźúartozó 138/10.000 eszmei hrányaddal rendelkező lakásra hatáĺozatlan idejtĺ bérleti
jogviszonnyal rendelkezo bér|ő részéte ttiľténő eladási aján|at kiktildéséhez az e|kész:d,lt

forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi éľték 50 oÁ-áva| megegyezo ĺisszegű,
azaz 6.160.000,- Ft vételĺĺĺ közlése mellett.

Felelős: Józsefuiĺrosi Gazďá|kodási KĺizpontZĺt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺíridő: 2016. maľcius 7.

2.) felkéri a kőzsęfvźtosi Gazdálkodási Központ Zrt,-t ahatźrozat 1.) ponda szerinti eladasi
ajźn|at kiküldéséľe, valamint az adásvéte|i szerződés a|áírására.

Felelős: Józsefulírosi Gazdálkodási KĺizpoftZrt.vagyon9azdálkodasi igazgatőja
HaĹĺridő: f0I6. május 6.

i
Ii Napirend 2.8. pontja: Javaslat a Budapest WII. kerĺilet, Baross u. |12. szátm a|atti iires,
i nem lakás cétjára szolgáló helyiség béľbeadásáľa vonatkoző páůyázat eredményének
; megáltapítására ;j

). ĺlőt"rfesztő: Kovócsouó - vagłongazdálladasi igazgató

.j z3zt2|JL6. (lll.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénzüryi Bizottsághatározata,.i (15 Ígen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

|i (ľ,mątikai btokkban tÓrtént a szavazás.)

ł " 
Yźrosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

i ĺ i ą Budapest Vl[..kerĺilet,, Baľoss u. 1l2. szám alatti,354g1ĺ0tM36 hľsz.-rĺ, 208 m2.' L.) ą

.i alapterületű, utcai bejárafu, ťoldszinti, ĺires, önkoľmányzati tulajdonú nem lakás cé|jtlra
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szolgáló helyiség béĺbęadásara, az 1'O8Ol2015. (X.19.) szamú VPB hatĺĺľozat alapjánkĺiĺt
nyiIvános páLyźuatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: Józsefurírosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási ígazgatója
Határidő: 2016. március 7.

z.) megállapítja, hogy apźůyźnatnyertese a DGP HUNGARY Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-

174040, székhely: 2724Uj|engyel, Hernádi diĺlő 5.).

Felelős: Józsefuarosi Gazdźikodási K<izpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. március 7.

3.) felkéri a Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási KozpontZrt.-t a Budapest VIII. kerÍilet, Baľoss u.

LLf . szám a|atti,3549I/OlN36 hĺsz-tl, fO8 m, alapterületii, utcai bejáratí földszinti, tires,

nem lakás cé|jara szolgáló helyiség bérbeadĺĺsĺíra kiírt nyilvános pźtlryźzat nyertesével, a

DGP HUNGARY Kft.-vel való bérleti szęrződés megkĺitésére, határozatlan időľe, 90

napos felmondási hatáľidő kiktĺtésével, kiskereskedelmi élelmiszeľĹizlet, zcĺldség-

gyümölcs, alapvető és refoľm t.íplálkozási élelmiszerek forgalm:łzása,kozérzetjavítók és

ótrcnd kicgószítők éľtékesítése (szeszesitai forgalmazás nélkül) tevékenységek céLjttra, a

bérleti jogvisapny első három hónapjában 117.500,. Ft/hó + ÁFA bérleti díj + közuzemi
ěs kiilĺin Ázclga|tltási díjak összegéň, a 4. hőnaptól 235.000,. Ft/hó + ÁFA béľľeti díj +

konizemi és ktiltin szolgáltatĺísi díjak ĺisszegre emelkedik.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KcĺzpolntZrt. vagyongazaeilĺđaĺsi ígazgatőja
Hataridő: 2016. március 7.

4.) hozzájárul a Budapest VIII. keľiilet, 3549Il0lN36 he|yrujzi számon nyilvántartott,

Budapest VIII. kerület, Baross u. Í12. szám a\att ta|á|hatő, 208 m. alapteľĹiletű,

önkoľmányzati nlIajdonú, iires, utcai, füldszinti, nem lakás cé|jźna szolgáló helyiség

felújításĺához.

Felelő s : Jó zs efu iĺľo si Gazdálko dasi Közp o ĺt Zrt... v agyongazdrálko dźsí i gazgatőja

Hatandő : 20l 6. maľcius 7.

5.) a bérlőnek tudomasul kell vennie, hogy a felújítások tekintetében bérbeszĺímítással nem

élhet, és ktiltségei megtérítését az onkoľmanyzattő| semmilyen jogcímen nem kérheti a
jogviszony időtaľtama alatt és azt követően sem.

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazđálkodasi Központ Zrt.vagyongazdákodásiigazgatőja
Hataridő: 2016. maľcius 7.

6.) a jelen |latáľozat 3.) porrtja szeľinti bérleti szerzőđés megkötésénck fcltćtclc, hogy az

onkoľmanyzat tulajdonábarl átIó nem lakĺĺs céLjára szo|gáIő helyiségek bérbeadasĺĺnak

feltételeiről szóló 35lf}l3. (VI.20.) önkormiányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn3

havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezđése ďapjan

kozjegyző előtt egyolđalú kĺitele7ettséguĺltďasi nyilatkozat alźirźsźń vá||alja a leendő

bérlő.

Felelős: Józsefuarosi Gazdátkodasi Központ Zrt.vagyoĺgazdálkođásiigazgatőja
Hataľidő: 20116, ápľilis 30.



Napirend 2.10. pontja: A Vantage Design Kft. bérbevételi és béľbeszámítási kérelme a
Budapest VIII. kerület, Leonaľdo da Vinci u. 42. szám a|attĺ üľes, önkormányzati
tulajdonri nem lakás célrĺ helyiségekre
EI ĺ5 ĺ e rj e s z ĺ ő.. Kov ĺjc s o t t ó - v agl o ngazdálko dás i i gaz gat ó

233 /20 16. (III. 07.) sz. Vá ros gazdálkodási és Pénzii gyi Bizotts ág határ ozata
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

.

(ľematikai blokkban történt a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) hozzá'járul a Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci u. 42. szttm alatti,
36257/OlN16 hľsz.-ú, 90 m2 alapterületű, utcai bejáratű pinceszinti' nem lakás célú
helyiség bérbeadásához határozatlan időre, 30 napos felmondási hataridővel a Vantage
Design Kft. részéľe raktírozás cé|jźra 20.000,. Ft/hó, + ÁFA béľleti + közüzemi és
külön szo|gá|tatási díj ak összegen.

Felelős: Józsefulírosi Gazdálkodási KcizpontZtt. vagyongůdálkodási igazgatőja
Határíđó : 20I 6. március 7.

2.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľiilet, Leonardo da Vinci. u. 42. szám alatti,
36257/O/N18 hľsz.-ú, 32 m2 alapteľĹiletű' utcai bejĺĺratú Íiiläszinti, nem lakás célú
helyiség bérbeadásĺĺhoz határozatlan időre, 30 napos felmondási hatĺíridővel a Vantage
Design Kft. részére iroda, kiállító teľem cé|jźra 40.000,. Ft/hó + ÁFA bérleti +
kozĺjzemi és kül<jn szolgáltatási díjak összegen'

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási KĺĺzpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺĺridő: 2016. marcius 7.

3.) hoz.zá1ára| a Vantage Design Kft.-vel ttirténő bérbeszámítási megállapodás
megkötéséhez az 1.) és 2.) pont szerinti helýségek tekintetében a bérbead&a tartoző
felújítasi munkfü (bontási munkák, helyszíni betonozís, vakolás és rabicolĺĺs, ácsmunkĺĺk,
felületképzés, szigetelés, elektromos munkák, asztalos munkák, lakatos munkĺík)
költségének bérleti díjba 48 hónap alatt töľténő bérbeszámitźshoz bruttó 2.406.203,- Ft
(I.894.648,- Ft + 5l1.555,- Ft ÁFA) ĺisszegben. Az ezze|kapcsolatos építési és statikai
tervezési és kivitelezési kciltségek viselése, valamint a szfüséges engedélyek beszerzése a
Vantage Design Kft. ktitelezettségét képzik. Az elszźtmolĺás feltétele, hogy a bér|o a
felújítási munkiíkat e|végezze és a benyujtott szĺĺmlĺík a|apján a Józsefuĺáľosi
Gazdálko dási Központ Zrt. onko rmány zati Hźykeze|ő ko dáj a |eigazo|j a a telj e s ítést.

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Határiđó : 20I 6. maľcius 7.

4.) hozzájára|ahatźrozat 3.) pontja szeľinti felújítási munkálatok elvégzéséhez.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási K<izpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatfuidő : 2016. maľcius 7.
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5.) hozzájáru| a hatźrozat 1.) és f.) pont;a szerinti helyiségek osszenyitásához azzal a
feltétellel, ha a bérlo vállalja a bérleti jogviszony megszűnése esetén aZ źltjtLrhatőság

megsztintetését saj át költségén.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 7.

6.) felkéri a Jőzsefvźtosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) és 2.) pontja szerinti
bérleti szerződés megkcitésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában

á1ló nem lakás cé|jára szolgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló

35l2OI3.(vI.20.) ĺĺnkortľrźnyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi béľleti díjnak

megfelelő óvadék megťrzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan kĺizjegyző előtt
egyoldalú kcitelezettségvállalási nyilatkozat alttírásźĺt vállalja a leendő béľIő.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2016. április 30.

7.) felkéri a Józsęfvźrcsi Gazclálkodási Ktizporrt Zt.-t a hatźtrozat 3.) pontja szeľinti

bérbeszámítási megállapodás megkötésére.
:

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodasi rĺĺzpo ntZrt. vagyongazdátkodási ígazgatőja
Hataľidő: 2016. április 30.

t

Napirend 2.11. pontja: Javaslat a Budapest vlil. keľiilet, Népszínház u.22. szám a|atti
iires, iinkormányzati tulajdonrĺ nem lakás célú helyiség nyilvános egyfordulós pályázat
rÍtj án ttirténő béľbeadására
Előterjesztő: Kovács ottó - vagłongazdálkodási igazgató

23 4 t2016. (Iil. 0 7.) sz. Város g azdá.Jko ďási és Pénzüryi Bizotts ág batár ozata
(15 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szĺvazatta|)
(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

A Vaľosgazdálkođĺĺsi és Pénziigyi Bizottság úgy dtlnt, hogy

1.) fetkéľi a Józsefuarosi Gazdálkodási KĺizpontZÍt.-t a Budapest VIII. keľĹilet, Népszínhaz
u.22. szźlm a|atĺelhelyezkedő,34679l0lNI| heliytajzi szźmtl, |56 m, alapterĹilehĺ, Ĺires

clnkormanyzati tulajdonú, utcai bejaľatu, ftjldszint és galérias nem lakĺĺs célú helyiség

béľbeadásara nyilvĺłnos pźiyazat kiírasara |92.000,- Ftlhó + AFA bérleti díj összegen' A
Kiíró kiktiti, hogy a helyiségľe nem adható be olyan ajźn|at' amely a Képviselő-testtilet
24812013. (VI.19.) szźmű határozatźnak 8. a) pontja szeríntí 25 %-os bérleti díj

kategóriába tartoző, illetve nyilvános internet szolgáltatís (intemet kźpéző, call center,

stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

Felelős: JózsefuaľosíGazdákodasi KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatariďő : 20 I 6. marcius 7.
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2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a pźiyźuatnak a Veľsenyeztetési
szabtiyzatról szóló 47120|5. (II.09.) szźĺĺí képviselő-testtileti határozatban foglaltak
szeľinti lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözporftZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. marcius 7.

3.) apźůyázati felhívást a VersenyeztetésiSzabźiyzat 11. pondában foglaltaknak megfelelően

a Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuárosi Potgármesteri Hivatal hirdetőtá6|ájźn, a

Lebonyolító tigyfélfogadásra szo|gá|ő helyiségeiben (Józsefuarosi Gazdálkodási Központ
Zrt. te|ephelyein), a Jőzsefvźros címiĺ helyi lapban, az onkormźnyzat és a Leb-onyolító
honlapján, továbbá az onkormźnyzat és a Lebonyolító szálnára elérhető kĺiltségmentes
hiľdetési feltileteken, egyéb rendelkezésľe álló inteľnetes hirdetési portálokon kell
kozzétenri.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodĺĺsi KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. április 30.

Napirend Z.tf. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, NépszÍnház.u.3ĺ. szám alattĺ
iires, nem lakás céljá.ľa szolgáló helyiség béľbeadására vonatkozĺí páůyázat

ered ményének megállap ításá ľa és új b óti pály ázĺtr a tti rtén ő kiírás ára
Előterjesztő: Kovács ottó - vagłongazdálkodási igazgató

235|f016. (III.07.) sz. Városgazdátkodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(15 ĺgen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. kerület, Népszínhĺáz u. 31. szám alatti,34776l0lV1 hrsz.-ú, összesen

l058 m2 alapterületti, iires, ĺinkormányzati tulajdonú' nem lakrĺs céljáľa szolgáló helýség
bérbeadásara a Vĺíľosgazdálkodasi és PénzĹigyi Bizottsag ||4612015. (xI.09.) saĺmú
hatźrozata a|apjźn kiírt nyilvĺĺnos egyfbľdulós pźiyázati eljáľast érvényesnĄ de

eredménytelennek nyilvánítj a.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodlĺsi KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016. maľcius 7.

2.) felkéri a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Budapest VIII. keľtilet, Népszínhríz
u. 31. szźĺna\att elhelyezkedő,3477610lN| hrsz.-ú, összesen 1058 m, alapterületĺĺ, tires,

cinkoľmányzati tuLajdonú, utcai bejaľafu, ftĺlđszinti és pinceszinti nem lakas céljára

szolgáló helyiség újbóli béľbeadlĺsaľa nyilvános egyfordulós palyázat kiíľásara 190.400,-

Ft/hó + AFA bérleti díj tisszegen. A Kiíró kiköti' hogy a helyiségre nem adható be olyan

ajźn|at, amely a Képviselő-testĹilet f48/2013. (VI.19.) szźĺĺtt hatźrozatźnak 8. pontja

szerinti 25 Yo-os bérleti díj kategóľiába tartozó, illetve nyilviános internet szo|gőJtatźs

(intemet kźlv éző, call centeľ, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

Felelős: Józsefuarosi Gazdá|kodási KözpoftZrt. vagyongazdáłkodási igazgatőja
Hatĺĺridő: 20|6. maľcius 7.
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3.) felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zĺt.-t a pźilyázatnak a Versenyeztetési
SzabáIyzatót szóló 47l2O15. (II.09.) szźlmű képviselő-testületi határozatban foglaltak
szerinti lebonyolításara.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpoúZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016. március 7.

4.) apá|ytzati felhívast a Versenyeztetési Szabźiyzat l l. pontjában foglaltaknak megfelelően .

a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal hirđetőtábIźĄźln, a

Lebonyolító ügyfélfogadásra szo\gá|ő helyiségeiben (Józsefuárosi Gazdálkodási Központ .

Zrt. teiephelyein), a jôzsefváros című helyi lapban, az onkormtnyzat és a Lebonyolító 
-

honlapján, továbbá az onkormźnyzat és a Lebonyo|itő szźľĺ;rźna elérhető költségmentes

hirdetési felĺileteken, egyéb rendelkezésre álló intemetes hirdetési portálokon kell
kozzétenrli.

Felelős: Józsefvaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
HaĹariclĺ3: 2016.június 30.

Napirend 2.13. pontja: Javaslat a Budapest vlil. keľület, Puskin u.24. szäm a|atli üľes,

nem lakás céljáľa szolgálĺĺ helyiség bérbeadására vonatkoző páiyázat eľedményének
megáltapítására és újbóli páiyázatra töľténő kiírásáľa
Előterjesztő: Kovács ottó - vagyongazdáIkodási igazgató

23 6 ĺ f0 16. (Iil. 0 7.) sz. Város g azd,áůko dáls i és P énzüryi Bizotts ág határ ozata
(15 ĺgen, 0 nem, 0 taľtĺízkodás szavazattal)
(ľematikni blokkban történt a szavazás.)

A Városgazdálkodasi és PénzügyiBizottságúgy d<int, hogy

1.) a Budapest VIIL keriilet' Puskin u. 24. szátm a|atti, 36528l0lNI2 hľsz:ú, 131m2

alapteľĹiletií, tires, ĺinkormiínyzati trrlajdonú, nem lakás céIjźlra szolgĺáló helyiség
bérbeadásaľa a Vaľosgazdá|kođási és Pénziigyi Bizottság 109212015. 6.f6.) szĺĺmú

hatźrozata alapjźn kiírt nyilvanos péiyazati eljaľast érvényesnek, de eredménytelennek

nyilvánítja.

Felelős: Józsefuarosi Gazdĺílkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatánďó: 20 I 6. maľcius 7.

2.) felkéri aJőzsefvźrosi Gazdátkodĺĺsi KözpontZrt.-ta Budapest VIII. keľtilet, Puskin u.24.

számalatt elhelyezkedő,36528lOlNI2hrsz.-tl,13| m, alapteľĹiletű, tires, önkormányzati

fulajdonú, udvari bejĺáľatu, ftjldszinti nem lakás céLjźra, szolgáló helyiség újbóli

bérbeadasaľa nyilvanos pźiyázatk'líĺźsara 186.720,- Ft/hó + ÁpA berleti díj ĺlsszegen. A
Kiíró kiköti, hogy a helyiségre nem adható be olyan aján7at, amely a Képviselő-testiilet
248l2OI3. (VI.19.) száműhatározatának 8. pontja szeńnti |2Yo-os és25 %o-os bérleti díj

kategóriába tartoző, illetve nyilvános internet szo|gáitatźs (inteľnet kźwéző, call centeľ,

stb.) tevékenység v égzésére vonatkozik.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazđá|kođźsiigazgatőja
Hataridő: 20116. marcius 7.
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3.) fęlkéľi a Jőzsefváĺosi Gazdálkodĺĺsi Központ Zrt-t a páLyźzatnak a Versenyeztetési
Szabá|yzatról szóló 47lz0I5, (II.09.) számú képviselő-testületi hatźlrozatban foglaltak
szerinti lebonyolításiíľa.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatríĺidő: 2016. maľcius 7.

4.) apá|yázati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváros VIII. kerület lózsefvárosi Polgáľmesteľi Hivatal hiľdetőtáb|ź!źn, a
Lebonyolító ügyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben (Józsefuátosi Gazđálkodási Központ
Zrt. te|ephelyein), a !őzsefváros címrĺ helyi lapban, az onkormányzat és a Lebonyolító
honlapján, továbbá az onkormányzat és a Lebonyolítő szźmfua elérhető költségmentes
hiľdetési felületeken, egyéb rendelkezésre á11ó intemetes hirdetési poľtálokon kell
közzétenni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.vagyoÍLgazdálkodási igazgatőja
Hataridő: f0l6.június 30.

Napiľend 2.14. pontja: A Magyaľoľszágĺ EvangéIikus Egyház Luther Kiadója
béľbeszámításĺ kéľelme a Budapest VIII. keľÍilet' Rákóczi t'it 57. szám a|atti
tinko ľm ányzati tulaj do nrĺ h elyĺség v onatkozás áb an
Előterjesztő: Kovács ottó - vaglongazdáIkodási igazgató

237 l 20 1 6. (Iil.O 7.) sz. Vá ros gazdálko dá si és P énzĺigyi Bizotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem,0 taľtĺózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban történt a szavazás.)

A Vĺírosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzáljárul a Magyarországi EvangéIikus Eryház Lutheľ Kiadója által béľelt,
Budapest VIII. keľĺilet, Rákóczi út 57. szam alatti, 34637l0lV39 hrsz.-ú, 109 m2
alapterületÍi, tinkoľmĺány7ati tlJ|ajdonú, utcai, ftildszinti nem lakas céIjźtra szolgáló
iŁlethelýség felúj ítrásához.

Felelős: Józsefuríľosi Gazdálkodasi KĺizpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźridő : 20I 6. marcius 7.

2.) hoz:zájárru| továbbá a Maryarországi EvangéIikus Eryház Lutheľ Kiadójáva| az 1,.)

pont szerinti helyiség tekintetében történő bérbeszámítasi megállapodas megkcitéséhez és
a bérbeadóratafioző felújít"ĺsi munkák költségének bérleti díjba töľténő bérbeszámítźshoz
12 hőnap aIatt 9v 6.If1 ,- Ft + 263 .553,- Ft AFA összegben. Az elszátmolĺís feltétele, hogy
a bér|ő a felújítrĺsi munkákat eIvégezze és a benyrijtott szĺímlák alapjĺán a Józsefuarosi
Gazdálkodási Központ Zt. onkormźnyzatiĘázkeze\ő kodája |eigazo|jaateljesítést.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodrísi KtizpontZrt.vagyongazdálkodrísi igazgatója
Hataridő: 201 6. marcius 7.
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Napiľend 2.15. pontja: GOLDA PLUS Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest VI[.
kerület, Vas u.3. szám alatti ĺires, iinkormányzati tulajdonú nem lakás céljáľa szolgáló
helyiség vonatkozásában
Előterj e s ztő : Kovócs ottó - v ag1longazdólkodás i igazgató

238 l z0 |6. (III. 0 7.) sz. Város gazd álko dás i és Pénzügyi B izo tts ág batár ozata
(15 igen, 0 nem, 0 tartĺózkodás szavazattal)
(Tematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság rigy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerĺilet, Vas u. 3. szám a|atti,36505l0lV4 hrsz.-ú, f3 mf
alapteľületű, üres, tinkormányzati tulajdonú, utcai bejaĺatú, ftildszinti nem lakás céIjźlra

szoLgá|ő helyiség bérbeadásához,hatátozatlan időre 30 napos felmondási idő kikötésével
a GQLDA PLUS Kft. részéľe' szeszmentes melegkonyhás vendéglátás céljára, 41.850'-
Ft + ÁFA béľteti díj + közĹizemi és ktilĺjn szo|gźĺ|tatási díjak ĺisszegen.

Felel ő s : Józseľv árĺr si Gazdálkoctási Ktlzpon t Zrt. v agy ongazdálkod ási igazgatőja
Határidő: f0I6. mĺírcius 7.

2.) hozzájáru|a Budapest VIII. keľůilet, Vas u. 3. szám a?atti,.36505l}lV4hľsz.-ú, 23 m2

alapteľĹiletű' üres, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáĺattl' ftjldszinti nem lakás cé|jźra

szo|gá|ő helyiség összenyitásźlhoz a mellette lévő, 36505l0lN5 hĺsz.-ú magantulajdonú
helyiséggel, azza| a feltétellel, hogy a bérleti jogviszony megszűnésękoľ a béľlő
kötelezetts ége az eľedeti állapot helyreállítása saj át kĺĺltségen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt, vagyongazđa|kođźtsiigazgatőja
Hatáľidő: 2016. máľcius 7.

3.) felkéri a Józsefuĺírosi Gazdálkodĺási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti

szęrzőďésmegkĺĺtésére, amelynek feltétele, hogy az onkormanyzat fulajdonában álló nem

lakas céljáľa szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. CVI.20.)
<inkormányzati rendelet 17. $ (4) bekezdése aLapjan kozjegyzo előtt egyoldalú
kötelezettségvállalĺási nyilatkozat a|áírźsźń, valamint a rendelét 14. $ (2) bekezdés szeľint
3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésétvállla|jaa bérlő.

Felelős: Józsefulírosi Gazdálkodasi Kĺizpont Zrt.vagyongazdálkodasiigazgatója
Hatĺíridő: 20|6. április 30.

NapÍľend 2.16. pontja: Gusti Mediteľľaneo Kft. béľleti díj alacsonyabb łisszegen tiirténő
megállapításáľĺĎl éstartozás elengedéséről szólĺí kéľelme a Budapest vI[. keľiilet, Víg u.

30. szám alattĺ helyĺség vonatkozásában
Előterjesztő: Kovács ottó - vaglongazdálkadási igazgató

239 ĺ20 16. (Iil. 0 7.) sz. Váro s gazdálko dás i és Pénzĺĺgyi B izotts ág határ ozata
(15 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
(ľematilrai blokkban tortént a szavazás.)

A Vaľosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1.) nem jáľul hozzá a Budapest VIII. keľület, Víg u. 30. szź.m- a|atti, 34942 hĺsz.-ú, I37 mz
alapterületű, utcai bejáratú pinceszinti, önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára
szolgáló helyiség vonatkozásában a 20115. november 01. - 20|6. január 31. kĺjzötti,
összesen bruttó 450.990,- Ft használati díj + kĺjziizemi és ktilön szolgáltatási díjak
elengedéséhez a Gusti Mediterľaneo Kft ľészéľe.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodrási igazgatőja
Határidő: 20116. március 7.

2.) nem jáľul hozzá a Budapest VIII. kerĹilet, Víg u. 30. szám a|atti34942 hĺsz.-ú, |37 ÍÍł
alapterĹiletű, utcai bejáratú pinceszinti, önkormányzati t|J|ajđonú nem lakás céljára
szo|gá|ő helyiség bérleti díjának 80.000,- Ft/hó + AFA clsszegen tĺjrténő
megá||apításához.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodrĺsi KözpontZrt. vagyon5azdálkodási igazgatója
Határidő: f0L6. március 7.

3.) fenntĄa az I299l20I5. (XII.|4.) számí hatáľozatában foglaltakat azza|, hogy az
tnkormanyzat tu|ajdonában álló nem lakás céljĺĺľa szolgźiő helyiségek bérbeadásanak
feltételeiről szóló 35l20I3. (vI.20.) önkormanyzati rende|et 18. $ (1) bekezdésében
foglalt béľleti szerződés megkötésére vonatkozó hatĺĺridőket jelen hatfuozaftől szóló
értesítés kézhezv ételétől kell szźlmitmi.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. április 30.

Napirend 2.5. pontja: Javaslat üres helyĺségek és lakások elÍdegenítésére
Előterjesztő: Kovócs ouó - vagłongazdálkodási igazgató

Soós Gyiirgy
A vitát megnyitja, megadja aszőtKomĺíssy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Valószínűleg nem fog semmi újdonságot mondani, továbbra is elhibĺázott koncepciónak taľtja
azt,hogy éli fel az onkormínyzat akeĺu|eti ingatlanvagyont teljesen feleslegesen, ahelyett,
hogy felújítassal és egyéb ľáfordítrĺsokkal megfelelő színvonalú bérlakás mennyiség állna
rendelkezésre, amire egyébként igény lenne a kerületben. Ehelyett szabadul az onkormźnyzat
az á|ta|apénzzé tehetőnek vélt lakásvagyontól, ennęk egycsomagia jelen előteľjesĺés, melyet
ő nem támogat.

Soós Gyiĺrgy
Megadja a szőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Azért ebben a csomagban két komfoľtos lakás is szerepel, ĺĺsszkomfotos nem' lehet, hogy
azétt, mert az nincs. Rengeteg komfoľt nélküli ĺĺnkormanyzatí |akźs vaÍ|' ęzen kívtil az
elhelyezkedést is figyelembe kellene venni, a Szźvados negyeđben van az egyik, a
Palotanegyedben a másik, nem biztos, hogy ezeket így kellene hasznosítani. Nyilvan az
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említett helyeken van a legkevesebb bérlakása Józsefuárosnak, ha ezeket eladják, még aľmál
is kevesebb lesz.

Soós Gyiiľgy
További kéľđések, hozzásző|ások nincsenek, a vitźlt leznja. Szavazásra bocsátja az a|ábbi
hatźtrozati javaslatot:

A Városgazdlálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy

1. a Budapest VIII. kerĹilet, Baľoss utca L20. fijldszint 1 . szĺám alatti,35433/0/NI6 he|yrajzí
sztnĺ,ű, 29 m, alapterületíĺ komfort nélkíili lakást a bérbeadási állomanyból kivonją a
kikiáltási źrat 6.200.000,- Ft összegben elfogadją egyrittď felkéri a Józsefuárosi
Gazdá|kodási Központ Zrt.-t a hatáIyos jogszabályok rendelkęzései szerinti nyílt árverés
lebonyolításĺíľa.

Felelős: Józsefvarosi Gazdalkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodasi igazgatőja
Hatráľidő: 2016. mĺáľcius 7.

2. a Budapest VIII. keriilet, Csobĺĺnc utca 4. [I. emelet 16. szám a|attĺ, 359|2/0lNI8
helyrajzi számű, 24 m2 ďapterülettĺ komfort nélkiili lakast a bérbeadátsi állomanyból
kivonją a kikiáltási źlrat 5.000.000,- Ft összegben elfogađją egyrittď felkéri a
Józsefuiíľosi Gazdálkodĺísi Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok renđelkezései szerinti
ny i|t fuv eńs lebonyolítására.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazđálkodĺĺsiigazgatőja
Hatáľidő: 2016. mźrcius 7.

3. a Budapest VIII. keriilet, Dobozi utca 11. ilI. emelet 32. szÁm alatti, 35380/0/N37
he|yrajzi szźlmű, 26 m, alapteľületíĺ komfort nélktili lakast a bétbeadźlsi łállomĺányból
kivonją a kikiáltási źLtat 5.500.000,- Ft összegben elfogađją egyúttď felkéri a
Józsefuarosí Gazđa]kodási Köąpont Zrt.-t a hatalyos jogszabalyok renđelkezései szerinti
nyílt aľverés lebonyolításara

Felelős: Józsefv:áľosi GazdĺálkodĺĄsi Központ Zrt. vagyongazÄáůkodási igazgatőja
Határidő: 2016. mfucius 7.

4. a Budapest VIII. kertilet, Hős utca 3. K lph. földszint 408. szám alatti, 38839/16ĺB/I
he|ýajzi számÍ443 m2 alapterĺiletíĺ komfoľtos lakĺást a béľbeadási ĺállomĺányból kivonją a
kikiáltásí ĺĺľat 10.300.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefuarosi
Gazdálkodrási Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyílt ĺĺrverés
lebonyolítására.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodĺísi Központ Zrt.vagyongazdétů<ođásiigazgatőja
Hatźlridő : 20 1 6. mfu cills 7 .

5. a Budapest VIII. keriilet, Hungáľia kijrűt 32ĺB. fV. emelet 2|. sztm a|atti,38878/0ĺEĺ22
he|yrajzi szarĺla 16 Íŕ alapteľiiletií komfoľt nélkiili lakást a bérbeađási ďlomanyból
kivo4ia, a kikiáltísi fuat 3.300.000,- Ft összegben elfogadja, egyuttal felkéri a
Józsefuĺíĺosi Gazdőlkodási Központ Zrt,-t a hatályos jogszabźlyok rendelkezései szerinti
ny íIt árv er és lebonyo lí tésélt u
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Felelős: Józsefuárosi Gazdátkođási Központ Zĺt., igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási
igazgatő
Hatáľidő: 2016. maľcius 7.

6. a Budapest VIII. keľĺilet, Leonardo da Vinci utca 2lB. II. emelet |7. szám a|atti,

35722l0lNl7 |le|yrajzi számú, 38 m' alapterÍiletű felkomfortos lakást a bérbeadási

állományból kivonja, a kikiáltasi árat 6.550.000,- Ft összegben elfogadja, egyĹlttal felkéri
a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos jogszabtiyok rendelkezései
szerinti nyílt áľverés lebonyol ítására,

Felelős: Józsefuáĺosi Gazdálkodĺĺsi KözpoĺtZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I6. március 7.

1. a Budapest VIII. kerület, Lqza utca 38. III. emelęt 27. szźtm alatti, 35432/0/N26
helyrajzi sztlĺĺl,Ú, f9 m2 alapterĹiletrĺ félkomfortos lakĺĺst a bérbeadási állományból
kivonja, a kikiáltasi źrat 5.110.000,- Ft tisszegben elfogađja, egyúttal felkéri a
Józsefuarosi Gazdálkodási Központ'Ĺrt.-t a hatályos jogszabályok ľendelkezései szeľinti
nyíl Ĺ árverés lebonyolí tás,fua.

Felelős: józsefuárosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt.vagyongazdálkodasi ígazgatőja
Hataľidő: 20|6. maľcius 7.

8. a Budapest VIII. keľiilet, Nagy Fuvaros utca 3/A. II. emelet 16lł. szám a|atti,

35030l0lNf4 heIyrajzi szám,ű, 7I m2 alapterülettĺ komfort nélküli sztikséglakĺĺst a
bérbeadási állományból kivonja, a kikiálŁísi źtrat 3.150.000,- Ft <isszegben elfogadja,

egyúttal felkéľi a Józsefvaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok

ľendelkezései szerinti ny íIt árv eĺés lebonyol ításáľa.

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkođasi KcizpoĺtZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I6. marcius 7.

9. a Budapest VIII. kerĹilet, Német utca 6. III. emelet |9. száma|atti,349II/0/Nl8 helyrajzi
szźlmu,36 m2 alapteľületrĺ komfort nélkiili lakĺást a bérbeadási állomanyból kivonją a
kikiáltási arat 5.480.000,- Ft <isszegben elfogadja, egyuttal felkéľi a Józsefuiárosi

Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyílt áľverés

lebonyolításáľa.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodasi KiizpoĺtZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. máľcius 7.

10. a Budapest VIII. keriilet, Szentkirá|yi utca 10. ftildsziĺt 3. szálm a|atti, 36513l0ĺN4
helyrajzi szźtmű' 2I m2 alapteriiletiĺ komfortos lakást a bérbeadĺási állomanyból kivonją a

kikiáltasi áĺat 4.890.000,- Ft összegben elfogađją egyúttal felkéri a Józsefuĺáĺosi
Gazdálkodási Kĺlzpont Zrt.-t ahatályos jogszabályok ľendelkezései szeľinti nyílt iĺrverés

lebonyolítlísára.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodasi KĺĺzpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016. marcius 7.
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11. a Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos utca 5. II. emelet 1t6' szźtrnalatti'34802l0ĺN19
helyrajzi szźtmű, f9 m, alapterületiĺ komfort nélktili lakást a bérbeadźlsi állomanyból
kivonja, a kikiáltási źltat 4.350.000,- Ft ĺlsszegben elfogadja, egyúttal felkéľi a
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos jogszabźiyok rendelkezései szerinti
nyílt árverés lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpoŃZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20|6. máľcius 7.

12. a Budapest VIII. kertjlet, Hock János utca 8. szám a|atti' pinceszinti, 3554Il0lNL7
helyrajzi számu,76 m, alapteriiletű raktárhelyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a
kikiáltási árat 5.700.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefuarosi
Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyílt arverés
lebonyo1ítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZĺt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺíridő: 2016. máľcius 7'

73. a Budapest VIii. kerület, Leonardo da Vinoi uLca 4-6,lA szám alaĹĹi, Íijldszinti,
35719/4lN|helyrajziszźlmű,I43 mz alaptertiletű, valamint 35719/4/N6he|yrajziszáĺríl, ,-

8 m2 alaptđniletiĺ iľodahelyiségeket a bérbeađási állomanyból kivonja, a kikiáltási aľat
27.390.000,- Ft összegben elfogadja, egyrittal felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási
Kozpont Zrt.-t a hatźůyos jogszabályok rendelkezései szerinti nyílt iíľveľés
lebonyolítására.

Felelős: Józsefvaľosi Gazdálkodási KĺizpoĺtZrt. vagyoÍLgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 7.

14. a Budapest VIII. keriilet, Losonci tér 7. szám alat1i, ftjldszinti, 357z8l38lN1 he|yrajzi
számű, I99 ÍIł alapterÍilehĺ helyiségből 8/100-ad önkormanyzatitlllajđonában áIIő,20 mz
alapterületií tizlethelyiség-részt a bérbeadási állomĺínyból kivonja, a kikiáltasi źrat
2.320.000,- Ft összegben elfogadja, egyútüalfelkéri a Józsefuarosi.Gazdálkodiĺsi Kcizpont
ZÍt.-t a hatályos jogszabályok ľendelkezései szęrinti nyílt árverés lebonyolításĺíra.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KöąpoĺtZrt.vagyongazdálkodasi igazgatőja
Határidő: 2016. maľcius 7.

15. a Budapest VIII. keľiilet, Szentkirályi utca 11. ftildszint 2. sz,źlm a|atti,36537l0lV4
he|yrajzi számű, I70 m2 alapterĺilettĺ egyéb helyiséget a béľbeadĺĺsi állományból kivonja,
a kikiáltási źrat 27.560.000,- Ft ĺjsszegben elfogadja, egy.úttal felkéri a Józsefuĺírosi
Gazdźůkođási Ktizpont Zrt.-t a hatályos jogszabáLyok rendelkezései szerinti nyílt áľverés
lebonyolításĺáľa.

Felelős: Józsefuiírosi Gazdálkodási Kĺi4pofiZrt.vagyongazdĺĺlkodĺĺsi igazgatőja
Hataridő: 2016. mĺírcius 7.

Soós Gyiirgy
Megáltapítja, hogy 10 igen,3 nem, 2tartőzkodźs szavazattal a Bizottságazalźhbihatározatot
elfogadta:
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240 ĺ20 16. (III. 0 7.) sz. Város gazdáIko dási és Pénzü gyi Bizotts íg határ ozata
(10 igen' 3 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Baross utca 120. ftildszint |. száma|atti,35433l0lV16 helyrajzi
szźtmű, 29 m2 alapterületiĺ komfort nélküli lakást a bérbeadási állomanyból kivonja, a. kikiáltási árat 6.200.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefuárosi
Gazdálkodási KözpontZrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyílt árverés

.. lebonyolítására.

Felelős: Józsefuĺĺľosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016. március 7.

2. a Budapest VIII. kerĹilet, Csobánc utca 4. II. emelet 16. szám alatti, 359I2/01NI8
helyrajzí szźlmű, 24 mf alapterületű komfot nélküli lakást a bérbeadási állomĺínyból
kivonja, a kikiáltási źnat 5.000.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéľi a
Józsefuar.osi Gazđáikodási Kĺizpollt Zlt.-t a lratályos jogszabályok ľendelkezései szęrinĹi
nyílt árverés lebonyolítására.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KclzpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. miírcius 7.

3. a Budapest VIII. kerÍilet, Dobozi utca 11. n. emelet 32. szźlm alatti,35380l0/N37
he|yrajzi szźlmu, 26 m2 alapterĹiletú komfoľt nélküli lakást a bérbeadási állomĺínyból
kivonja, a kikiáltási rĺrat 5.500.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zĺt'-t a hatályos jogszabá|yok rendelkezései szerinti
nyílt árverés lebonyolítására.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodĺási KözpofiZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáńdő: 2016. maľcius 7.

4. a Budapest VIII. kerület, Hős utca 3. K lph. ftildszint 408. szím alatti,38839/16lBĺI
he|yrajzí szĺĺmú, 43 m2 alapterĹilettĺ komfortos lakast a béľbeadási állomanyból kivonja, a
kikiáltasi árat 10.300.000,- Ft <isszggben elfogadja, egyúttal felkéľi a Józsefuĺáľosi
Gazdálkodĺĺsi Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendęlkezései szerinti nyílt árverés
lebonyolítrísára.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodrísi KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺíridő: 20|6. marcius 7.

5. a Budapest VIII. kerület, Hungaria körut 32lB. Iv. emelet 2l. szźtm alatti,38878l0lBl22
he|yrajzi szétmíl, 16 m2 alapterületĺĺ komfoľt nélkiili lakĺĺst a bétbeadźtsi állomĺínyból
kivonja, a kikiáltasi źrat 3.300.000,- Ft ĺisszegben elfogadja, egyuttď felkéri a
Józsefuarosi Gazdálkodási KózpontZrt.-t a hatályos jogszabá|yok rendelkezései szerinti
nyílt árverés lebonyolítasáľa.

Felelős: Józsefuárosi Gazdalkodási Központ Zrt., igazgatősźry eln<ike, vagyongazdálkodási
igazgatő
Hatĺridő: 201,6. mĺĺrcius 7.

5l



6. a Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci utca 2lB. II. emelet 17. szćtĺrl aLatti,
35722l0lN|7 he|yrajzi számu, 38 m2 alapterületrĺ félkomfortos lakást a bérbęadasi
állományból kivonja, a kikiáltási árat 6.550.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri
a Józsefuráľosi Gazdálkodási Központ Zĺ.-t a hatályos jogszabźilyok rendelkezései
szeri nti nyí| t árverés lebonyol ításźlt a.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZĺt.vagyongazdálkođási igazgatď1a
Hatĺĺridő: 2016. március 7.

7. a Bgdapest VIII. kerület, Lujza utca 38. III. emelet 27. szźrrl a|attí,3543z/0lU26
he|yrajzi számú, 29 m2 alaptertiletiĺ félkomfoľtos lakást a bérbeadási állományból
kivonja' a kikiáltási árat 5.110.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a
Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZÍt.-t a hatályos jogszabáIyok rendelkezései szerinti
ny íIt árv er és lebonyo l í tásár a.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KĺĺzpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatar.idő: 2016. rrriír.cius 7.

8. a Budapest VIII. keriilet, Nagy. Fuvaros úca 3/A. II. emelet 16ĺA. szám a|atti,
35030l0lV24 he|yrajzi sżémű, 2I m2 alapteľĺiletti komfoľt nélkĹili szükséglakást a
bérbeadási állomĺĺnyból kivonja, a kikiáltási źrat 3.150.000,- Ft ĺisszegben elfogadja,
egyúttal felkéri a Jőzsefvénosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a hatályos jogszabályok
ľendelkezései szerinti nví lt árverés lebonvolí tźsttr a.

Felelős: Józsefuĺírosi GazđáLkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Hataridő: 2016. maľcius 7.

9. a Budapest VIII. kerület, Német utca 6. III. emelet |9. száma|atti,34gIIĺ0lN18 helyrajzi
szá:ĺrl,(l, 36 m2 alapterĹilettĺ komfort nélküli lakást a bérbeađási állomrĺnyból kivonja, a
kikiáltási árat 5.480.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéľi a Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyílt áľverés
lebonyolításara.

Felelős: Józsefuĺáľosi Gazđálkodási KĺizpontZrt.vagyoÍLgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201-6. marcius 7.

10. a Budapest VIII. keľĹilet, Szentkiľályi utca 10. ft'ldszint 3. szźĺn alatti, 365I3l0lN4
helyrajzi szźtmű,2I m2 alapterületű komfortos lakást a bérbeadasi állomĺínybóI kivonja, a
kikiáltási źlrat 4.890.000,- Ft cisszegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefurírosi
Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyílt árverés
lebonyolítĺísára.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodĺísi KözpontZrt.vagyongazdálkodasi igazgatőja
Hatźľľrdó : fjl 6. marcius 7.

||. a Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos utca 5. II. emelet |6. szám a|alti,34802l0lNI9
helyrajzi számil, 29 m2 alapterületrĺ komfort nélkiili lakĺĺst a bérbeadasi állomanyból
kivonja, a kikiáltási źrat 4.350.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéľi a
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Józsefvĺírosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti
nyílt árveľés lebonyolítźtsźra.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodĺísi KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 7.

12. a Budapest VIII. keriilet, Hock János utca 8. szĺm alatti, pinceszinti, 3554Il0lN|7
helryrajzi számú, J6 m2 alapterületĺi raktaľhelyiséget a bérbeadási állományból kivonja' a
kikiáltási {rat 5.700.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefuarosi
Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos jogszabá|yok rendelkezései szerinti nyílt árverés
lebonyolításaľa.

Felelős: Józsefuaĺosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2016. marcius 7.

13. a ' Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci utca 4-6.lA szétm a|atti, füldszinti,
357I9ĺ4/N1he|yrajzi számú, |43 m2 alapterĹiletű, valamint 357l9l4lN6helyĺui1ziszámu,
8 m2 alapterületú irodahelyiségeket a bérbeaďási állomĺĺnyból kivonja, a kikiáltási árat
27.390.OÍJ0,- Ft összegberr elfogađja, egyúttal fęlkéri a Jĺizsefvárosi Gazdálkodási
Iftizpont ZÍt.-t a hatályos jgsszabályok rendelkezései szerinti nyílt ĺírverés
lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárqsi Gazdálkodasi KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016. ŕnaľcius 7.

14. a Budapest VIII. keľület, Losonci tér 7. szám a|atti' ftildszinti,35728/38/NI he|yrajzi
szźĺmĹl,l99 m, alapteľületiĺ helyiségből 8/100-ad önkormányzatitulajdonában źl|ő,20 m2
alapteľĹilettĺ tizlethelyiség-részt a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási fuat
2.320.000,- Ft cisszegben elfogadja" egýtta| felkéń aJőzsefváĺosi Gazdálkodrísi Központ
ZÍt.-t a hatalyos jogszabályok rendelkezései szeľinti nýlt árverés lebonyolítĺĺsĺĺľa.

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási Közpo ntZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hat"íridő: 201-6. mrĺrcius 7.

15. a Budapest VIII. keľÍilet Szentkirályi utca 11. ftjldszint 2. szátm a\atti,36537/0/N4
helyrajzi szálm,(ł, |70 mf alapterületti egyéb helyiséget a bérbeadasi állomlínyból kivonja,
a kikiáltĺĺsi źrat 27.560.000,- Ft cisszegben elfogadja, egyrittal felkéri a Józsefuiíľosi
Gazđá|kodasi Kĺlzpont Zrt.-t a hatályos jogszabá|yok ľendelkezései szerinti nyílt ĺírveľés
lebonyolításaľa.

Felelős: Józsefuríĺosi Gazdálkodási Közpo ntZrt. vagyongazdĺílkodási igazgatőja
Hataridő: f0I6. maľcius 7.
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Napiľend 2.9. pontja: Studio Pľogress Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keľület,
Futó u. 3. szám a|atti tinkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
Előterjesztő: Kovács ottó - vagłongazdálkodási igazgató

SoĺĎs Gytirgy
A vitát megnyitja. Jelzi, hogy ahatározati javaslat ,,B'' verzióját tudja tĺĺmogatni. Kérdések,

hozzźszőIások hianyában a vitát |ezźrja. Szavazásra bocsátja elsőként a hatźtrozati javaslat

,,A,, vetziőjźń..

A Varosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem jĺáľul hozzáa Büdapest VIII. keľiilet,3s579lolN24helyrajzi szttmonnyilvántaľtott, a

Budapest VIII. kertilet, Futó u. 3. szĺím alatt találhatő,33 m, alaptertiletiĺ, ĺlnkoľmányzati
tulajdonú, utcai bejáratú, ftjldszinti nem lakás céljára szo|gá'|ő helyiség béľbeadásához a

Sfudio Pľogress Kft. részéľe az általa megajánlott mindenkori közĺis költség + AFA
bérleti díj + kĺizüzemi és kültin szolgáltatĺísi díjak osszegen.

Felelős: Józscfviĺľosi Gazdálkodási KtizpoĺtZl1.vagyongazdálkodási igazgatőja

Hataridő: 2016. március 7.
a

2.) hozzźĄaru| a Budapest VIII. kerület, 35s79lO/N24 he|ytajzi számon nyilvántartotť, a

Budapest VIII. kerĹilet, Futó u. 3. szám alatt taIá|hatő, 33 m2 ďapteriiletiĺ, önkormĺĺnyzati

tulajdonú, utcai bejárafu, fijldszinti nem lakás céljara szolgźt|ő helýség bérbeadásához

hatźnozott időre,2018. decembeľ 31. napjáig a Studio Progress Kft. részére műterem,

kiállító terem és oktatási tevékenysé g céIjźna 30.000,- Ft/hó + AFA bérleti díj + kozilzemi
és külon szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefrĺĺľosi Gazdálkodási KözpoftZrt.vagyorLgazdálkodási ígazgatőja

Hattĺríďő : 201 6. marcius 7.

3.) felkéľi a Jőzsefvátosi Gazdálkodási Központ Zrt-t 1hatźlrozat 2.) pon$a szerinti bérleti

szerződés megkĺitéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában álló nem

1akás céljara szolgáIő helyiségek bérbeadasrĺnak feltételeiről szóló, 3512013. (VI.20.)

cinkormĺĺnyzati rendelet |7. $ (4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú

kötelezettségvállalási nyi|atkozat aláírźsát, valamint a rendelet 14. $ (2) bekezdés szerint

3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésétváIla|ja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefrĺĺrosi Gazdflkodasi KözpontZrt.vagyon3azđálkodási ígazgatőja

Hatĺridő: 2016. április 30'

Soós Gytiľgy
Megállapítja, hogy 0 igen, 13 nem, 2 tartőzkođás szavazattaI aBizottsĘ ahatźrozati javaslat

,,A'' verziój át elutasította.

24| t20L6. (I[.07.) sz. Város gazdálko dási és Pénzii gyi B izotts ág határ ozata
(0 igen, 13 nem, 2 ŕartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozatí javaslatot

nem foeadja el:



].) nem járul hozzó a Budapest VIII. kerület, 35579/0/A/24 heĺyrajzi számon nyilvóntartott, a
Budapest VIII. kerület, Futó u. 3. szóm alatt talóIható, 33 m, alapterületíi, onkormányzati
tulajdorui, utcai bejáratú, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásóhoz a
Studio Progress Kft. részére az általa megajánĺott mindenkori kozos koltség + Ár'ą
bérleti díj + kazl;zemi és lcĺilan szolgáltatási díjak osszegen.

2.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, 35579/0/A/24 heĺyrajzi számon nyilvántartott, a
Budapest VIII. kerület, Futó u 3. szám aĺatt talalható, 33 m, alapterüIetű, ĺjnkormányzati
tulajdonú, utcai bejóratú, foĺdszinti nem lakns céĺjára szolgáló helyiség bérbeadásához
hatórozott időre, 20]8. deceľpber 3]. napjóig ą Studio Progress Kft. részére műterem,
kióllító terem és ohatási tevékenység céljára 30.000,- Ft/hó + AFA bérleti dlj + kazazemi
és kulan szolgáltatási díjak összegen.

3.) felkéri a Józsefiárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 2.) pontja szerinti bérleti
szerződ,źs megkatésére, amelynekfeltétele, hogl az onkormányzat tulajdonában álló nem

lakás céljáľa szolgáló helyiségek bérbeadásdnak feltételeiről szóĺó, 35/20]3. (VI.20.)
önkormdnyzati rendelet 17. $ (4) bekezdése alapján kazjeg,,ző előtt egłoldalú
koĺelezettségvóllalĺjsi nyilatkozat alúírúsćlt, vulumint a renĺJelel ]4. s O bekezdés szerint
3 havi bérleti díjnak meýlelő óvadék megfizetését uóllalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. va1yon9azdálkodási igazgatőja
Határiđő: 20I 6. máľcius 7.

t

Soĺís Gyłirgy
Szavazásrabocsátjaahatźttozati javaslat,,B,,verziőját:

AYźnosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII. keľĺĺIet, 35579ĺ0lN24 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a
Budapest vlil. kerĺilet, F'utó u. 3. szźtm a|att ta|tihatő, 33 m2 alapteľiiletíĺ,
önkormányzati trrlajdonú, utcai bejĺáĺafu, ftildszinti nem lakas céIjźtra szolgáló helyiség
bérbeadásához hatźtrozott időľe, f0|8. decembeľ 31. napjáig a Studio Pľogľess Kft.
részére mĺĺterem, kÍáltító terem és oktatási tevékenység cé|jára a mindenkoľĺ kiĺziis
ktittség (ahatźroz'athozatalidőpontjában 7.756,- Ft/hó ) + ÁFA bérleti díj + kđziizemi és

külön szolgĺíltatasi díjak ĺisszegen. A bérleti jogviszony megszíĺnésekor újbóli bérbevétel
esetén a bérleti díj összegéről a Bizottság dönt.

Felelős: Józsefuĺĺľosi Gazđát|kodási KözpoftZrt. vagyoÍLgazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016. maľcius 7.

2.) felkéri a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti
szerzőđés megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy azonkoľmányzat tulajdonában álló nem
lakás céljaľa szolgrĺló helyiségek bérbeadrĺsának feltételeiről szóló 35D0I3. (VI.20.)
ĺinkormiĺnyzati rendelet t7. $ (4) bekezdése alapjźn kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállal'ísi nyilatkozatalálírásáÍ, valamint a rendelet 14. $ (2) bekezdés szerint
3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését váIIaIja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuarosi Gazdĺĺlkodási KĺizpontZrt.vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatźlridő : 20I 6. ápľilis 3 0.
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Soĺós György
Megátlapítja, hogy 14 igen, 0 nem, 1 tartóZkodás szavazattal a Bizottság az a|tĺbbihattrozatot
elfogadta:

2 4f l20 16. (I[.0 7.) sz. Vá ľos gazdálko dási és P énzii gyi B izo tts ág határ ozata
(14 igen, 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) hozzájźlrul a Budapest VIII. keľüĺet, 3557gĺ0tNf he|yrajzi számon nyilvántartott, a

Budapest VIIL keľület, Futó u. 3. sztlm alatt ta|á|hatő, 33 m, alapterĺiletrĺ,
önkoľmányzati tulajdonú, utcai bejáratű', ťoldszinti nem lakás cé|jźtra szolgáló helyiség
béľbeadásához határozott időľe, 2018. december 31. napjáig a Studio Progľess Kft.
részéte műterem, kiáltító teľem és oktatási tevékenységcé|jźra a mindenkoľi kiiziis
köttség (ahatfuozathozata|időpontjában 7.756,- Ft/hó ) + ÁFA béľleti díj + kdziizemi és

kiilön szo|gźitatźlsi đíjak összegen. A bérleti jogviszony mcgszĺĺnósckor újbóli bérbevétel
esetén a béľleti díj t}sszegérőI aBizottság dtĺnĹ.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkldási Központ Zrt. vagyongazdá|T<ođásiigazgatőja

Hataridő: 2016. marcius 7.

2) felkéri aJőzsefvźrosi Gazdálkodasi.ťĺizpontZrt.-tahatározat 1.) pontja szerinti bérleti
szerzođés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormanyzat tulajdonában álló nem

Iakás cé\játa szolgáló helyiségek bérbeadásĺínak feltételeiľől szóló 35lf0I3. (VI.20.)

önkoľmányzati rendelet 17. $ (4) bekezdése a|ap1án kozjegyző előtt egyoldalú
kĺjtelezettségvállalási nyilatkozat aláírásźú, valamint a rendelet 14. $ (2) bekezdés szerint
3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megÍizetését vállalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Hatariđő: 2016. április 30.

Napirend 2.17. pontja: Javaslat a ľrÁr,.Bľ Kft. részletfizetési a!án|atának elfogadására
a Budapest VIil. kerůilet, Práteľ u. 24. szám alafti telekľe fennálló ktitbéľtaľtozás
rendezéséľe
Előt erj e s ztő : Kov ács o ttó - vagłongazdóIlro dós i i gazgató

Soós Gytirgy
A vitát megnyitja. Felhívja a figyelmet, hogy a hatfuozati javaslatnak szintén ,,A'' és ,,B''
verziójaszerepel az előterjesztésben. Megadja aszőtJakabs Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Ez így igaz, viszont az ,,N, vetzíőban az 1. c) pont teljesen ételmetlen, saját magáta

hivatkozik vissza, rossz a megfogalmaz,źs.Yęrzióktól fiiggetlenül az a kérdése, hogy amikor a

szóban forgó cég teljesít magától 10 millió Ft töľlesztést, akkor an, miért a tőkerészből

te|jesíti. AltaIábar, az a szokźs, hogy előszcjľ a kamat kerül tĺjľlesztéste, a tőketész pedig

tovább kamatozik. Jelen hatĺĺrozati javaslat mindkét veĺziőja szerint azonban' a tőkerészből

töľténik a törlesztés. Esszeriíbb lenne foľdítva.
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Soós Gytirgy
Válaszadásra megadja aszőt dr. Lóránth József Ĺigyvédnek.

Dr. Lóránth József
A megállapodiĺsnak és az előteľjesztésnek gyakorlatilag az a cé|ja, hogy egy olyan |étezo
céget ne fojtsanak meg, illetve ne küldjék felszámolásra, amely hajlandó teljesíteni és
egytittműkcjdni. A másodfokú bírósági döntés túl nagy győze|em volt őszintéĺ sző|va az
onkormányzatnak, elég ritka az,hogy egy bíróśág ne mérsékęlje a kötbért és a teljes kereseti
követelésnek helý adjon. Elsofokon 13 millió Ft-ot ítéItek meg' másodfokon 40 milliót. A
cégigyvezetője és ügyvédje szinte sokkot kapott a döntés hallatán. Hajlandóak teljesíteni, de
nem tudnak egyösszegben. A tőke és a kamat viszonya úgy áll fenn, hogy kéľtek 18 havi
kamatmentes részlętet, kifizetnének még 10 millió Ft-ot, és gyakorlatilag az így fennmaľadó
20 millió Ft tőkére és kamatra kérnek 18 havi rész|etťlzetést, melyet ahaÍározati javaslat 

''A''verziőja tarta|maz. Erľlek támogatását kéri a Bizottságtól a ,,B'' verziő ellenében.

Soĺís Gyiirgy
Orül a nagyaľáný gyozelemnek, eľre buzdít a jövőre nézve is. Megadja a szőtJakabfy Tamás
képviselőnek.

-:
Jakabfy Tamás
Nyilván a nagyarźnyű győze|emnek az a más1k, úgymond még nagyobb arźnya, hogy
egyetemlegesen felel a szőbaĺ forgó két cég, tehát, aki eladta a projektet, az is felel. o az, aki
hajlandó végĹil is fizetni, a másik cég feltehetőén eltűnt, cégÍemetőben landolt, de ezt inkább
hagyják. Viszont ahattltozati javaslat ,,A,, verziőjźtbarl az l. c) pontot próbálják valahogy
kijavítani, hogy a teljes fennál|ő tartozás melyik pontok szerinti, azaz a hivatkozást koľľigálni,
ha maľ ez komolyan szőba kerül.

Soós Gytiľgy
Ytllaszađásra megadja a szőt dr. Lóľrínth József ügyvédnek.

Dr. Lĺóľánth Jĺózsef
Az l. c) pontot fudja úgy módosítani, hogy a zaľője|ben szeľeplő rész: ,, (b ls c.pont szerint)',
kikeľĺilne, így értelmes az |. c) pontban maradt szöveg: ,,Amennyiben a HAL-EP Kft. |ret havi
részletfizetési késedelembe esih úg a teljes fennĺźlló tartozás egł Ósszegben válik esedékessé,
a jegłbanki alaplramatnak megfelelő mértékű kamattal növelten,,. Befogadja tehát a módosító
javaslatot. A mĺĺsik cégre vonatkoző áI|ítás, miszerint a KOP-PRATER Kft. a cégtemetőben
lenne, nem felel meg a valóságnak, ugyanis a rĺÁr-Ép Kft. beperelte a KoP-pnÁľpn Kft.-t'
ebből kifolyólag egy elég kemény peľ zajlik. De ez az onkormányzatot nem éńnti, mivel a
peľnek épp u volt a lényege, hogy' az onkormźnyzat csak a HÁr-Ép Kft.-vel került
szerződéses jogviszonyba, a KOP-PRATER Kft.-vel nem' vagyis a két cég ezt ,,|efocizza,,
egymas között. Sok sikeľt kívannak nekik, ők is megvívtak a harcukat az onkormányzat
nevében az 5 év alatt, amíg ez az eljérás taľtott.

Soĺís Gytirgy
Megköszĺini a váIaszt, további kérdések, horzźsző|ások hianyában a vitát |ezálrja. Elsőként
szavazźsľa bocsátja ahatźtrozati javaslat ,,A,, vetziőját, az e|hangzottak szeľinti módosíüíssal:

A Varosgazdálkodĺĺsi és Pénziigyi Bizottsźryúgy d<int, hogy
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l. hozzájánil a Budapest VIII. kerület, Pĺáter u. f4. sztmr a\attí' 35683 hrsz.-ú telekingatIan

értékesítése kapcsán még meg nem fizetett 30.137.240,- Ft kotbér, valamint \I.897..109,-

Ft kamat rendezésér. iiĺny.'lo rész|etťlzetési megállapodás megkötéséhez a HevBp
Kft . -vel az alábbí feltételekkel :

a. A megállapodás megkötésével egyidejűleg a HÁl-Ép Kft. megťlzet az

onkormány zat részér e 1 0.000. 000,- Ft-ot.
b. Az onkormányzat a fennmaľadő z0.I37.f40,- Ft ĺ.t.lkc és késedellrri kanrat (f016.

máľcius 15. napjáig 1 1 .897.109,- FĐ megÍizetésére 18 havi kamatmentes

t észletťlzeté st enge dé l yez.
c. Amerľryiben a HÁl-ÉP Kft. két havi ńsz|etfizęJési késeđelembe esik, úgy a teljes

fennálló taĺtozás egy összegben válik esedékessé, a jegybanki alapkamatnak

megfelelő mértékű kamattal nĺjvelten.
d. Ameruryiben a HÁl-Ép Kft. és a KOP-PRÁTER Kft. közĺjtti per' jogeľősen

befejez8dit, és a KOP-PRÁTER Kft. az ité|ętbęn foglalt tartozásćĺt a Har-Ép rt.
rész,ére megťlzeti, a g,tr-Ép Kft. előtörlesztésként a fennmaradó tartozását egy

összegben megfizeti.

Felelős: Józsefuaĺosi Gazdálkođási KtizpontZri. vagyoÍ71azdálkodási igazgaiója
Határidő: 201,-6. március 7. = -

f. felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási ígazgatĄat a
me gá1 lap o d ás aláir ásfu a.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdátkodási KcizpontZrt.vagyoÍLgazdálkodási igazgatőja
Hattridó: f0I6. marcius 3 1 .

Soós György
Megállapítja, hogy 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodźs szavazatta| a Bizottság a hatáĺozatot

elfogadta, ennélfogva ahatźrozati javaslat ,,B,, verziőját nem bocsátja szavazásra.

243ĺ20|6.(Iil.07.) sz. Váľosgazdá|kodálsĺ és Pénztĺgyi Bizottsághatározata
(15 igen, 0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság ligy dĺint, hogy

l. hozzźĄáru| a Budapest VIII. kerület, Pľáter l. f4. szám alatti' 35683 hľsz.-ti telekingatlan

éľtékesítése kapcsán még meg nem fizetett 30.137.240'- Ft kÓtbér, valamint 1I.897..109.'-

Ft kamat rendezésére iiĺĺnyĺo rész]etfizetési megállapodĺĺs megkötéséhez a HAL-Bp
Kft . -vel az a|ábbi feltételekkel :

a. A megállapodás megkötésével egyidejťĺleg- a HÁr-Ép Kft. megťĺzet az

onkormanyz at részéte 1 0.000.000,- Ft-ot.

b. Az onkormźnyzat a fennmaľadő 20.I37.f40,- Ft tőke és késedelmi kamat (f0I6.

marcius 15. napjáig I|.897.I09,- FĐ megťlzetésére 18 havi kamatmentes

r ész\etťlzetést engedélyez.
c. Amennyiben a H,ql-ÉP Kft. két havi rész\etťlzetési késedelembe esik, úgy a teljes

fęnnĺĺlló tartozás egy összegben válik esedékessé, a jegybanki alapkamatnak

megfelelő mértéktĺ kamattal nĺivelten.
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d. Amennyiben a HÁr-Ép Kft. és a KOP-PRÁTER Kft. k<ĺzötti per jogerősen
befejeződik, és a KOP-PRÁTER Kft. az ité|etben fogtalt tartozásźú a H,ą.r-Ép rt.
tészére megťlzeti, a HÁr-Ép Kft. előtĺirlesztésként a fennmaľado tartozását egy
<isszegben megťlzeti.

Felelős: Józsefuĺĺľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. miĺľcius 7.

2. felkéri a Jőzsefvźtrosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodźsi igazgatôját a
me g ál l ap o d ás a|áír ásźn a.

:
Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazđálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 31.

3. Egyebek
(ír ás b e l i el ő t e rj e s zt é s)

Soós Gyiiľgy .- .
Külĺjn i*gý"lJua Bizottság a 3. blokk napirendi pontjait, mivel eľre javaslat érkezik.

Napĺľend 3.1. pontja: A Józsefrárosĺ Gazdálkodásĺ Kiizpont Zrt..ve| ktitött szerződés
módosítása a Corvin Sétány Progľam feladataĺľa
Előterjesztő: Dr. Sĺźra Botond - alpolgármester

Soós Gyiirgy
Avitźt megnyitja, megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Emlékezete szerint a Bókay Jĺĺnos u. 43. szźlm a|atti ház vo|t az, arlely esetében a Bizottság
megszavazta, hogy a homlokzati díszei keľiiljenek megmentésre. Megerősítést kér, hogy ez
valóban így lesz most, amikor konkrét megbízíst adnak a bontásra.

Soós Gyiiľgy
Y áiaszadásra megadja a szőt az a|jegyzőnek.

Dľ. Mészár Erika
Igen, a JGKZÍt. f,rgyelmét fel fogiák hívni, hogy az eljĺárĺás sorlín figyeljen eľre.

Soós Gyiiľry
Fővesztés terhe mellett, mert tényleg éľtékes hom]okzati elemľől van szó, melyet
mindenképpen meg kell őrizni Józsefuaros szźlmźlru Megadja a szőt Jakabfu Tamás
képvise1őnek.

Jakabfy Tamás
A kérdés va|őjában arra vonatkozott, hogy akkor 1u11gJnez.z.a.ezekszennt a k<iltségbecslés ezt
a költséget is, és meg tudjĺĺk oldani az adott összegből remélhetőleg.
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Soĺis Gyiirgy
Muszáj mego|daniuk. További kéľdés, hozzászőIźĺs nincs, avitźltlezárja. Szavazásra bocsátja

az alźfobi hatáĺ o zatí j avas latot :

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. a Corvin Sétany Program keretében a Budapesĺ' VIII. kerülęt, Bókay J. u. 43., a Tcjnrő u.

18., a Szigony u. 31. és a Szigony u. 33. szźma\atti éptiletek lebontásával kapcsolatos

valamennyi feladat teljes kĺiľű lebonyolításával megbízza a Józsefvarosi Gazdálkodási
Központ ZÍt.-t. :

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatáľidő: 2016. március 7.

2. a) a hatáľo zat I. pontja alapjan az I090lf0I4. (IX.29.) számú hatátozatával elfogadott, a

KISFALU JózsefuáľosiYagyongazdátkodó Kft.-vel fiogutód: Józsefuaľosi Gazdálkodási
Közporrt Zrt.) kottitt lllegbízási szeľződést nródősítja, az előterjesztés mellék|etétképező
tartalommal.

b) a 1ratźrozat 2.a) pontja aLapjźn felkéri u polgńesteľt a megbízási szerződés=

mó do s ítás án ak a|áír ás ár a.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2016. máľcius 7.

Soĺis Gyłirgy
Megá||apitja,hogy 15 igen,0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|aBizottságaza|ábbihatfuozatot
e1fqadtá:

. 244ĺ2016. (Iil.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata

.' (15 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

i A Városgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság rigy dtint, hogy

ii 1. a Coľvin Sétĺány Progľam keretében a Buđapest VIII. kerület, Bókay J. u.43., a Tömő u.

. 18., a Szigony u. 31. és a Szigony u. 33. szám alatti épületek lebontasával kapcsolatos

. valamennyi feladat teljes ktinĺ lebonyolítasávď megbízza a Józsefuárosi Gazdálkodási

'i 
K.tzPontzrt.-t.

.:

lj elelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.Yagyongazdálkođási ígazgatőja

ii atarídő:20|6. marcius 7.

iĺ
|í

ił z. a) ahatźrozat 1' pontja alapjan az 1090120|4. (IX.fg.) szímú hatfuozatźxal elfogadott, a

! 6ISFALU Józsefuárosi VagyongazdáIkodő Kft.-vel (iogutód: Józsefuaľosi Gazdrĺlkodasi

:' ozpontZÍt.)kotijttmegbízźsi szerzódést módosítją az előterjesztés mellékletétképező

i tartalommal.
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b) a hatźxozat 2.a) pontja alapján felkéri a polgármestert a megbizási szerződés
mó do sítás án ak a|áir ásár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. maľcius 7.

Soós Gyiirgy
A vitát megnyitja. Kérdésęk, hozzásző|ások hiányában a vitát |ezärja. Szavaztsrabocsátja az
alábbi határ ozati j avaslatot :

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. egyĹittmfü<jdési megállapodást kdt a Hit Gyülekezete Szeľetetszo|gtúatával Vlll.
kerĹiletben karitatív munka végzése céljából, mely a határozatmellékletét képezi.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|6. marcius 7.

2. a hatátozat l. pontja szerinti együttműködési megállapodás keretében 
, 
a}, e|őzetes

egyeztetés a|apjźnaszabadkapacitás teľhéľe anemzeti vagyonľól sző|ő20|l. évi CXCVI.
törvény 11. $ (13) bekezdése alapján a Magyaľországhe|yi ĺinkoľmanyzatairőI sző|ő 20I|.
évi CLXXXIX. ttirvény 13.$ (1) bekezdésének 8a. és 23.$ (5) bekezdésének 11a.
pontjában foglalt kĺizfeladat ellátĺĺsa céljából ingyenesen helyiséget biztosít a kozfe|adat
ellátásának fennállásáig a kaľitatív tevékenység ellátásahoz a Jőzse.fuĺĺros K<ĺzĺĺsségeiért
Nonprofit Zrt' te|ephelyeként műkcidő, 1083 Buđapest VIII. kertilet, Szigony u. |6.lB szźtm
(hĺsz. : 3 6|28l | ĺ N3 ; 390 m2) alatti helyiségben.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. młáľcius 7.

3. felkéri a polgárme stert azegyüttmfütidési megĺíllapodrás a|áírásźra.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáľidő: 20|6. miíľcius 8.

l soós György
.l rt rÍ^*/'11^^ł+i^Megállapítja, hogy 12 igen, 1 nem, 2 tzrtőzkodá.s szavazat1al a Bizottság az a|ábbihatálrozatot

elfogadta:

2 45 l z0 1 6. (Iil. 0 7. ) sz. Váro s g azđáI.ko dáls i és P énzĺiryi B izo f ts ág határ ozata
(12 ĺgen' 1 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtĺnt, hogy
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1. egyÍittműkĺjdési megállapodást köt a Hit Gyülekezete SzeretetszolgáIatźxal VIII.

keriiletben karitatív munka végzése céIjából, mely a hatáĺozat mellékletét képezi.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 20L6. máľcius 7.

2. a hatźrozat 1. pontja szerinti együttműködési megállapodás keretében az előzetęs

egyeztetés alapján a szabadkapacitás terhére a nemzeti vagyorľól szó|ő 2011. évi CXCVI.
torvény 1 l. $ (13) bekezdése alapjan a Magyarország helyi önkormányzatairőI sző|ő2}II.
évi CLXXXIX. törvény 13.$ (1) bekezdésének 8a. és 23.$ (5) bekezdésének lla.
pontjában foglalt közfeladat ellátása céljából ingyenesen helyiséget biztosít a kłjzfg,|aďat

ěĺate'*ut fennállásáig a karitatív tevékenység ellátástůloz a Jőzsefuáros Közcisségeiért

Nonprofit Zrt' teIephelyeként míikĺidő, 1083 Budapest VIII. kerület, Szigony u. 16./8 szám

(hĺsz. : 3 6128l I l N3 ; 390 m,) alatti helyiségben.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. marcius 7.

3. ielkéri a polgáimesteft azegyiittmfüödési megállapĺlĺlás a|,tĺir,éĺstĺra.

Fel.elős: polgármester 
. t

Határidő: 20|6. maľcius 8.

A f45ĺ20I6. (Iil.07.) sz. VPB hatátrozat meltékletét a jegyzőkönyv |-. sz. melléklete

tartalmazza.

Soós Gytiľgy
Zártuléstrendel el.

4. Zárt iilés keľetében táľgyalandó előterjesztések
(írásb eli előterj esztés)

Napirend 4.1. pontja: Javaslat a Budapest vlil. keľiilet, Rákĺóczi út'I.' számú

ingätlanra vonatkozó elővásáľlási jogról való lemondásra ZART ULES
Eihterjesztő: Dr. Hencz Adrienn - a Gązdállĺodási Uglosztály vezetője

A napirend tlźrgyaltísa aźrt íłlés keretében történt az Miin. 46.s O bekezdése értelmében, A
iapírend ttźrglalása során elhangzottakat és a meghozott 246/2016. (Iil.07.) sz, WB

hatúrozatot a uźrt iilésről késziilt jegyzőkiinyv tartalmaua

Napiľend4.2.pontja:JavaslataBudapestvI[kerĺilet,Napu.Fszám
alatti béľlők pá|yánatonkÍvüti minőségi lakáscsere kérelmével kapcsolatban
Előterjesztő: Kovács ottó - a Józsefvárosi Gazdállrodási Központ ZrL vaglongazdđlkndási

igazgatója ZART ULES

A napírend túrgyatdsa zlírt ĺités keretében tijrtént az Mön. 46.s @ bekezdése értelmében. A
napirend tlźrgyaldsa sortźn elhangzottakat és a meghozott 247/2016. (II.07.) sz. WB

hatdrozatot a zdrt iilésről késziilt jegłzĺÍktinyv tartalmarza



Napirend4.3.pontja:EgyezségiajánIataFľelpeľesáltalindíto{!ľerben
Előterjesztő: Dr. Mészár Erikn - aljegző ZART ULES

A napirend túrglaldsa zdrt íilés keretében történt az Miin. 46.s @ bekezdésc értelmében. A
napirend tdrglaldsa sordn elhangzottakat és a meghozott 248/2016. (Iil.07.) sz. WB

Iĺatározatot a zdrt iilésrdl késziilt jegyzőkönyv tartalmazza.

Soós Gyiirgy
Ismét nyílt ülés, az tilés végén lehetőség van kérdések feltételéĺe. Ezek hiányában a bizottsági
ülést 13 őra 19 perckor bezfuja. Tájékoztatja a Bizottságtagsait, hogy a következő héten nem
lesz bizottsági ĺilés, azaz egy hét szĺinetet taľtanak.

K. m. f.

Az Möw-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság f0L6. március 7-ei ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja.

\. t4-\
. \// ľ )\/A- | /voXí".#-
Bizottság alelnöke

A jegyzőktinyvet készítette: /\

r"Áű,;", ĚÁ)čii o ý.Ap'-
Deákné Lorincz Márta
Szervezési és Képviselőí Iroda igyintézője

A iegYzőkönw mellékletei:

- l. sz. mellék|et l a 245/2016. (n.07.) sz. VPB hatórozat melléHete

. jelenléti ív

. meghívó

. előterjesztések

,!b

yfirgy
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1. sz. melléklet
ą 245/20I6. (II.07.) sz. VPB határozat melléklete

BcyÜľľľĺŰxopÉsr ľĺBcÁĺ-r,ĺpouÁs

''l"ly létrejött egytészről a Budapest Főváros VIIr. keľül et Jőzsefváľosĺ onkorm ńnyzat (szék-
hely: 1082 Budapes! Baľoss u 63-67., képviseli: dĺ. Kocsis Máté polgármester, adószĺím:
I 57 3 57 I 5 -2-42, tt)tzsszám: 7 3 57 | 5, továbbfu&ban:. Onkofiňĺínyza$

másrészről a
Hit Gyiilekezete Szeretetszo|gáÄata (székÍely:lt03 Budapest, Gyömľői út 69, képviseli: Kovács
Srĺndor ügyvezstő, adőszźnl: |805779I-|-4f,nyiLvántartasi szám: OO0|4/2O12-008, továbbiakban:
SzeretetszolgráIat)

(továbbia}.ban együttesen: Felek) k<ĺzött.

1. A megállapodás táľrya és cétja

Jelen megállapodas targya a Budapest VIIĺ. keriilętében élő rászorultak megsegítése, éle&öľĺi!mé-
nyeik javítasa oly módon, hogy a Gyülekezet kaĺitatív munkája az egyĺitfunűködés következtęben
hatékonyabbá vá'lik.

A megĺállapođís celja összhangban a|| az Önkormányzat Magyĺarctszáę hetyi iinkormrányzatairól
szőIő 2011. évi CDoo(D(. tĺirvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. $ (1) bekezdésének 8. a és 23. $
(5) bekezdésének l1. a. pontjában foglalt kĺĺzfeladatának (szociáJis szolgláltatĺások és ellátĺások) e11á.
tĺĺsával, az egytithĺlűködés megvalósítrása honźtjara|a helyi lakosság szociĺílis biaonságĺíhoz.

2. Á megállapodás hatálya
Felek ajelen megállapođĺíst20|6.mĺírcius 8. napjától hatźrczat|aĺidőtaĺtamrakötik'

3. A G.yĺĺIekezetvállalja, hogy
3.|. az onkormőnyzat kőzigazgatasi teriiletén az onkormźnyzat által meghatĺírozott nászorulók

részére karitatív munkĺt végez. A kaĺitatív munka keretében a ľendelkezéséľe ráIló eľőfomás-
ok figyelembe vételével, az onkotmányzattz| egyeztetett" előre meghatĺíľozott időpontban
ingyenesen éleLńiszeľt ľuhĺĺt adomĺínyoz a nászorulók tészśre.

3 .2. az adomĺányok a hatílyos jogszabrĺlyi elöínásoknak megfelelnek.

4. Az Önkomänyz'atváIlďja, hory
4.I. előzrłtes egyeztetés alapján a sz.abad kapacíüís terhére anemzľlťt vagyonról szóló 2011. évi

CxCvI. törvény l1.$ (13) bekezđése ďapjrán azMöBł13. $ (l) bekezdésének 8a. és 23. $
(5) bekezdésének lla pontjábalr foglalt közfeladat ellátrísa céljłíbĺ5l ingyenesen helyíséget
biztosít akoďeladat eltátĺĺsának fennállĺásáig a 3. pont szeľinti kaľítatír.tevékenys ég. e|lňźL-
sáiloz a Józsefuĺáĺos Közösségeiéĺ Nonprofrt Zrt. telephelyeként működő, 1083 Budapest
VIII. keľiileĹ Szigony u. l6JB szám (hrsz.:36t28|IlN3:390 m) alatti heýiségben;

4.2. megý:.ertźrozzaa 3. pont szerinti karitatív tevékenységben ľészesĺilő ellátottí kört és az e!őze-
tesen egyeztetett időpontot és helyszínt megtriľdeti ezen ellátotti körében; 

.

4.3. a kijelölt ellátotti körrőI tźljékoztatja a Szeľetetszolgĺálatot a hatályos adatvédelĺni szabáýok
figyelembevételével.
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5. Kapcsolattaľtás
Felek rcĺgzítik, hogy folyamatosan t"ájé';koúatják egymast a jelen megállapodás ďapjan teljesítendő
feladatokĺól és megszercrhető tapasztalatokľól'

A kapcso latt artásr a kij elö lt szeméIy ek
- aSzeretetszo|gá|atńszśtő|: Kovács Sĺíndor (e-mail: kovacs.saĺrdor@hit.hu, tet:20 3l2L 948)
- az onkormányzatrészéróI: dr. Bojsza Kĺisztina (e-mail: bojszak@jozsefyaĺos.hu,teI: 459-2192)

6. Á megállapodás megszüntetése
Jelen megállapodast bá::ĺlelyik Fél jogosult a mrísik Félhez iĺtézeÍt. íľasbeli nyilatkozattal, annak
kézhęné'telétől számított 30 napos hataridővel _ indokolas nélktĺl - felmondani.

7. Eryéb rendelkezések
7.1. Jelen megríllapođásban nem szabályozott, a megállapođás teljesítése soľán esetlegesen fel-

meľtĺlő vitas kérdéseket a felek egymassď eryeztetik, és erre vonatkozóan a megĺállapodrĺst
közös megegyezéssel írásban módosítj :ík.

7.2. Felek megĺíllapodnak, hogy ajelen megállapodásban nem szabźůyozottkérdésekben a Polgá-. 
ľi Tdrvónykönyĺľől szóló 201'3. éviY. tön'ény és a vonatkoző egyéb jogszabĺályok ľendelke.
zései irányadóak. 

'.

7.3. Felek a jelen megallapodasból eľeđő vitás kéľdéseket elsősorban békés módon, közĺis e5yez-
tetéssel kísérlik meg rendezri, aĺnak eredménytelensége esetén fordulnak az áitalLános sza-
bályok szerint haüĺskönel és illetékességgel ľendelkező btĺősźryboz.

7.4. Felek jelen megállapođást elolvastrĺk , értelmenékés mint aka:afukkat mindenben megegye-
zőt, 5 egymĺással egyező pélđányban j óváhagyóI ag írt?k' alá!,

Budapest, 2oI 6. maľcius

dĺ. Kocsis Máté
polgĺáľmesteľ

Budapest Főváľos VIII. kerüleÚ Józsefváľosi
Onkományzat
onkormán5zat

Fedezete: . Dáfum: Budapes| 2016.
Pénzügyile g ellenj egyzem:

Pĺáris Gyulĺáné
péĺďlgyiugyosztźiyvezntő

Jogi szempontbóI ellenjeg5zem:
Danada-Rimán Eđina
jeeYző,

nevében és megbízźsěhő|

dr. Mészár Erika
a|jegyző

,.ĺfu,

Kovács Sĺándor

Ęyvezető
IIit Gyĺilekezete Szeľetetszolgá|ata

Szeretetszolgiá'lat


