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Soĺós Gytĺrgy
Köszönti a megjelenteket a Bizottság 37. rendes ülésén. Megáltapítją hogy a Bizottság 14
fővel hataľozatképes. Ismerteti a napirendet az a\tbbiak szerint, majd szavazásra bocsátja a
napirendi javaslatot.

Napirend

1. Zárt ülés keretében tárgyalandrí előteľjesztések
(ír ósb eli előterj es zt é s)

1. Javaslat a Buđapest VIII., Magdolna u. 

- 

szźlm a]atti bérlő bérleti
jogviszonyának közös megegyezésseltöĺénő megsztintetéséľe, pénzbeli téľítéssel
Előterjesztő: Kovdcs ottó - a Józsefvdrosi Gązdálkodási Központ Zrt.
v agl ongaz ddlko dás i i gazgat ój a

2. Javaslat a Budapest VIII. keľrilet, Fecske u. szźĺĺe a]atti lakás és a
Budapest VIII. keriĺlet, Magdolna utca

,zźm 
alatĺi lakás palyazaton

kí\'iili minőségi lakráscseréjéľe és a-ftiIgalmi érték különbĺjzet összesének
csökkentésére 1PóľxEzBESÍTÉs)
Előterjesztő: Kovócs ottó - a Józsefvórosi Gązdálkodási Kozpont Zrt.
vaglongazdáĺkoddsi

3. Javaslat a Corvin Sétany Progľam keretén belül elővásaľlási jogról vďó lemondásra
Előterjesztő: Csete Zoltán - a Rév8 Zrt. mb' cégvezetőie

4. Javaslat a Budapest VIII. kerĺilet, Magdolna"",a',^ alatti éptiletben lévő lakás
minőségi lakascseréjével kapcsolatban
ElőteĘesztő: Kovács ottó - a Józsefvórosi Gazdĺźlkodósi Kozpont Zrt.
vaglongaz ddlko dós i i gaz gat ój a

2. Beszeľzések
(írásbeli előteĘ esztés)

1. Javasiat a,,Projektorok és vetítővásanakbeszerzése'' tárgyli, közbęszęrzési éľtékhatĺíľt
el nem étő bęszerzési elj ráľás eľedményének megállapításáľa
Előterjesztő: Dr. Mészór Eľika - aljeglző

2. Javaslat jźúszóeszközök bęszętzéséĺe inĺnyuló beszerzési eljĺáľĺás eredményének
megďlapítĺĺsara a rÉn-roz tĺBil pelyźzat kapcsán ELoTERJEszTo
VISSZAVONTA
Előterjesztő: Csete Zoĺtón - a Rév9 Zrt. mb. cégvezetője

3. Gazdálkodási tigyosztáIy
Előteľjesztő: Dr. Hencz Ádrienn - ügłosztályvezető
(írás b eli előterj eszté s)

Javaslat hasz'náúati megállapođas keľetében történő térfigyeIő kamera elhelyezésére
Tulajdonosíhoz-zájuulás Buđapest VIII. keľület Corvin Sétĺíny Program IV. iiteméhez
kapcsolódó, Szigony utca útépítési tervéhez
Tulajdonosi hozzź$árulás Budapest VIil. keľiilet Coľvin Sétany III. ütem útepítés
engedélyezési teľvéhez

1.

2.

n



5.

6,

létesítéséhez
Tulajdonosihozzájćtrulás a Budapest VIIL keľĹilet, Kőfaragó utca 13. sztmĺű ingatlan
kapubehajtó létesítéséhez (PoľKÉZBEsÍTÉs)
Javaslat közterület-ha szná|ati kérelmek elbírálasĺíľa

27-29. szźtma|atti iiľes, <inkormányzati trrlajdonú nem lakás célú helyiségľe
9. APIZZAzowe Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII', Rákóczi tĺt 69. szám atatti

iires, önkormfo1ĺzatl trrlajdonú nem lakás célú helyiségre
10.- magźnszeméty béľbevéTeľ kéĺeĹmę a Budapest VIII.

keľÍilet, Somogyi Béla u. 17. szám ďatti iiĺes, önkonľłínyzati tulajdonri nem lakas célú
helyiségre

11. A Perfect office Kft. béľbevételi kérelme a Budapest VIII. keľĹilet, Somogyi Béia u'
10. szĺám ďatti iires, önkonnányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre

I2.ŰszemélyĹerbevetólikéľelmeaBudapestViII.keľtilet,Vígu.28.
sztlmalaIti iiľes, önkormányzati fulajdonú nem lakas célú helyiségre

4, Tulajdonosihozzétjárulás Budapest VIII' kerület Corvin Sétany III. ütęm kĺĺzvilágítás

I3. l.4. szómmal, zdrt iilés keretében tdrgłalandó
14. Javaslat a Budapest VIII. keriilet Kőris u.

jelleg törlésére és a lakás bérbeadásaĺa
ďatti lakás szolgět|ati

15. A Medioworks Kft. béľbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Bérkocsis u. 19.
szźlmalatti tires, cinkormźnyzatl fulajdonú nem lakás célú helyiségľe

16.-LnagánszemélybérbévéteIikéreImeaBuđapéstvlľ.keriitet,Pľáteru.
30-32. szźmdatti tires, önkormányzati fulajdonú gépkocsi berá]ló helyre

17. A ,,LIKVID-LAK STÚDIó'' Kft. bérbevételi kéretme a Budapest VIll. kerület, Práter
u.20/B. szamalatÍi üľes, önkormźnyzati tulajdonú nem lakás célri helyiségre

4. J őzsefv álľosi GazdáIkodási Központ Zrt.
Eĺőterjesztő: Kovács ottó - vagtongazdólkodási igazgató
(ír ás b eli el ő t erj e s zt é s)

i. A Budapest VIil. kerület, Kaĺácsony Saľldor u. 14. fsz. 15. szźtmalaÍtĺ,35446/0/NI6
}ĺelry r aj zi szćlmí:' gaúlzs el ide genítése

z. A Buđapest VIIL kerĹilet, Szentkiľályi utca 33-35. szĺĺm ďatti, 36583/0/N53 he|yĺajzi
szźlmű gaľĺŁshelyi sé g el idegenítése

3. Javaslat a Budapest VIII., Tĺjmő u. t6. szćlm ďatti taľsasházban tďálható
önkormányzati tulajdonri tiľes lakások és nem lakas céljáĺa szolgźůő helyiségek
elidegenítésére kiírt pály ázat eľedményének megállap ításaru

4. Floľian Tiku Kft. bérlő és a VUSHTRRI Kft. bérleti jogőtn:hazásľa vonatkozőközos
kérelme a Budapest VI[., Baross u. 77. szám a|aÍti önkoľmányzati tulajdonú nem
lakrás céhi helyiség tekintętében

5. Dr. Susĺánszki Kornél, valamint đr. Kőszegi Jĺínos bérbevételi kérelme a Budapest
VuI., Gyulai Pál u. 7. szám ďatti iires, önkoľmiányzati fulajdonú nem lakás célú
heIyiségre

6. A New Addis Abeba Kft. béľbevételi kérelme a Budapest VIII., József u. 4f. szárn
alatti üres, önkormányzati fulajdonú nem lakás célú helyiségre

7. A Drámatéka Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VI[I.' Leonaľdo da Vinci u. 41. szőan
aeftilłl!9-ľĺly"ati fulajdonú nem lakás célú helyiségre

agánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Lajza u,



5. Egyebek
(ír ásb el i el ő terj e s zt é s)

i. Javaslat a KEOP-5.7.011,5-2015-0237 kódszamú és a KEoP-5.7.0/b-f015-0f41
kódszámú pá|ytnatTlímogatási Szeľződés módosításara 1PóľKÉZBESÍTES)
Előterjesztő: Kovdcs ottó - a Józsefiárosi Gazdólkodási Kĺ)zpont Zrt.
v agł o ngaz dáĺko dós i igaz gat ój a

A Bizottsdg létszáma - Borsos Gábor megérkezésével - I5 főre váItozott.

Soós György
Megállapítja, hogy 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta| a Bizottság az a|äbbi napirenđet
elfogadta:

Í242ĺ20t5. (KI.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Vláľosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend

1.. záLYt ůilés keľetében tárgyalandĺó előterjesztések
(ír ás b e l i e l őt erj e s zté s)

1. Javaslat a Budapest VIII., MagdolTi..:..IEl' "4 il^Í bér|ő bérlęti
jogviszonyának közös megegyezéssel történő megsztintetésére, pénzbeli térítéssel
ElőteĘesztő: Kovács ottó - a Józsefvórosi Gazddlkodási Központ Zrt.
v a gl ongaz đálla dós i i gaz gatój a

2.Javas1ataBudapestÝĺÍ.t<érĺilet,FecskeŁ-.szőmalattilakasésa
Budapest VIII. kertilet, Magdolna ut,uJ szźtm alatti |akás ptůyźaaton
kíViili minőségi lakáscseréjére és a-foľgalmi érték kiilönbözet összegének
csö,lĺJ<entésére GóľrÉzBESÍTÉs)
ElőteĘesztő: Kovács ottó - a Józsefvárosi Gazdálkodĺźsi Központ Zrt.
v agł ongaz dóIka dlźs i i gaz gat ój a

3. Javaslat a Coľvin Sétany Program keľetén beltil elővásrárlasi jogról vďó lemondásra
Előterjesztő: Csete Zoltdn - a Rév8 Zrt. mb. cégvezetője

4. Javaslat a Budapest VIII. kerĹile! Magdolna u. lszím ďatti épületben lévő lakás
minőségi lakláscseľéj ével kapcsolatbaĺr
ElőteĘesztő: Kovdcs ottó - ą Jőzsefvórosi GazdáIkadĺźsi Kozpont Zrt.
v agnngaz dólko dĺźs i i gaz gatój a

2. Beszeľzések
(írósb eli előte1j esztés)

1. Javasiat a,,Projektoľok és vetítővásznak beszerzése,, taĺgyú, kłjzbeszerzési értékhatáľt
el nem érő bęszerzési eljáľás eredményének megállapításáĺa
Előterjesztő: Dľ. Mészór Erikn - aljegző



3. GazdáIkodási Ügyo sztáňy
Előterjesztő: Dr. Hencz Adrienn - üglosztáIyvezető
(ír ósb el i e I őt erj e s zté s)

1. Javaslat hasznáIati megállapodás keretébęn történő térfigyelő kameľa elhelyezésére
2. Tulajdonosihozzájźru|ás Budapest VIII. kerĹilet Corvin Sétĺíny Progľam IV. titeméhez

kapcsolóđó, Szigony utca útęítési tervéhez
3. Tulajdonosi hozzájtlrulás Budapest VIII. keriilet Coľvin Sétíny III. ütem útęítés

engedélyezési tervéhez
4. TulajdonosihozzáĄtrulás Budapest VIII. kerület Corvin Sétĺány IiI. titem közvilágítas

létesítéséhez
5. TulajdonosihozzěĄáru|ás a Ęudapest VIT.J.keľiilet, Kőfaragó utca 13. szźlm,ű ingatlan

kapubehajtó létesítéséhez GóľxÉzgESÍTÉs)
6. Javaslat köĺerĹilet-h asmáiati kérelmek e|bírá|źsźlt a

4. J ózsefv árosi Gazdálko dás i Kőzp ont Zrt.
Előterjesztő: Kovócs ottó - vaglongazdálkodási igazgató
(ír ós b eli el őterj es ztés)

1. A Budapest VIil. kenilet, Kaľácsony Sĺándor u. 14. fsz. 15. szám ďatti, 35446/0/Nl6
helytajzi szĺámú gaÍázs elidegenítése

2. A Budapest VIII. keľíĺlet, Szentkirálý utca 33-35. szźtm alatĺi,36583/0lN53 helyľajzi
számú garazshelyiség eliđegenítése

3. Javaslat a Budapest VIII., Tömő u. 16. szőlm a|atÍí táľsashlízban talallhatő
önkormrínyzati tulajdonú iiľes Iakasok és nem lakás céljara szolgáIiô helyiségek
elidegenítésére kiÍrt páLy źnat eredményének megéilapításáĺa

4. Florian Tiku Kft. béľlő és a VUSHTRRI Kft. béľleti jog áffihźzásra vonatkozó közös
kérelme a Budapest VIII., Baross u. 77. szém a|atti önkormányzati tulajdonú nem
lakás célú helyiség tekintetében

5. Dr. Susánsż<í Kornél, valamint dr. Kőszegi János béľbevétęli kérelme a Budapest
VIII.' Gyulai Pál u. 7. szétm ďatti iiľes, cinkormĺányzati tulajdonú nem lakás celú
helyiségre

6. A New Addis Abeba Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VtrI., József u.42. szám
alatti iires, önkormányzati tulajdonú nem lakás célri helyiségre

7. A Dľámatéka Bt. bérbevételi kérelme a Buđapest VIII., Leonardo daVinci u.4L. szám
alatti önkoľmźnyz-atl tulajdonú nem lakas céhi helyiségľe

s.EmagánszemélybérbevételikérelmeaBuđapestVIII.keľĺilet,Lujzau.
27-29. szátmalatti iires, tĺnkormĺányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre

9. APIZZAZONA Kft. béľbevételi kérelme a Budapest vltr', Rákóczitlt-69. szźnn a|atti
tiľes, önkormányzati trrlajdonú nem lakĺás célú helyiségre

10.- magánszeméIy bérbevďteli kéľęlme a Budapest VIII.
kerĹilet, Somogyi Béla u. 17. szétm alatti iires, önkoľmányzati tulajđonú nem lakás célú
helyiségre

11. A Perfect office Kft. bérbevételi kérelme a Buđapest VIII. keriilet, Somogyi Béla u.
I0. szám ďatti tires, önkoľmĺĺnyzati fulajdonú nem lakás célú hetýségre

Íf.-magánszemélybérbevételikérelmeaBudapestVIII.keriilet,Vígu.28.
szám a|atti tĺres, önkormźnyzati fulajđonú nęm lakás célĹhetyisésre

13. Javaslat a Buđapest VIII. kerĺilet, ť..ĺ.i' ".-siÁm-a|atti lakás szolgálati
jelleg törlésére és a lakas bérbeadására



14. A Medioworks Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kertilet, Bérkocsis u' 19.

szám alatili ĺires, önkormányzats tulajdonú nem lakás célú helyiségre
15.-i.nagánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keľület, Pĺáter u.

30-32. száĺň ďatti ĺires, <inkoľmtnyzati tulajdonú gépkocsi beálló helyre
16. A,,LIKVID-LAK STIIDIO'' Kft. bérbevételi kórclme a Budapest VIII. kerÍilet, Prátcľ

l:',20lB. szĺím alatti iiľes, önkorményzaÍi tulajđonú nem lakás célú helyiségre

5. Egyebek
(ír ós b e l i e l őt e rj e s zt é s)

1. Javaslat a KEOP-5.7.0/I5-2015-0237 kódszámú és a KEoP-5.7.0/15-201,5-0f4I
kódszámú pćiyázatTámogatási Szeľződés módosítására (ľóľxÉznESÍTÉS)
Előterjesztő: Kovócs ouó - a Józsefvárosi Gązdálĺcodasi KÓzpont Zrt.
v agł ongaz dáI lco dás i i gaz gat ój a

L. ZáLrt ülés keľetében táľryalandĺí előteľjesztések
(írásbeli előterj esztés)

Napiľend 1.1. pontja: Javaslat a Budapest VIIL, Magdolna "t:" JJJ: :,:^alatti bérlő bérleti jogviszonyának ktiztis megeryezéssel töľtéńőEEĘśzimĺetésére,
pénzbeľ téľítéssel ZART ULES
Előterjesztő: Kovócs ottó - a Jözsefvórosi Gązdĺźllmdósi Központ Zrt. vaglongazdállaůźsi
igazgatója

A napiľend tdrgyalósa zdrt íłlěs keretében történt az Mön. 46.s Q) bekezdése értelmében. A
napirend tdrglaldsa sordn elhangzottakat és a meghozott 1243/2015. 6rI.07.) sz. WB

hatórozatot a zfut iilésről készült jegĺzőki)nyv tartalmazza-

ľä*:"'ľ,,l'';'.ä311";*l"ff i11ŕ.łľ':T"Tĺ,.T1L":"jłľľ#ľt
alatti lak..ĺs pályázaton kÍviilÍ mÍnőségi lalcáscseréjéľe és a foľgalmÍ éľték..kĺilönbiizet
iisszegének csiikkentésére ZART ULES
Előterjesztő: Kovács ottó - a Józsefvárosi Gazdőlladósi Központ Zrt. vagłongazdállrndási
igazgatója

A napirend t..2. pontját kůiliin táľgyalásra kikérték

Napiľend 1.3. pontja: Javaslat a Coruin Sétány Program keľetén belĺil elővásárlási
jogľólvalĺí lemondásra ZAľIT Üĺ,És
Előterjesztő: Csete Zoltán - a Rév9 Zrt. mb. cégvezetője

A napírenđ tdrgĺaldsa zźľt iilés keretében tijrtént az Miitv. 46.s @ bekezdése értelméberu A
napirend tdrgłalósa soľón elhangzottakat és a meghozott 7244/2015. (ilI.07.) sz WB

Itatdrozatot a zórt íilěsről késziilt jegłzőkönyv tartalmaaĺ



fisszegének csłikkentésére
Előterjesztő: Kovdcs ottó
igazgatója

Napirend 1.4. pontja: Javaslat a Budapest VIIL keľiilet, Magdolna u. !.szám alattĺ
épületben lévő lakás minőségi lakáscseréjével kapcsolatban ZÁffiÜLÉs
Előterjesztő: Kovács ottó - a Józsefvórosi Gazdálkodást Kĺ)zpont Zrt, vaglongazdólkodási
igazgatója

A napiľend 1.4. pontját kiilön táľgyalásra kikéľÚék.

Napirend 1.2. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľület,
szám a|atti lalĺás és a Budapest VIil. keľĺilet, Magdolna
alatti lakás pályázaton kíviili minőségi lakáscseréjére és

z^R.r trĺ,ns
- a Józsefiárosi Gazdállrodósi KÓzpont Zrt. vaglongazdálkodáĺi

A napirenď tórglalúsa zúrt iilés keretében tijrtént az Mötv. 46.s Q) bekezdése értelmében. A
napirend tórgyalúsa sorón elhangzottakat és a meghozott 1245/2015. Q{II.07.) sz WB

haÍdľozatot a zdrt iilésrdl készÍłlt jegyzőki)nyv tartalmazza.

Napĺľend 1.4. pontja: Javaslat a Budapest vlil. kerĺilet, Magdolna g. |.szám atatti
épĺiletben lévő lakás mĺnőségĺ lakáscseréjével kapcsolatban zÁRT ÜLEs
Előterjesztő: Kovócs ottó - a Józsefvórost GazdáIlĺoddsi Központ Zrt. vaglongazdáIkoddsi
igazgatója

A napirend tdrgłalđsa łźrt ülés keretěben töľtént az Miin. 46.s @ bekezděse értelmében. A
napirend túrglaldsa sordn elhangzottakat a zźrt ťilésről kěsziilt jegzőkönyv tartalmaz1,a.

2. BeszeIzések
(ír ásb eli előterj eszté s)

Napiľend 2.1. pontja: Javaslat a ,,Pľojektoľok és vetítővásznak beszerzése'' táľryú,
közbeszerzési éľÚékhatáft el nem éľő beszeruési eljárás eredményének megállapíĹ.ĺsáľa
Előterjesztő: Dľ. Mészór Erilra - aljegłző

Soĺós Gyiiľry
A vitłát megnýtja. Kérdések, hozzźsző|ások hianyában a vitát |ezáĄa. Szavazźstabocsáltjaaz
ďábbi hatarczati javaslatot :

A Vĺíľosgazdálkodĺísi és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a ,,PľojelĺÍorok és vetítővásznakbeszęrzése'' tiáľgyti, közbeszetzési értélĺÍratĺírt el nem éľő
beszerzési e|jźtást eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: polgáľmester
Hatźriđő:ZDlí. đecęmber 7 .

Fecske utca
utca



2. a beszetzési eljarásban éľvényes és legalacsonyabb összegű ajáĺúatot a nĺóousz"
OFFICE Holding Infoľmatikai és Ügyvite|i Zrt. (székhety: 1087 Buđapest, Könyves
Kálman krt.76.; ađőszám: 10209248-2-42; cégsegyzéksztnl:01-10-041289) tett, ezért a
Zrt. a ny eĺtes aj ánl attevő. Elfo gado tt aj án|ati źx a:

Ajánlati áľ:
összesen netti ľt + A.t..A : bruttó ľt 2.f5f.789.- r"t

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 7.

3 . ahatérozat f . pontja a|apjan felkéri a jegyzőt a szetződés a|élírźsára.

Felelős: polgármesteľ
Hatariđő: 2015. december 15.

Soós Gyłirry
Megallapítja, hogy 13 igen, 0 nem, I tartôzkodás szavazatta| a Bizottság az a|ábbihatźltozatot
elfogadta:

1246/2015. (XII.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi BÍzottság határozata
(13 igen' 0 nem, I. taľtózkodás szavazatta|,
Komássy Akos nem vett részt a szavazásban.)

A Vaĺosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a,,Projektorok és vetítővásarak beszerzése', tźogy,(,,közbeszerzési éľtékhatáĺ el nem érő
b eszer zési elj ráĺást eľedményesnek nyilvánítj a.

Felelős: polgármesteĺ
Hatfuidő 20 l 5. december 7.

2, a beszerzési eljárásban éľvényes és Iegalacsonyabb összegú ajánlatot a ľĺoousz"
oFFIcE Holdĺng Informatĺkai és Ügyvite|iZrĹ (szélĺftely: 1087 Budapest, Könyves
Kĺílmán krt.76; adószélm: 10209248-242; cégsegyzśkszám:01-10-041289) tett, ezért a
Zrt. atyertes ajánlattevő. Elfogadott ajánlati ara:

Ajánlati áľ:
összesen nettó Ft + Áľa : bruttó Ft 2.252.789.-Ft

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20t5. decembęr 7.

3. ahatőĺozatŻ. pontja a|apjánfelkéri ajegyzot a szeĺzőđés a|étírásfua.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. december 15.
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3. Gazdátkodási Ügyo sztá|y
Előteľjesztő: Dr. Hencz Adrienn - ügłosztályvezető
(írás b eli el ő t erj e szt é s)

Soĺís Gyłirgy
Kiil<j n tár gy alást a javaslatokat kér.

Jakabfo Tamás
A 3.5. napirendi pontot kéri kĺilön tárgyatni.

Soós Gyöľgy
Egyéb külön targyalasra javaslat nincs, a blokkban maľadt napirendi pontok egyĺittes vittĄáú
megnyitja'|ezźĄa.Szavazźsrabocsátjaaza|źbbihatfu ozati javaslatokat:

NapÍľenđ 3.l. pontja: Javaslat használati megáIlapodás keľetében tłiľténő téľÍiryelő
kameľa e|helyezéséľe

A Vaľosgazdálkodási és Pénztĺgyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadj a ahatźrozat mellékletét
képező, a Kelet-Nyugat Üzletközpont Kft. (székhely: 1088 Budapest Rákóczi út 1-3.,
cégsegyzékszélm:01,-09-729648, adószám: 13247980-2-42) tulajđonában áltó, 1088 Budapest,
Rakóczi út 1-3. szźtm aIatti ĺizletközponton térfigyelő kamera rendszer elhelyezéséré és
tjzemeltetésére vonatkozó, a fenti fulajdonossal kötendő hatźlrozat|aĺ idejiĺ használati
megĺállapodást,ésf e|hatalmazzaapo|gfu mestertannaka|áítźsfu a.

Felelős: polgármester
Hatźndő: 20 1 5. decembeľ 7.

Napiľend 3.2. pontja: Tulajdonosihozzájáĺľulás Buđapest VIII. keľĺilet Coľvĺn Sétány
Pľogram IV. üteméhez kapcsolĺídó, Szigony utca rĺtépítésĺ teľvéhez

A Vrĺrosgazdálkodasi és Pénztigyi BizottsĘ úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzajarulását ađja_
a Futureal Development Holđing Ingatlanfoľgalĺnazó Kft. megbízása alapjĺĺn a
MOBILTERV 2000 Kft' részśre a Budapest VIil. keriilet Coľvin SéĹány Program IV.
iĺtęméhez kapcsolódóan, a Szigony utca (ľsz.: 36180 és 36199) Üľoi rĺt és Tömő utca (hrsz.:
36|62/2) közötti szakasz felújításĺínak kiviteli terłéhez, a közteriileti munkfü e|végzéséhez,
az a|źlbbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen ĺrlajdonosi hozzájĺĺrulas a benlhőnőt (építtetőQ nem mentesíti az építéshez
sziikséges egyéb szakhatósági és hatósági engeđélyek beszerzése alóI,

b. a tulajdonosi hozzájaľu|ás kiterjed a csatlakoző Apathy István utca (hľsz.: 36t82)
érintett teľĹiletéľe is,

c. a beruházónak (építtetőnek) a köziltkezelői és munkakezđési (buľkolatbontási)
hozzájźru|ást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szeľinti
mellékletek csatolásávď a Budapest Fővĺĺľos VIII. kerĺilet Polglíľmesteri Hivatal



Hatósági |Jgyoszttůy Építésügyi LrođájźúőI eIőzetesen meg kell kérni, és az abban
foglaltakat maradéktďanul be keli tartani,

đ. kötelezi a benlházőt (építtetőt) az építés iđején a bontással érintett szakaszokon a
bu.kolatok ideiglenes helyreállításara, ĺnelynek a bizĹĺ.lnságos közlekeclésre alkalľlas
áIlapotát a végleges helyľeállításig ferľr kell tartania,

e. kĺĺtelezi a kjvite|ezőt a teľvekben foglalt pályaszeľkezetek, felszíni csapađék
vízebezetések, út- és térburkoIatok megfelelő minőségben t<irténő kivitelezésére,

. melyľe abenlhźuző és kivitelező közösen 5 év gaľanciátvá'l|a|,

f. az engedé|yes köteles a munkak (helyreállítás) elkészĺiltéľői a kĺiaęľület tulajdonosát
írásban értesíteni,

g. jelen tulajdonosi łlozzájarulźs csak az eĺgeđé|yező szervek, szakhatósĘok
előírásainak maradéktalan betartásáva|' a dĺjntés napjától szímított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármesteľ
Hataĺidő: 2015. ďecembet 7 .

Napiľend 3.3. pontja: Tulajdonosi hozzájálľulás Budapest VIil. keľület Coruin Sótány
III. ütem űtépítés engedélyezési teľvéhez

A Varosgazdálkodási és Pénziĺgyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzáj trulásät ađja a
Futuľeal Development Holding Ingatlaĺforga|maző Kft. tészéte a LAND-A Táj- és
Kömyezettervezési Miĺterem Kft. által készített, a Budapest VIII. keriilet Corvin Sét.íny III.
iitem Leonaľđo da Vinci és Bókay János utca köz<jtti szakasz (ľľsz.: 36240)
Környezetrendezés _ Útepĺtes sza|ďtatősźryi engedélyezési tervéhez az a|éhbi feltételekkel és
kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzźtjárulás a bęnlházőt (építtetőQ nem mentesítl az építéshez
szükséges egyéb sza}Íratósági és hatósĘi engedélyek beszeĺzése a)ő|,

b. a fulajdonosihozzźljánllrás kiteľjed a csatlakozó utcák _ Leonaľdo da Vinci utca (hľsz.:
36270/2) és a Bókay János utca (brsz.: 362|I) _ éńntett terĹileteire is,

c. a védetté nyilvĺánított jegenyenyaľfa megőrzésére az építkezés ideje alatt fokozott
figyelmet kell foľdítani,

d. a szakhatósági jóvźhagyást követően készíteff kiviteli tervek a|apján, a közteriileti
munkfü megkezdése előtt, tulajdonosi és közútkeze|ői hozzajárulás beszeľzése
sztikséges,

e. jelen tdajdonosi hozajaru|as csak az engeđélyező szervet szakhatóságok
előírásainak marađéktďan betaľtiĺsával, a döntés napjától szímított 1 évig érvényes.

Felelős : polgiĺľmester
Hatźridő: 20 1 5. december 7 .
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Napirenđ 3.4. pontja: Tulajdonosi hozzáĘálľulás Budapest VIII. kerület Coľvin Sétány
III. ütem kön,i|ágítás létesítéséhez

A Vaľosgazdálkodĺási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy tulajdonosihozztljáĺulásźú ađja a
Budapest VIII. kerüIet Corvin Sétany III. ĺitem Leonardo da Vinci és Bókay János utca
közötti szakasz (hĺsz.: 36240) Környezetrendezés _ Útepĺtes szakhatósági engedélyezési
tervéhez kapcsolódó, a GTF Elektľomos Teĺ:ĺező Fővállalkozo Kft. altď késźtett közvilágítas
létesítés teĺvéhez az a|ábbi feltételekkel és kikotésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetőt) nęm mentesíti az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosi hozzź$arulas kiterjed a csatlakozó Bókay Jiános utca (hĺsz.: 362lI)
érintett teriiletére is.

c. a szakhatósági jőváhagyást kĺivetően készített kiviteli tervek alapjěn, a közteľĹileti
munkák megkezdése előtt, tulajdonosi és kĺjzútkeze|ői hozzájaľulás beszerzése
szÍ.ikséges,

d. jelen tulajđonosi hozzájźtntlás csak az engeđé|yező szervek, szakhatóságok
előírásainak maľađékÍalan betartásával, a döntés napjźtő| szímított 1 évig érvényes.

Felelős : polgĺármesteľ
Hatáľtdő: 20 l 5. decęmbęr 7.

Napiľend 3.5. pontja: Tulajdonosibozzájátľulás a Budapest VIII. kerület,Kőfaragó utca
1 3. számú in gatlan kapubehajtĺí létesítés éhez

A napiľend 3.5. pontját kiilön táľryalásľa kikéľték.

Napirend 3.6. pontja: Javaslat kłizteľĺĺIet-használati kérelmek elbíľáIására

A Vrĺrosgazdálkodĺási és Pénzĺigyi BizottsĘ úgy dönt, hogy

1. köztertilet-használati hozzěĄźraLást ad - egyösszegben történő teljes díjfizetéssel _ az
alábbiak szerint:

Közterület-hasmźiő, kérelmező :

A közteľtilet-használat idej e :

Közteľiil et-h asznźłat cé|j a:

KözterĹilet-hasnlźilat helve :

Közterület-|lasnléiat nagy sága:

Felelős: polgánnester
Hatáĺidő: 20 1 5. december 7 .

Suha Mátyásné eryéni vállalkozó
(szék*rely: 1081 Buđapest, Kis Fuvaľos u. 8.)
2015. december 07. -2015. december24.
idényj ellegtĺ aszta|i rírusítĺís ftaľácsonyi ĺírusítás)
Budapest VIII. keriilet, Ságony u - Práter u.
sarok
2mz



2. egyösszegben történő teljes díjfizetési kĺjtęlęzettség mellett tudomásuI veszi Suha
Mátyásné Budapest VIII. kerület, Szigony u. _ Práter u. sarok előtti jaľda tertiletére
vonatkozó, idényjellegÍĺ asńa7i árusítás (karácsonyi árusítas) céljából igénybe vett
közteriĺlet-hasznźt|atźtt 20 1 5' december 06. napjźtta szóló időtartamľa.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2Ul5. december 7.

A Varosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy

1. köztenilet-hasznźtlatihozzźĘźtruItst ad _ teljes díjmentességgel - az alźtbbiak szerint:

Köztęľület-haszná|ó, kér ę7mező :

A közteľĹilet használat ideje:
Köáeľĺilęt-haszĺźiat cé|j a:

Közterület-basznźĺ|at helve :

Közterület-hasznélat nagy sága:

A közteľület használat ideje:
KözterĹilet-hasznćůat céIj a:

Köztertilet-haszĺÉúat helve :

Közteriilet-h asznéűat nagysága:

Felelős : polgĺáľmesteľ
Hataridő: 20|5. december 7.

Zenobia Hungary Kft.
(székhely: f730 A|bertirsa, Dánosi út 34.)

2016. januaĺ 0l. _ 2016. december 3 1.

építési munkateľĹilet (homlokzat felújítás)
Budapest VIII. keriĺlet, Horváth Mihály tér I7. _
Német u. 50.
475 m, + 1 db parkolóhely (10 fił
parkolóhelyenként)

2076. januźtr |6. _ 20|6 ' decęmbeľ 3 1 .

építési munkaterület (homlokzat felújítás)
Budapest VIII. keľĹilet, Hoľváth Mihlály tér 77. _
Német u. 50.
3 db paĺkolóhely (10 m2 paľkolóhelyenként)

2. akięso parkolĺísi díj áfa tartatmát a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihrály tér 77. sz. és
Német u. 50. sz. előtti parkoló szakasz vonatkozásában Q0I6. janrl.ír 01-től 2016.
december 31-ig, azaz 255 munkanap), 557 746,- Ft-ot köteles megfizefoii a köztertilet-
haszntiatĺólszólóhatőrozatbanmeg jelöltbankszámlaszźtnra.

Felelős : polgĺármester
Határidő: 2015. decembeľ 7.

A Vaľosgazđálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l . kö zterĹilet .hasznźlati ho zzáj aralźtst nem ad az a|źlbbíak szeľint :

Anyám siiti Kft.
(szekhely: 1204 Budapest, Virág Benedek u. 43.)

Közteľiilet-hasznźůő. kérelmező :

I2
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A kérelemben foglalt köZteľĹilet-
használat ideje: 2015. đecember 07. -2016. februfu 29.

KöaerĹilet-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Közterü1et-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Kĺridy u.2-4.
KözĹerĺileĹ-használat nagysága: 2s m,

FeIelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015. decembeľ 7.

2. egyösszegben töľténő teljes díjÍizetési kötelezettségmellett tudomásul vesziazAnyám Stiti
Kft. Budapęst VIII. kerĹilet, Kĺúdy u. 2. - 4. sz. előtti terĺiletľe vonatkozó közterĺilet-
hasznźiatát2Ol5. június 01. _2015. december 06. napjaközötti időszakľa.

Felelős : polgĺíľmesteľ
Hatráridő: 20l 5. đecembet 7.

Soĺís Gytirgy
Megállapítja, hogy 13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta| a Bizottsźę az a|źhbi
hatáĺ ozatokat elfo gadta :

NapÍľend 3.1. pontja: Javaslat használati megállapodás keľetében tłirÚénő téľfigyelő
kameľa elhelyezéséľe

12,47ĺ2015. (xu.07.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 tartĺízkodás szavazattal)
(Tematilmi blokkban tĺirtént a szavazás, Komássy Alrns
és Jakabfu Tamás nemvett részt a szovazdsban.)

AYátosgazdálkod.ási és Pénzĺigyi Bizottság rigy dönt hogy elfogadja ahatfuozat melléklętét
képezó, a Kelet-Nyugat Üzletköąpont Kft. (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.,
cégsegyzéksztlm: 0t-09-729648, ađőszám: Í3247980.2-42) tuLajdonában á1ló, 1088 Budapest,
Rákóczi út 1-3. szám a|atti iizletközponton térfigyelő kamera ľendszer elhelyezésére és
ĺizemeltetésére vonatkozó, a fenti trrlajdonossal kötendő hatźlrozat|aĺ idejií használati
megállapodast,ésf elhataLmazzaapolgĺĺľmesteľtannaka|aiťasáta.

Felelős : polgĺĺľmester
Hatĺĺľidő: 2015. đecember 7.

Az 124712015. (Xu.07.) sz. VPB határozat mellékletét a jegzőkönyv 1. sz. melléklete
tartalmazza.
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Napirend 3.2. pontja: Tulajdonosihozzájátrulás Budapest VIII. keľület Coľvin Sétány
Program IV. üteméhez kapcsolódĺí, Szigony utca rĺtépítési tervéhez

Ĺ248/20t5. (x[.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság batározata
(13 igen' 0 nem,0 tartĺózkodäs szwazatta|\
(Iematikai bloklrban tortént a szavazás, Komássy Alras
és Jakabfy Tąmós nem vett részt ą szavazósban.)

A Vaĺosgazđálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzź!áru|ásźń aőja _
a Futureal Development Holding [ngatlanforga|maző Kft. megbízäsa alapjan a
MOBILTERV 2000 Kft. részére a Budapest VIII. kerület Corvin Sétany Pľogram IV.
titeméhez kapcsolódóan, a Szigony utca (hľsz.: 36180 és 36199) Üll0i ĺt és Tömő utca (ľsz.:
36162/2) közötti szakasz felújításanak kiviteli tervéhez, a köáerületi munkak e|végzéséhez,
az a|tbbi feltételekkel és kikcitésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájaľulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szĹikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosi hozzźłjátulás kiteľjed a csatlakozć: Apathy Istvan utca (lľsz.: 36182)
érintett teľĺiletéľe is,

c. a beruhazónak (építtetőnek) a köz,tÍkezeLói és munkakezđési (burkolatbontási)
laozzźtjaruLźlst a vonatkozó rendelet (Í9/1994. (V.31.) KřryM rendelet) szerinti
mellékletęk csatolasávď a Budapest Főváros VIII. kerÍilet Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztáty Építéstigyi lrodájától előzetesen meg kell kémi, és az abban
foglaltakat maľadéktalanul be kell taľtani,

d. kötelęzi a benlhazőt (építtetőQ az építés idején a bontlássď érintętt szakaszokon a
burkolatok ideiglenes helyreĺállításétta" melynek a biztonságos közlekeđésľe alkalmas
źilapotźú a végleges helyľeállítasig fenn kell taľtania,

e. k<itelezi a kivite|ezőt a tervekben foglďt pályaszerkezetek, felszíni csapadék
vízelvezetések, út- és térbuĺkolatok megfelelő minőségben történő kivitelezésére,
melyre aben:đľrázô és kiviteIező k<iz<jsen 5 év garanciźLtvźiJra],

f. az engedé|yes köteles a munkák (helyreríllítás) elkésziiltéről a kozterulet fulajdonosát
ínísban éľtesíteni,

g. jelen trrlajdonosi hozzź!árulás csak az engedélyező szeľvek, szakhatóságok
előírasďnak maradéktďan betaľtasávď, a đöntés napjától száĺritot71 évig érvényes.

Felelős: polgĺíľmesteľ
HlatźnđłS: 20 1 5. đecęmbeľ 7.
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Napirend 3.3. pontja: Tulajdonosihozzájáľulás Budapest VI[. kerĺilet Corvin Sétány
III. ütem útépítés engeđélyezési teruéhez

L249l2015. (KI.07.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénziigyi BÍzottság határozata
(ĺ3 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)
(ľematikni blokkban toľtént a szavazás, Komássy Ákos
és Jakabfi Tąmós nemvett részt a szavazdsban.)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi BizottsĘ úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáľulását ađja a
Futureď Development Holding Ingatlanfoĺgalmaző Kft. ľészére a LAND-A Tá.j- és
Környezettervezési Míĺteľem Kft. áttď készített, a Budapest VIII. kerület Corvin Sétrány III.
titem Leonaĺdo da Vinci és Bókay János utca k<iz<ĺtti sz,d<asz (hľsz.: 36f40)
Kömyezetľendezés _ utepĺtes szakhatósági engedélyezési teľvéhez az aLábbi feltételekkel és
kik<itésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzłĄárulás a benlházőt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez
sztikséges egyéb szakhatósági és hatósĺĘi engeđélyek beszeľzése alól,

b. a fulajdonosihozzájźlrulás kiteľjeđ a csatlakozó utcák - Leonardo da Vinci utca (hĺsz.:
36270/2) és a Bókay Jĺínos utca (hĺsz.: 36211) _ érintett teľÍileteire is,

c. a védetté nyilvĺánított jegenyenylíľfa megótzésére az építkezés ideje alatt fokozott
figyelmet kell fordítani,

d. a szakhatóságí jővahagyást követően készített kiviteli tervek alapjźn, a közterĺileti
mrrnkĺák megkezdése előtt, fulajdonosi és közútkeze|ői hozzájárulás beszerzése
szükséges,

e. jelen tulajdonosi hozzájźru|ás csak az engedélyező szervek, szakhatósagok
előírásainak maradéktďanbetatźsáłval, a döntés napjátóLszáĺrńtott 1 évig érvényes.

Felelős: polgármesteľ
}Jatándő: 201 5. decembeľ 7.

Napirend 3.4. pontja: Tulajdonosihozzájáĺľulás Budapest YIII. kerÍilet Coľvin Sétány
III. Íitem könĺ iláryítáts létes ítés éh ez

Í250/2015. (xu.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺiryi Bĺzottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 taľtĺízkodás szavazatta|)
(ľematikai btokkban történt a szcvazós, Komássy Á|as
és Jaĺrabfu Tamós nem vett ľészt a szavazásban.)

A Varosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dtint, hogy fulajdonosihozzétýáľulását ađja a
Budapest VIII. kerĹilet Corvin Sétany III. iitem Leonardo da Vinci és Bókay János utca
közötti szakasz (hrsz.: 3624q Környezetrendezés _ Útepĺtes szakhatósagi engedélyezesi
teruéhez kapcsolódó, a GTF Elektľomos Ter:łezó Fővá]lďkozó Kft. általkészítettköni|ágitás
létesítés tervéhez az a|étbbí feltételekkel és kikötéselĺJ<el:

15



a. jelen tulajdonosi hozzájarulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szĹikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeĺzése alóI,

b. a tulajdonosi hozzájźnulás kiterjed a csatlakozó Bókay János utca (hrsz.: 36211)
érintę|.Ĺ |,erülęĺ.ére is,

c. a szakhatósági jóvahagyást kovetően készített kiviteli tervek alapjźn, a kö*eruleti
munkak megkezdése előtt, tulajdonosi és közutkeze|ĺ5i hozzájárulás beszerzése
sztikséges,

d. jelen tulajdonosi hozzźĄtnńás csak az engedélyező szervet szakhatóságok
előírasainak maradéktalan belmlrtásával' a dĺintés napjató| szźnlitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgĺíľmester
Hatláridő: 2015. december 7.

Napirend 3.6. pontja: Javaslat ktizteľület.használati kéľelmek elbíľálására

I25| l 20 t5. (fl I. 0 7.) sz. Y är o s gazd á lkodásĺ és P énzü gyi B iz o tts á g határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtĺĎzkodás szavazattal)
(ľemati.ĺrai blokkbąn tĺjrtént a szavazós, Komássy Akos
és Jakabfy Tamás nemvett részt a szavazásban.)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. köZteľĹilet-hasznáúati hozzájaru|ást ad _ egyösszegben történő teljes díjfizetéssel _ az
alábbiak szerint:

Köáerĺilet-hasznźtLő,kéľelmező:

A köaeriilet-haszrlálat idej e :

KözterĹilet-hasnŕiat cé|j a:

Ktjzteľĺilet-hasnlźt|at helye :

Közterĺilet-hasnń|at nagys ága:

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2015. decembęr 7.

Suha Mátyásné egyéni vállalkozó
(székhely: 1081 Budapest, Kis Fuvaľos u. 8.)
2015. decembęr 07. -201'5. decęmbęr 24.
idényjellegií asnali árusítás (kaľácsonyi áľusítás)
Budapest VIII. keľtilet, Szigony u' _ Pľáter u.
saľok
2mz

2. egyösszegben történő teljes díjfizetési kötelezettség mellett fudomásul veszi Suha
Mátyĺĺsné Budapest VIII. kerĹilet, Szigony u. _ Práter u. sarok előtti járda teriiletére
vonatkozó, idényjellegrí asnalri aľusítas (kaľácsonyi ĺárusítás) céljából igénybe vett
közteľiĺl et-h aszná|atát 2 0 l 5. december 0 6. napj ár a szőló iđőtaľtamľa.

Felelős: polgármester
Hattndő: 20 1 5. december 7 .
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I252lf015. (KI.07.) sz. városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozzta
(13 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás, Komássy Aĺrns
és Jakabfy Tąmás nem vett részt a szavazásban.)

A Városgazđalkodási és Pénzügyi Bizottság úp5y dönt, hogv

1. k<jzterÍilet-használati hozzájáru|ást ad - teljes díjmentességgel _ az alźtbbiak szerint:

Közterĺilęt-haszná|ő, kérelmező: Zenobia Hungary Kft.
(széklrely: 2730 Albertirsa, Dánosi Ílt34.)

A köZtertilet használat ideje: 2016. janufu 0I, _ 20L6, december 3 1.

KtizteľĹilet-haszná|at cé|ja: építési munkateľĺilet (homlokzat felújítás)
Köĺerulet-hasnńIathelye: Budapest VIII. kertilet, Horváth Mihály tét 17. *

Német u. 50.
KözteľĹilet-hasznźiatnagysága: 475 ^, + 1 đb parkolóhely (10 m2

parkolóhelyenként)

A közterÍilet hasmálat iđeje: 2016. január 16. _2016. december 31'
Köztertilet-hasznźúat cé|ja: építési munkaterĺilet (homlokzat felújítás)
KözterĹilet-haszná|at helye: Buđapest VIII. keľiilet, Hoľváth Mihály tér L7, _

Német u. 50.
Közteľület-hasznźlatnagysétga: 3dbpaľkolóhely(10m2parkolóhelyenként)

Felelős : polgĺírmester
Hatĺíridő: 2015. december 7.

2. a kieső paľkolási díj áfa t,aÍtaknat a Budapest VIII. keľĹilet, Horváth Mihály tér 17. sz. és
Német u. 50. sz. előtti paľkoló sr'akasz vonatkozĺsźtban Q0l6. januar 01-től 2016.
đecembeľ 31-ig, azaz 255 munkanap), 557746,- Ft-ot köteles megfizetlri a köztertilęt-
haszralatľól szóló határozatban megjelölt bankszámla szálmľa.

Felelős: polgármester
Hatźľĺdő: 2015. december 7 .

t253ĺ2015. (x[.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺĺryi Bizottság hatátozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodńs szavazattal)
(ľematilrai blolr]rban történÍ a szavazós, Komássy Álas
és Jalrabfy Tamás nem vett részt a szavazósban.)

A VlíľosgazdĺáIkodási és Pénzügyi Bizottsag úgy dönt, hogy

1 . közteriilet-használati hozző$źrulast nem ad az a|étbbiak szeľint:

Köztertilet-hasnlźiő, kérelmező: Anyám Sütĺ Kft.
(székňely: 1204 Budapest, Virág Benedek u. 43.)

A kérelemben foglalt közteriilet-
haszná|at ideje: 20 1 5 . decembęr 07 . - 20|6. februtx 29 .
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K<jzterül et-haszntůat céLj a:

Köaertilet-haszná|athelye:
KözterĹilet-hasznáIatnagysága:

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 7.

vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerÍilet' Krudy u. 2-4.
28 m"

2. egyĺisszegben töľténő teljes díjfizetési kötelezettség mellett tudomasul veszí az Anyám Süti
Kft. Budapest VIII. kertilet, Knidy u. 2. - 4. sz. előtti teriiletre vonatkozó közterület-
haszntúatát 2015. június 01. _ 2015. decembeľ 06. napja köz<ĺtti idősza7rĺa.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. december 7.

Napirend 3.5. pontja: Tulajdonosi hozzájáľulás a Budapest VIII. keľiilet' Kőfaragĺí utca
13. számú ingatlan kapubehajtó létesítéséhez

Soĺós Gyiiľgy
A vitát megnyitja, megadja a szőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabs Tamás
Akaľ a multkori esetben, aKőfaĺagó u. 13. előtt is áthelyezik a kapubejźLtótZ-3 méterľel, pont
oda, ahol a fa van. Még nincs engedélye a háznak, tehát még lehetlre kémi áttervezést, vagy
legďább valami nyilatkozatot, hogy miért nem tudjak odébb rakni. Meggyőződése, hogy
ebben a féuisban még anébb lehetre tenni' az eredeti kapubejaró helyéľe, de láthatóan
mindenképpen szeretnék eztaz egyébként jrírmiĺlifttel kialakítandó parkolást akaratuk szerint
kivitelezni. Ha nagyon kötik az ebet a katóhoz, akkor adhat a Bizottsag erre engedélyt,
viszont ez esetben kéľi határozatba fogIa|ni _ cserébe, úgymond -, hogy a faźúll|tętés utiín
következő vegetiációs időszakban ę|Lęnőnzzék, hogy az átiiltetés nem jáľt-e a fa pusztulásávď.
Aĺnennýben igen, akkor legyen már kötelezó a benlhénónak pótolni ęzt a fát. Reményei
szerint ęzt mfu az onkorményzat ľendelete is szabźÄyozzą de ha nem, akkoľ most foglďjĺĺk
határozatba,

Soĺós Gyiiľry
Válaszadásľa megadja aszőta Gazdálkodási Ugyosztźiy vezető-helyettesének.

I)ľ. KecskemétiLász\ő
A Jakabfy Tamás képviselő eůtal elmondottakat az Ügyosztáy előzetesen mind a
kivitelezővel, mind peďíg az érintett hivatďi szervezeti egységekkel _ ÉpítésĹigy, Fĺśépítészi
Iľoda _ leegyeztette. Valójában azértnem lehetséges az autóliftet mas helyen kiďakítani, meľt
allhoz, hogy megfelelő szárnban kíďakuljon az egyébként mélygarĺázsi részen lévő
paľkolóhely, az adott helyszín a legoptimílisabb. A fa áthelyezésével kapcsolatban
megkeresték a Kertészeti kodát, aho| azt atźĄékońatást kaptĄ hogy egy olyan típusú flíról
vaĺ sző, ami viszony|ag ťlata|, ezéľt könnyen fog gyökeret eresztenj, amennyiben pedig ez
nem tciľténne meg, afta is gaĺanciát fog váIlalni a|<lvite|ező. A szeruódés taľtalmazĺri fogja,
hogy ha elpuszful a fa, akkor a kivitelező azt pótolni köteles.
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Soós Gyöľgy
Megkérdezi JakabĄ' Tamás képviselőt, kielégítő volt-e a vtůasz' Rendben van, tehát egyéb
kéľdés, hozzászőlás nem lévén, a vitát leztltja. Szavazásra bocsátja az alábbi hatětrozati
javaslatot:

A Varosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy tulajdonosihozzźĄźLÍ!|ását aďja az
Alkotlás 2000 Kft. kéľelmére ahhoz, hogv a Budapest VIII' kertilet, Kőfaľagó utca (hĺsz.:
36473) 13. sztlm alatti (ľsz.: 36483) ingatlanon tęwezetttársashěz építési engeđé|yezéSe egy
kapubehajtó útcsatlakozas új helyen töľténő l<la|akitźsával valósuljon meg. A Bizottság a
hozzájáĺu|áséú az alábbi kikötésekkel adja meg:

a. jelen fulajdonosi hozzájáľulás a bervhźlzőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szfüséges egyéb szakrhatősáęi és hatósági engedélyek beszerzése alól,

a konkľét kiviteli tervek alapjan a közteriileti munkák megkezdése előtt tulajdonosi és
konitkeze|óihozzěĄźtru|ősbeszerzéseszfü séges,

az útcsatlakozäs áthe|yezése miatt sziikségessé vźiő díszfa áttelepítésére a minđenkori
éľvényben lévő fakivágási engedélyezési eljaľást kell ďkalmazni, az abban előírtak
szerint kell eljámi, valamint egyĺittmfüödni a kerületi zöldfeltiletek tizemeltetőjével,

jelen fulajdonosi hoz.zájáĺuläs csak az eĺgedéIyező szervek, szalĺüatóságok
előíľásainak maradéktalan betartasávai, a dö'ntés napjátő| szźmljtott2 évigérvényes.

Felelős: polgáľmester
ljatźriđő: 2015. đecembet 7 .

Soós Gyiiľgy
Megállapítją hogy 14 igen,0 nem, 0 taĺózkođás szavazattď a BizottsĘ az a|ábbihatźrozatot
elfogadta:

t254l2015. (xII.07.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzĺiryi Bizottság határazata
(14 Ígen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal,
Komdssy Ákos nem vett részt a szavazásban')

A VarosgazdáIkodási és Péĺrziigyi Bizottság úgy dönt, hogy ĺrlajdonosi hozzájáľulását ađjaaz
Alkotas 2000 Kft. kérelméľe ablhoz, hogy a Budapest VIII. keľiilet, Kőfaragó utca (ľsz.:
36473) 13. szőľĺr alatti (ľľsz.: 36483) ingatlanon tewezetttźtrsasház építési engedé|yezése egy
kapubehajtó útcsatlakozís új helyen töľténó kialakítrásával vďósuljon meg. A Bizottság a
hozz-ajaruIásźú az alábbi kikötésekkel adja meg:

a' , jelen tulajdonosi hoz.z.ajźtrulras a bervhézőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
sziikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeruése alő1r,

b. a konkrét kiviteli tervek a|apjěn a koztertileti munkák megkezdése előtt trrlajdonosi és
közútkezelőíhozzájaru|ásbeszerzéseszfü séges,
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c. az útcsatlakozás áthe|yezése miatt sztikségessé váló díszfa áttelepítésére a mindenkoľi
érvényben lévő fakivágási engedéIyezési eljáĺást kell alkalmazni, az abban előírtak
szerint kell eljámi, valamint egyĺittműkodni a kerĹileti zöldfelületek üzeme1tet<|jével,

d. jelen tulajđonosi hozzÍĄaĺu|ás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok
előírásainak maľadéktalan betartásával, a döntés napjától szćtmítoÍtZ évig érvényes'

Felelős: polgármester
Hataridő: 201 5. december 7.

4. J őzs efv álrosi Gazd álkodás i Közp ont Zrt.
Előterj e szt ő : Kov ác s ottó - vag1longazdóIla dási i gazgató
(ír ó s b el i eĺ ő t erj e s zt é s)

Soós Gytirgy
Kiilön targyďásra tesz javaslatot a 4.4. és 4.9. napiľendi pontok tekintetében. Egyéb külĺin
tfu gy a|ást aj avasl atokat kér.

Jakabff Tamás
A 4.5. napiľendi pontot kéľi külön targyalni.

Soós Gyöľry
Külön tárgyalásra további javaslat nincs, a blokkban maľadt napirendi pontok egyiittes vitźLjźLt

megnyitjąLezfuja.Szavazásrabocsátjaazalábbihatfu ozati javaslatokat:

Napiľend 4.1. pontja: A Budapest VIII. kertilet, Kaľácsony Sándor u. 14. fsz. 15. szám
a|atti, 35446ĺa l N16 helyľajzi számú garázs elidegenítése

AYáĺosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) bozzájarul az iĺgatlaĺ-nýlvántartásban 35446/0/N76 helyrajzi számon nyilvantartott
természetbęn a Budapest VIII. keľĺilet, Karácsony Sandor u. 14. fsz. 15. sziám ďatti, 15

m2 alapterütetíí raktána vonatkozó eladasi ajánLatbérlő rész&e töľténő megkiildéséhez, a
vételĺámak, az ekész:d,lt forgďmi éľtékbecslés valamint a Rendelet aIapjźn a forgďmi
érték 100 oÁ-étban, azaz 7.600.000,- Ft ö'sszegben töľténő k<jzlése mellett.

Felelős: Józsefułárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdét|kodétsiigazgatőja
Határidő: 20 l 5. november 7.

2.) felkéľi a Józsefuarosi Gazdálkodĺási Központ ZÍt..t ahatźttozat 1.) pontja szerinti eladĺási
ajanlatkiküldéséreésazadásvéte|lszęrzodésmegkötésére.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodlĺsí Központ Zrt.vagyoĺgazdálkodási igazgatőja
Hatźndő:20l-6, januu 8.
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Napiľend 4.2. pontja: A Budapest VIII. keľüIet, SzentkiráIyi utca 33-35. szám alattĺ,
36583/0/A/53 helyľajzi számr'ĺ garázshelyiség elidegenÍtése

A Varosgazdálkodasi és Pénzrigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) az ingatlan-nyilvántaľtasban a 36583l0/N53 helytajzi száľnon nyilvántartott,
teľmészetben a Budapest VIIi. keriilet, Szentkirályi utca 33-35. szźrn alatti, |.3 m,
alapterületű' nem lakás célú helyiségre fennálló hatĺĺrozott idejű béľleti szeruóđés miatti
elidegenítést kizárő feltétel alól felmentést ad.

Felelős: Józsefuláľosi Gazdáĺkodási Központ Zrt.vagyongazđtikodásiígazgatőja
Hatáľidő: 20l5. december 7.

2,) hozzájźľul a hatérozat 1.) pontja szerinti helyiségľe vonatkozó eladási ajźn\at bérlló
részéte töľténő megkĹildéséhez, avétęltrnak, az elkészĹilt forgalmi éľtékbecslés, vďamint
a 3212013. (V[. 15.) számú önkoľmányzatj, rcnde\et 1'7. $ (1) bekezdése a|apjtn a
forgalmi érték 100 oÁ-ábaĺl, azazf.570.000,- Ft összegben történő közlése mellett'

Felelős: Józsefu:áľosi Gazdalkodási Központ Zrt.vagyongazdźlkodásiigazgatója
Hatáľidő: 20 l 5. decembęr 7.

3.) felkéri a Józsefvłírosi Gazdálkodási Közpofi Zrt.-t ahatfuozat 2.) pontja szerinti eladasi
ajźnlat kikiildésére és az adásvéte|i szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefuĺárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodásiigazgatoja
Hataľidő: 2016. januar 3I.

Napiľend 4.3. pontja: Javaslat a Budapest vI[.' Tiimő u. 16. szám alatti táľsasházban
taliáilható önkormányzati tulajdonű iiľes lakások és nem Iakás céljára szolgáló helyiségek
elidegenítésére kiírt páiyálzat eľedményének megáIlapítására

A Vrárosgazdálkodási és Pénzĺigý Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VI[., Tömő u. 16.
szétm a|aĹii, 36259/0/NI' 36259/0ĺN4' 36259l0/N5, 36259l0/N7, 36259/0ĺNI0'
36259/oĺNI|, 36259/0/NI2, 36259l0/N13' 36259/0/N18, 36259/0ĺNI9, 36259l0ĺN20,
36259/0ĺN23, 36259/0/N24, 36259ĺ0/N26, 36z59l0lN27, 36259l0/N28, 36259/0/N29,
36259/0/N3a, 36259ĺ0lN31, 36259ĺ0/N32 |:ltsz.-il lakások és nem lakás céljĺíľa szo|gá,lő
helyiségek elidegenítésére kiírt pźiyźzatot érvényesnek és eľedménýelennek nýlvłánítja.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkođásiígazgatőja
Hatĺáľiđő: 2015' decembet 7 .

Napĺľend 4.4. pontja: Florĺan TÍku Kft. bérlő és a Vt]SHTRRI KfĹ béľleti jog
áúraházásra vonatkozó köztis kérelme a Budapest VIII., Baross u. 77. szám alatti
iinkormányzati tulajdonú nem lakás célrĺ helyiség tekintetében
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Napirend 4.5. pontja: Dľ. Susánszki Koľnél, valamint dľ. Kőszegi János béľbevételi
kéľelme a Budapest vII[., Gyulai Pál u. 7. szám alatti üres, iinkoľmányzati tulajdonú
nem lakás célú helyiségľe

Ą napiľend 4.5. pontját küItin táľgyalásľa kikérték.

Napiľend 4.6. pontja: A New Addis Abeba Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIil.,
Jĺózsef u. 42. szálm alatti üľes, önkoľmányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre

A Varosgazđálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járal hozzá a Budapest
VIII., 35006/0/N25 heIyrajzi^számon nyilvźtĺtutott, a Budapest VIII. keľiilet, József u. 4f.
sńm a|aÍt ta|álhatő, 3I m. a|apterĺiletiĺ utcai bejaratu, foldszinti, tires, önkoľmźnyzati
tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadásźůloza New Addis Abeba Kft. részéľe.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdźt|kođásiigazgatőja
Hatźrrđő: 201 5. december 7.

Napirend 4.7. pontja: A Dľámatéka Bt. bérbevételi kéľelme a Budapest vI[.' Leonaľdo
da Vinci u. 41. szám a[atíi łinkoľmányzati tulajdonú nem lakás célú helyĺségľe

A Városgazdálkodĺísi és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy

1.) nem járul hozzá a Budapest VI[., 36277l0ĺN2 helyľajzi számon nyilvántaľtott, a
Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. 41. szám a|aÍIta|źiható, f7 m. ďapteľiiletrĺ utcai
bejáĺatu, fřjldszinti önkormányzati tulajdonú nem lakas célú helýség bérbeadásźhoz a
Drámatéka Bt. ľészére, 20.000,. Ft/hó + ÁBA béľIeti + köziizemi és kĺilön szolgríltatási
đíjak összegen.

Felelős: Józsefuaĺosi Gazdálkodrĺsi KözpontZrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Hatláĺidő: 2015. december 7.

2.) hoz'zájárul a Budapest vlil.' Leonaľdo da Vinci u. 41. szátm a|att talláiható,
36277/0/N2 hĺsz.-ú, 27 Ín" alapteriiletrĺ utcď bejáratu, ftildszinti (galéľiĺĺs)
önkormányzati tulajdonri nem lakás céhi helyiségbérbeadátsźůloz 2015. december 31-i
iđőpontot követően hatźttozat|an időľe, 30 napos felmondási idő kikötésével, a
Dľámatéka Bt. ľészére, okĹatás és raktároz{s cé|juą 28.800,- Ft/hó + ÁFA béľleti +
közĹŁemi és ktilon szolgiíltatási díjak iisszegen.

Felelős : Józsefvłáľosi Gazdĺílkodasi K<izpont Zrt. vagy ongazđáIkodási igazgatőja
Haüíridő: 2015. december 7.

3.) a 2.) pontban foglďt béľleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a Budapest VIil.,
36277/0ĺN2 hĺsz.-ú, a Budapest VIII.' Leonardo da Vincĺ u. 41. száma|attta|źlható,
27 fił alapterĹilettĺ helyiség Ĺirtoľat a jelenlegi bérlő, Butak Andras az onkormźnyzat
megbízott képviselőj ének j egyzőkönyv a]źúr ásé.ľ a| visszaadj a.

Felelős: Józsefulárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
HatÁńđő: 201 5. decęmbe'.ľ 7 .
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4.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt._t a hatźlrozat 2.) és 3.) pontjában
foglaltak szerint a bérleti szerződés megkötésére, amelynek feItétele, hogy az
onkormĺányzat hrlajdonában á1ló nem iakás cé|jára szo|gáůő helyiségek bérbeadasanak
feltételeiről sző|ő 3512013. (u. 20.) önkoľményzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján
3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megťrzetését, valamint a 17. $ (a)
bekęzdésę alapján korjegyző előtĺ egyolĺlahi kŕitęlęzeÍÍ.ségváIlalási nýlatkozat aláírását
vá||al.ia a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺiąpont ZrLvagyongazđá|kodásiigazgatőja
Hatláridő: 2016. január 31.

Napirend 4.8. pontja:
VIII. kerůilet, Lujza u.
helyĺségľe

bérbevételi kéľelme a Budapest
i üres, iinkormányzati tulajdonú nem lakás célr'i

A Varosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem iárlul hozzá a Budapest
VIII.' 35437l0lil61helytajzi szźlmon nýlvántaľtott, Budapest vIn., Llujza u.27-29. szám
alatt elhelyezkedő, 20 mx alapteľiiletű, iires, önkormrányzati tulajdonú, utcai bejfuatu,
ftĺlđszinti nem lakĺás célú helyiség bérbeadásźhoz
raktározás céIjfua.

magánszemé|y részére,

Felelős: Józsefvaľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatźlnđó: 20 1 5. đecember 7.

Napiľend 4.9. pontjaz Ä PIZZA^ ZóNA KfŁ bérbevételi kéľelme a Budapest VIII.,
RákĺĎczi űt 69. szátm a|attí ĺiľes, iĺnkoľmányzati tulajdonrft nem lakás cétú helyiségre

Á napiľend 4.9. pontját kiiliin táľgyalásľa kikérték.

Napirend 4.10. pontj". 

-magánszeméty 

bérbevételi kérelme a
Budapest YIII. keľület, Somoryĺ Béla u. 17. szám a|atti ĺĺľes, łinkormányzati tulajdonú
nem lakás célrĺ helyiségľe

AYátosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) b'ozzájáľul a Budapest v[I., Somogyi Béla u. 17. szám alatt talźihatő, 36466/0/N3
hĺsz.-ú, 18 m, ďapteľtiletÍĺ, utcai bejáratu ftildszinti nem lakás céhi helyiség
bérbeadásához gánszolgźtltatas nélktil hatźtrozott időre, 20t6, jaĺruźľ I-t(jL2030. decęmbeľ
31-ig magánszemély részére mĺĺteľem, kiáIlítóteľem

2016. június 30.ig ĺ8.250,- Ft/hó + ÁFA béľleti
łkijzÍszemi és ktilön szo|gá|tatási díj összegen, majđ ezt követően 36.500,. Ft/hó + ÁFA
bérleti + közĹizemi és külön szolgaltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodátsiigazgatőja
Hatátrido: 20 1 5. decembet 7 .

2.) amennýbenabérlő üI.) pontszeľintihelýség felijítasátnemvállalja'vagy nemvégzi
eI legkésőbb 2016. június 30.ig, úgy a bérleti díj a bérleti szerződés megkötésének
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napjától 36.500,- Ft/hó + Áfa béľleti ł kozizemi és külon szolgáltatási díjak összegre
módosul.

Felelős: Józsefvarosi Gazđálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkođźtsiigazgatőja
Hatarido: 2015. decembeľ 7.

3.) hozzájźral a Budapest vI[., Somoryi Béla u. t7. szám ďatt található, 36466/0lN3
hľsz.-ú, 18 m, alapteľiiletű, utcai bejaratú ftjldszinti nem lakás célú helyiség felújításához.

Felelős: Józsęfuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyoĺgazdźůkođásiigazgatőja
Hatĺíridő: 2015. december 7.

4.) a bérlő a béľleti jogviszony időtartama ďatt bérbeszźtmitássa| nem élhet, továbbá az źita|a

végzett beruhazások ellenértékét az onkoľmanyzattól semmilyen jogcímen nem
követelheti a bérleti jogviszony alatt és aztkovetően sem'

Felelős: Józsefuarosi GazdáIkodási Központ Zrt.vagyongazdákodäsiigazgatőja
Hataľidő: 2015. december 7.

5.) felkéri a Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatźtozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerződésmegkötésére, amelynek feltétele, hogy azonkormrínyzat tulajdonában álló nem

lakas céljara szolgźió helyiségek bérbeadĺásanak feltételeiľől szóIó 35/2013. (VI. 20.)

önkormĺínyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjáĺ 3 havi bérleti díjnak megfeleiő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezđése alapjĺín kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettsé gváll al ási nyllatkozat a|áír ásźú váll alj a a leendő bérl ő.

Felelős: Józsefuĺáľosi Gazdrílkodási Központ Zrt.vagyongazđálkodási igazgatőja
Határidő: f016. iaĺruat 3|.

Napiľend 4.11. pontja: A Perfect Office Kft. béľbevételi kérelme a Budapest YIII.
keľĹilet, Somogyĺ Béla u. 10. szám alatti tires, iinkoľmányzatĺ tulajdonú nem lakás célú
helyiségľe

A Y źtr o sgazdálko dás i és Pénziigyi Bizottsźtg úgy dönt, ho gy

7) hozzőĘáľul a Buđapest VIII. keriilet, 36427/0ĺNI7 heLytajzi számon Ęlvántaľtott, a
Budapest VIII. keriilet, Somoryi Béla u. t.0. szám alatt található, 43 fiŕ alapterületű,

udvari (kapuďjbót megközelíthető) bejáľafu, füldszinti tires önkormrányzati tulajdonú
nem lakás célú helýség béľbeadásźhoz gázközrníĺ szolgáltatás nélkiil hatĺíľozatlan időľe,
30 napos felmondási idő kikötésével, a Peľfect ofÍice Kft. ľészére, iroda cé|jára,

47.667,- FÚ/hó + Äfabéľleti + köztizemi és kiilön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Ktĺzpont Ztt. vagyoĺgazdálkodási igazgatőja
Hatĺíridő: 2015. decembeľ 7.

2.) felkéri a Józsefulárosi GazdĺíIkodási KözpoÍý Zrt.-t ahatźttozat 1.) pontjában foglďtak
szeinti bérleti szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkomlányzat
trriajdonában ál1ó nem lakás céljrára szo|gtiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35/2013. (VI. 20.) önkormlányzati rendelet 14. $ (2) bekezđése ďapjan 3 havi bruttó



béĺleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezđése alapjan
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírását váI|alja a leendő
béĺIő.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodasiigazgatőja
Hataridő: 2016. január 31.

ľľľľi:x-í.ľť';T:";m1Tíffiľ"ffi ĺTĺ:ltľľ'ffi iľů:"ä,T
helyiségre

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járrul hozzá a Budapest
VIII., 34926/0/N5 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest WII., Víg u. 28. szám ďatti,
33 Í1ť alapterületű, iires, önkoľmáqy4grti tulajđonú utcai bejáratu, ftjldszinti nem lakas célú
helyiség bérbeadásĺĺh o,-J3agánszemé|y tészéte.

Felelős: Józsefulĺrosi Gazđálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodźlsiigazgatőja
Hatáńdő: 2015. đecembet 7 .

Napiľend 4.13. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľület, Kőris ,.J,,á^
alattl lakás szolgálati jelleg töľléséľe és a lakás bérbeadásáľa

AYttosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

t.) hozzájaml a Budapest VIII. keľület, Kőris ".-szélmaLattĺ, ! szobás,26,97
fi? ahpteriiletiĺ, komfoľt nélktili komfoľtjE6z-atr.rhŁfelügyelői lakás szolgáLaĺ
j ellegének törléséhez.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodrási Kdzpont Zrt.vagyongazdalkodősi igazgatoja
Haüáridő: 2015. december 7.

2.) hozzajara| a Budapest Józsefuaľosi onkonnőnyzat rulajdonában á||ó lakrások
bérbeadĺásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről sző|ó 16/2010.(n.08.)
önkormrányzati rendelet 22lC. $-a, vďamint 43-47. $.aiban foglďtak alapjtn, f
r jo€"ĺ- nélkiili lakráshasznríIó részére az általa lakott, Budapest VIII. keEiď,
R6řii.u. 

- 

szźtm a|attl,l szobĺás, 26,97 m2 alapteľtiletiĺ, komfort nélkiili
komforľfokozatu |akás _ a lakbéľ alapját képező növelő és csökkentő tényezőket is
figyelembe véve jelenleg - költségelvű komfoĺ nétküli 2.96I,- Ftlhó + Áfa osszegű
béľleti díjjď történő bérbeadrásĺához, 5 év hatźltomtt időre szólóan, előbéľleti jog
biztosítĺásával, óvadékÍizetési kötelezettséggel.

Felelős: Józsefr'iírosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt.vagyongazdźůkođźlsiigazgatőja
Hatźľľrđő : 20| 5. december 7.

3.) felkéri a Jőzsefvérosi Gazdálkodási Központ Ztt.-t ahatározat 2.) pontjában foglaltak
szerinti béľleti szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdtůkodásíigazgatőja
Hattľĺđő : 20I 6. jarruar 3 L.
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Napirend 4.14. pontja: A Medioworks Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keľü|et'
Béľkocsis u. |.9. szám alatti üres, iinkoľmányzati tulajdonú nem lakás célr'i helyiségre

A Varosgazdalkodási és Pénztĺgyi Bizottság úgy dönt, hogy

1,.) horzájáru| a Budapest vI[., 34867l0lV2 és a 34866/0/N3 he|yrajzi szĺímon
nyilvlíntartott, a Budapest VIII. keriilľt' Béľkocsis u. 19. @acsó Béla utca felőI
kiizetíthető meg) szám alatti, 33 + 2I m, ďapterületű, utcai és uđvaľi bejáratű, fijldszinti
(galériás) műszakilag egybenyitott, iires, nem lakás céI1áĺa szolgáló helyiségek
bérbeadásához a Medioworks Kft. tészéte biobolt és raktaľ cé|jtra,hattrozottidóre2020,
decembeľ 3l. napjáig,60.667,- Ft/hó+ Ápa berleti + köztizemi és ktilön szolgiáltatási
díjak összegen.

Felęlős: Józsefuárosi Gazdálkodasi Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatója
Hatáľidó: 2015. decembeľ 7.

2.) amennyiben a Medioworks Kft. igazolta, hogy a Cégbíróság bejegyezte a Budapest VIII.,
34867 /0l N2 és a 34866/0/ N3 heIyrajzi szźlmon nyilvrántaľtott, a Budapest VIII. kerůilet,
Béľkocsis u. 19. @acsó BéIa utca fetől kiizelíthető meg) szám alatti, 33 + 2I m,
alapteriilettí, önkormányzati tulajdonú helyiségeket székhelyként, a bérleti díj a
következők szerint módosul: a bérleti dij azigazolás benyrijtasát követő hónap elsejétol a
béľleti jogviszony 24. hőnapjźlig a mindenkori közös költség I0 %-ka| nĺjvelt értéke
összegii (ahatźnozathozata! időpontjában 10.890,- FĐ + ÁFA bérleti + közĹizemi és külön
szolgríltatási díj. A 25-36. hónJpok közĺitti időszakban a béľleti díj 32.500,- Ft/hó + AFA
bérteti + köziizemi és ktilön szo|gá|tatási đíj összeg, a37-48. hónapok közötti időszakban
48.750,- Ft/hó + AFA bérleti + kijzilzemi és kiilön szolgáItatási díj összeg, 49-60.
hónapok közötti időszakban 65.000,- Ft/tró + ÁFA boľleti + köziizemi és kiilön
szolgďtatasi díj összeg.

Felelős: Józsefuarosi Gazđa|kodźlsi Központ Zrt. vagyongazdálkodasiígazgatőja
Határidő: 2015. december 7.

3.) abérleti szerződésben rögzíteni kell a bérlő vállalasát, hogy amennyiben a bérleti díj a2.)
pontban foglaltak szerint módosul, abban az esetben véila|ta, hogy a Medioworks Kft.
áItal kitalált NapiBio Egészség Közösség nevíĺ nonproÍit tamogatási rendszeľt kiterjeszti
a Józsefvaros terĹiletén miĺködő óvodĺákĺą iskolákľą időseket gondozó és egyéb
szeľvezetekĺe (amelyek rendelkeznek támogatás fogadĺísara képes nonprof,lt szervezettel,
alapítvránnyal). A vállalas teljesítésérő| f0t6. december 31-ig koteles beszĺímolót
benýjtani.

Felelős: Józsefuiárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdźúkodźlsiigazgatć;ja
Hatláľidő: 2015. december 7 .

4.) amennýben a bérlő bérleti szerzódése a ó0. hónapot követően meghosszabbításĺa kerül, a
bérleti đíjat a további időszakolaa a bérleti díj megállapíĹásáróI szóló mindenkori
batátozat7. és 8. pontja alapjanszámított összegen kell meghatźroni.

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdalkodásíigazgatőja
Hataĺidő: 2015. december 7.
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5.) felkéri aJőzsefttárosi Gazdálkodási K<izpontZrt.-tahattlrozat 1.)-3.) pontjában foglaltak
szeľint a béľleti szerzóďés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céljara szo|gá|ő helyiségek bérbeadĺísrínak feltétęlęiről szóló
35/f0I3. (Vi. 20.) számú Budapest Józsefuiárosi tnkormányzati rendelet la. $ (2)
bekezdése a|apjźn 3 havi bruttó bérleti đíjnak megfelelo óvadék megfizetését, valamint a
17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvállďási nyilatkozat
aláírásáú. v áLlalja a leendő bérlő.

Fęlelős: Józsefuĺíľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazďźikodási igazgatőja
Hatĺíridő: 2016. ianuáĺ 31,.

Napirend4.15.pontj",-magánszemélybérbevételikéľelmeaBudapest
VIII. kerüIet, Pľáteľ u.30-32. szátm a|atti üres, łĺnkormányzatltulajdonri gépkocsĺ beálló
helyre

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság úgy d<int, hogy

1)*,,ájm'ľJ.T.äffi 
::o:ľffi ffi ľi"1"ľ'"-#;-#:,,;..

számú gépkocsi-beá|Iőra határozat|arl idejíí bérleti szerzí5đés megkötéséhez 30 napos
felmondási idővel 18.953,- Ft/hó,+ Ára bérleti díj mellett.

Felelős: Józsefiiaľosi Gazdźikodási Központ Zrt. vagyongazdálkodĺási igazgatőja
Hatariđó: 20 1 5. decembeľ 7.

2.) felkéľi a Jőzsefvźnosi Gazdálkodasi Központ Ztt.-thatfuozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerzi5dés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormĺányzat hrlajdonában álló nem
lakłís céljara szolgéůô helýségek bérbeadásrínak feltételeiről szőIó 35/2013. o/I. 20.)
önkormrínyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjĺĺn 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését vél|la|jaa leendő bérlő.

Felelős: Józsefuarosi Gazďálkodási Központ Zĺt. vagyongazďíJkodási igazgatőja
Haüĺridő: 2016. jamnr 3|.

3.) az onkormźnyzattuiajdonában ĺílló nem lakrís céljáľa szolgéió helyiségek bérbeađasĺának
feltételeiről szőIó 35/20t3. (u. 20.) számű Budapest Józsefuaros onkoľmĺányzati
rendelet |7. $ (5) c) pontja ďapjĺán eltekint a koĄegyző előtti egyoldalri
kötelezettségvállďónyiLatkozatmegtételétől.

Felelős: Józsefuiírosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Határidő: 2015. december 7.
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Napiľend 4.16. pontja: A,,LIKVID-LAK STÚDIó'' Kft. bérbevételi kérelme a Budapest
VIII. kerület Práter u.20[B. szám a|ztti ĺiľes, łinkormányzati fulajdonú nem lakás célú
helyiségľe

A Viírosgazđálkodási és Pénztĺgyi Bizottság úgy d<int' hogy

l .) hozzájálľul a Ęudapest VIU. keriilet, Pľáteľ u. f0tB. szám a|atÍ' ta|álhatő, 35666/0/N3
hĺsz.-ú, 16 ÍÍť ďapterĹilettĺ, utcai bejaratu' ftildszinti nem lakás célú helýség
béľbeadásáhozhatározatlan időre, 30 napos fęlmondással a LIKVID-LAK sľÚoro"
Kft. részérę iľoda és Łáľgyaló tevékenység céLjáta,20.667,. Ft/hĺó + Átr.ĺ' borl"ti díj +
közĺizemi és külön szolgiĺltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazđá|kođźlsiigazgaÍőja
Hatźltidő: 20 1 5. december 7.

2.) felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodasi KözpoŃ Zrt-Í, ahatźrozat 1.) pontja szerinti béľleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szolgáló helyiségek béľbeadásanak feltételeiről szóló 35/2013. (vI. 20')
széľrń Budapest Józsefuĺáĺosi onkoľmanyzati rendelęt 14. $ (2) bekezdése alapjĺín 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvźl|a|ási nyilatkozat aláúréstt vállalja a leendő
bér1ő.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodĺási Központ Zrt.vagyongazdráIkodasiigazgatója
Hatáľidő: 2016. jarnat 31,.

Soós György
Megátlapítją hogy 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattz| a Bizottság az a|étbbi
hatétr ozatokat elfo gadta :

Napirend 4.1. pontja: A Budapest YIII. keľiilet, Karácsony Sándoľ u. 14. fsz. 15. szám
alatti, 3544610 ĺ NL6 helyrajzĺ szĺmú garázs elidegenítése

125512015. (KI.07.) sz. VáľosgazdálkodásÍ és Pénzůiryi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavar.ztta|)
(Tematilrni bloklrban töľtént a szavazás.)

A Vĺárosgazdďkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hoznjaruÍ az ingatJan-nyilvántartásban 35446l0/N|6 helyrajzi számon nýlvántaľtott,
temlészetben a Budapest VIII. keľĺilet, Karácsony Sándor u. 14. fsz. 15. sztlm alaÍti, 15

m2 ďapteriileturak<táĺĺavonatkozó elađasi ajźtůat bérlő részére töľténő megküldéséhez, a
vételĺárnak, az e|késai|t foľgalmi értékbecslés valamint a Renđelet ďapjan a forgďmi
érték 100 Yo-átban, azaz1.600.000,- Ft összegben történő kcjzlése mellett.

Felelős: Józsefuarosi Gazdalkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodas iigazgatőja
Hatźĺĺdő: 20 1 5. novembet 7 .
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2.) felkéĺi aJőzsefvźrosi Gazdálkodĺĺsi KĺizpoŃZrt.Ą ahattĺozat 1.) pontja szeĺinti eladási
ajźn|at kiktildéséľe és az adásvételi szerződés megkötésére.

Felelős: Józsęfuarosi Gazdáĺkodási Központ Zrt.vagyongazdáIkodźlsiigazgatőja
Hatĺíľidő: 2016. január 8.

Napirend 4.f. pontja: Á Buđapest VIII. keľület, Szentkirályi utca 33-35. szám a|atti,
3 6583 l 0 / N 53 helyľajzi számű garrĺzshelyiség elidegenítés e

1256I20t'5. (KI.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(l.5 igen' 0 nen, 0 tartĺózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tcjrtént a szavazós.)

A Városgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottsag úgy dönt, hogy

|.) a, ingatlan-nyilvántaľtasban a 36583/0lN53 helyrajzi szĺmon nýlvántaľtott,
természetben a Budapest VIII. keľület, Szentkirályi utca 33-35. szttm a|atti, 13 m"
ďapteriiletű, nem lakás célú helýségre fennálló határozotĺidejű bérleti szerződés miatti
elidegenítést kizźnő feltétel alól felmentést ad.

Felelős: Józsefuĺáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdźilkodasiigazgatója
Hatĺíridő: 2015. december 7'

2.) hozzájáĺu| a hatźrozat l.) pontja szęľinti helyiségre vonatkozó eladási ajĺínlat bérltí
részére történő megkiildéséhez, avételĺĺľnak, az elkészült forgalmi éľtékbecslés, valamint
a 32/2013. (VIL 15.) szĺmú önkoľmányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése alapjan a
forgalmi éľték 100 %o-źtban,azaz2.570.000,- Ft összegben történő közlése mellett.

Felelős: Józsefuĺáľosi Gazdĺálkođási Központ Zrt.vagyongazdálkodasi igazgatója
Hatáĺidő: 2015. december 7.

3.) fetkéri a Józsefuráľosi Gazdrĺlkodási Közpoú Zrt.-t ahatározat 2.) pontja szerinti ela&ási
ajźn7at kikiildésére és az adźsv éte|i szeruődés megkötéséľe.

Felelős: Józsefuarosí Gazdeůkodási Központ Zrt. vagyongazdéikođźlsi igazgatőja
lJatafidő: 201 6. janufu 3 l.

Napiľend 4.3. pontja: Javaslat a Budapest vI[.' Tömő u. 16. szám alatti társasházban
ta|áĺ|hatő łinkoľmányzati tulajdonri ĺires lalcĺsok és nem lakás céIjáľa szolgáló helyiségek
elÍdegenítéséľe kiíľt pályázat eredményének megállapításáľa

1257D015. (fiI.07.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzüryĺ Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtĺózkodás szavazattal)
(ľematilrai bIokkbąn tĺjrtént a szavazás.)

A Váľosgazdĺílkodási és PénzügyiBizottséą úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Tömő u. 16.

szźtm alattí, 36259/0/N1, 36259ĺ0/N4' 36259/0/N5, 36259/a/N7, 36259ĺ0/N|0,
36259/0lNrt, 36259101N12, 36259/0lNt3, 36259/0/Nr8, 36259/0/N19, 3625910/N20,
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3625910/N23, 36259/0/N24, 36259/0/Nf6, 36259ĺ0lNf7, 3625910lN28, 36259l0ĺN29,
36259/0/N30, 36259/0/N3I, 36259/0lN3f |.rsz.-u lakások és nem lakás céljara szolgáló
helyiségek elidegenítésére kiíľt ptĺLyázatot érvényesnek és eređménýelennek nyilvanítja.

Felelős: Józsefuaľosi Gazđálkodási Központ Zrt.vagyongazdáLkodźtsiigazgatőja
Hataridő: 2015. december 7.

Napiľend 4.6. pontja: A New Addis .Ąbeba Kft. bérbevételi kérelme a Budapest V[II.,
József u.42. szám alatti ĺiľes, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre

1258ĺ20|5. (KI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikni blokkbąn tortént a szavazás.)

A Varosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy nem járu| hozzá a Budapest
VIII., 35006/0/N25 helyrajzi^szlímon nyilviíntartott, a Budapest VIII. keľĺilet, Jĺózsef u.42.
szźlm aLaÍt talá|hatő, 3L m" alapterületrĺ utcai bejáratú, füldszinti, tiĺes, önkormányzati
trrlajđonri nem lakás célú helyiség béľbeadásźůtoz aNew Addis Abeba Kft. részére.

Felelős: Józsefvĺárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazđá|kodási igazgatőja
Határidő: 2015. december 7.

NapÍľend 4.7. pontja: A Drámatéka Bt. bérbevételi kéľelme a Budapest E[., Leonaľdo
da Vinci u. 41. szám a|atti tinkoľmányzati tulajdonti nem lakás céltĺ helyiségľe

1259l20L5. (KI.07.) sz. VáľosgazdáIkodási és PénzÍiryi BÍzottság hztározata
(15 igen' 0 nem, 0 tartĺízkodäs szavaratta|)
(Tematikai blokkban tĺ)rtént a szallazás.)

A Városgazdĺálkodási és Pénziigý Bizottsag úgy dönt, hogy

1.) nem jńru| hozzá a Budapest VIII., 36277/0ĺN2 helyľajzi számon nyilvántartott, a
Budapest vlil., Leonardo da Vincĺ u. 41. szám a|att talźt|hatő,27 m" alapteľiiletíi utcai
bejarat$ ťoldszinti önkoľmanyzati tulajdonú nem lakĺís célú helyiség bérbeadásához a
Drámatéka Bt. részére, 20.000'- Ft/hó + AFA bérleti * köztizemi és kiil<jn szo|gáitatźsi
díjak összegen.

Fęlelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Kö4pont Zrt.vagyongazdátkodasiigazgatója
Hatźndő: 201 5. december 7.

2.) hoz'zíjáľul a Budapest vI[., Leonaľdo da Vinci u. 41. sz,źtm a|aÍt található,
36277/0ĺN2 hrsz.-ú, 27 m, ďapteľÍiletíĺutcai bejáĺat$ ftildszinti (galériás)
önkormanyzati tulajdonú nem lakĺás célú helyiségbérbeadásĺĺhoz 2015. decembeľ 31-i
iđőpontot követően hatfuozat|an időre, 30 napos felmonđási iđő kikötésével, a
Drámatéka Bt. részére, oktatás és ĺaktźroz'źts céljáľa, 28.800,. Ft/hó + ÁFA bérleti +
kőztľemj és kĺilön szoIgáůtatési đíjak összegen.

Fęlelős: Józsefuarosi GazdáIkodĺási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáńdő: 2015. đecember 7.
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3-) a 2.) pontban foglalt bérleti szeru(5dés megkötésének feltéteie, hogy a Budapest VIil',
36277/0lN2 hĺsz.-ti, a Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. 41. szźrn a|aÍtta|źÄhato'
f7 fiŕ alapterületrĺ helyiség bi'tomt a jelenlegi béĺlő, Butak András az onkoľmźnyzat
megbízott képviselójének jegyzők onyv altlitźlsával visszaadja'

Felelős: Józsęfuaľosi Gazdálkodási Központ Ztt. vagvongazdéűkođási igazgatója
Határidő: 2015. december 7.

4.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatźltozat 2.) és 3.) pontjában
foglaltak szerint a bérleti szerzőđés megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy az
onkormanyzat fulajdonában alló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ő 35/2013. Cu. 20.) önkorményzati rendelet 14. $ (2) bekezdése ďapjrán
3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (a)
bekezdése alapjáĺkozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállďási nyilatkozat a|atrźsźń
vźllLalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefiliíľosi Gazdálkodasi Központ Zt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. januar 31.

Napirend 4.8. pontja, 

- 

magánszemély bérbevételi kéľelme a Budapest
VIII. keľůilet, Lujza u.27-29. szám alattĺ iiľes, łinkormálnyzatitulajdonú nem lakás célr'i
helyiségre

1260|201'5. (xII.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůiryi Bizottság határozata
(l5 igen' 0 nem, a Íańózkodás szavazatta|)
(ľematikai blolr]rban történt a szavazós.)

A Yáttosgazđźůkodási és Pénzügyi Bizottsag rigy dönt, hogy nem járu| horuá a Budapest
vilI.' 35437l0lM61};re|yĺajn szĺímon nyilvántaľtott, Budapest vlil.' Lujz'a u.27-29. szám
alatt elhelyezkedő, 20 mI alapterĹiIetű, iires, önkormĺányzati tulajdonu, utcai bejráĺafu,
ftjldszinti nem lakas célú helýség bérbea&ísához
raktáttozás cé|jaru.

agánszemély részére,

Felelős: Józsefuarosi Gazd.ílkodĺísi Központ Zrt.vagyongazdźikodősiigazgatója
Hataĺidő: 2015. december 7.

ilÍä*"Ííi1tľľľĺ'äffi ;ľff t,ŕ":-,;ľ-ľ:ľ#,"j:[ľľjiTä
nem lakás célú helyiségre

Í26tĺ201'5. CfiI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzüryĺ Bizottság hatńrozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtĺízkodás szavazatta|)
(ľematilrai bloklĺban történt a szovazds.)

A Vĺĺrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest vlil.' Somogyĺ BéIa u. 17. szám alatt ta|á|ható, 36466/0/N3
klĺsz.-íl, 18 m. alapterĺilehĺ, utcď bejarutű fi'ldszinti nem lakĺás célú helyiség
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bérbeadásához gźzszolgźitatás nélkül hatátozott iđőre, 2016. január l-től 2030. december
gánszemély részére mŕĺterem, kiállítóteľem

b 20l6.június 30.ig 18.250'- Ft/hó + AFA béľIeti
+ közĺizemi és ktil<jn szoIgźĺtatási díj <;sszegen, majd ezt k<ivetően 36.500,- Ft/hó + ÁFÁ.
béľleti + köziizemi és ktilön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazđéikodási igazgatőja
Hataľidő: 2015. december 7.

2.) amennyiben a bér|ő az 1.) pont szęrinti helyiség felújítasát nem vállalją vagy ĺemvégzi
el legkésőbb 2016' június.30-ig, 'űgy a bérleti díj a bérleti szerzódés megkötésének
napjától 36.500,- Ft/hó + Afa bérleti + közüzemi és küIön szolgáltatási díjak összegľe
módosul.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdáJkođási igazgatója
Határidő: 20i5. december 7.

3.) hozzájarul a^Budapest VI[., Somogyi BéIa u. L7. szźtľ;- aLatl. ta|áihatő,36466/o/N3
hĺsz.-ú, 18 ď ďapteriiletii, utcai bejaratőfrjldszinti nem lakás célú helyiség felújítasahoz.

Felelős: Józsefuaľosi Gazđálkodási Kozpont Zrt. vagyoĺgazdalkođasi igazgatőja
Hataľidő: 2015. đecember 7.

4.) abér|ő a béľletí jogviszony időtaĺtama alatt bérbeszámítással nem élhet, továbbá az titala
végzett beľuhazások ellenéľtékét az onkormaĺryzattól semmilyen jogcímen nem
követeIheti a bérleti jogviszony a|attés azt követően sem.

Felelős: Józsefuarosi GazđĺáIkodási Központ Zrt. vagyoĺgazdálkodasi igazgatőja
Hatőľj.dó:2015. đecembet 7 .

5.) felkéri a Józsefuaľosi GazdáIkođĺĺsi Kózpont Zrt.-t ahatáÍo7at 1.) pontja szerinti béľleti
szerződésmegkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkorľnányzat fulajdonában á11ó nem
lakás céljara szollgźiő helyiségek bérbeadásanak feltételeirol szóló 3512013. (VI. 20.)
önkoľľnőmyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti đíjnak megfelelő
óvadék megfizetését, vďamint a 17. $ (4) bekezÄése alapján közjegyzó előtt egyoldalú
kötelezettségvlĺllalási nýlatkozat aláírását válIďja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodĺási igazgatőja
Határidő: 2016. januĺáľ 31.

Napirend 4.11. pontja: A Perfect office Kft. bérbevéÚeli kérelme a Budapest VI[.
kerület, Somoryi Béla u. 10. szám alatti iires, łinkoľmányzati tulajdonú nem lalcás céIrÍ

helyiségre

126212015. (KI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)
(Tematiĺrnt bloklrban tĺjrtént a szavazós.)

A VarosgazdáIkodási és Pénzt'igyi Bizottság úgy dönt, hogy



1.) hozzájáru| a Budapest VIII. keriilęt, 36427/0lN|7 helyrajzi számon nyilvántaľtott, a
Budapest VIII. kerĺilet, Somogyi Béla u. 10. szźnn alalt talźúható, 43 |lŕ alapterĹilettĺ,
udvari (kapualjból megkĺlzelíthető) bejáľatu, ťoldszinti iires önkormźnyzati tulajdonú
nem lakás célú helyiség bérbeađásźhoz gázközmii szoLgáů-tatás nélkĹil hatfuozatlan időrę,
30 napos felmondási idő kikötéséve|, a Peľfect office \šÍt. tészéte, iroda céIjára,
47.667,- Ft/hó + Áfa béľleti + köziizemi és kiilön szolgáltatasi díjak összegen.

Fele1ős: Józsefuarosi Gazdalkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatója
Hatĺáridő: 2015. decembeľ 7.

2.) felkéri a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahattttozat 1.) pontjában foglďtak
szerinti bérleti szeruőđés megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat
tulajdonában á1ló nem lakas céljaľaszo|gá|ő helyiségek bérbeađásanak feltételeiről szóló
35/f013. (VI. 20.) önkormanyzati renďe|et 14. $ (2) bekezdése a|apjtn 3 havi bruttó
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyzó előtt egyoldalri kötelezettségvźńTa|ási nýlatkozat a|áításźú vźůl'a|ja a ieendő
bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdáůkođátsiigazgatőja
Hataľidő: 2016. jarruáľ 31.

Napiľend4.12.pontj^,fJ-magánszemélybérbevételĺkéretmeaBudapest
YIII. keľĺilet, Víg u. 28. szám alatti ĺiľes, iinkormányzĺti tulajdonú nem lakás célrĺ
helyĺségľe

1263ĺ2015. CXII.O7.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺiryi Bĺzottság határozata
(15 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)
(Iematiĺrai blokkban történt a szavazas.)

A Vĺáľosgazdrálkodrási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járu| hozzá a Budapest
vilI., 34926/0/N5 he|ytajzi számon nýlvantaľtott, Budapest VrII., Víg u. 28. szźtm alatti,
33 fiŕ ďapteľĹĺletíĺ, tires, önkormanyzati tulajdonú utcai bejaľatu, ftjlđszinti nem lakís célú
helyiség bérbeadásáh o, 

-magánszemély 

ľészéľe.

Felelős: Józsefuĺárosi Gazdálkodási Kö4pont Zrt.vagyongazdáJkodźlsiigazgatőja
Hatáľidő: 20l 5. december 7.

Napirend 4.13. pontja: Javaslat a Budapest vlil. keľület, Kőris u.
a|atti lakás szolgálatĺ jelleg tiĺľIésére és a lakás béľbeadásáľa

Í26412015. (KI.07.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzüryi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtĺózkodás szavazatta|)
(Temątilaí bloklĺban ttjrtént a szavazás.)

A Y érosgazđálkodási és Pénziigyi Bizottsátg úgy dönt, hogy

JJ



1.)Y,:,:y"I':.ťT:LHllT*iłiYJää,.mdíffi 
"1L1-L|äí"os;?:^iIjellegének törléséhez.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatója
Hatáľidő: 2015. december 7.

2.) hozzźtjźral a Budapest Józsefuáľosi onkormányzat tulajdonábaĺr álló lakások
bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbéľ méľtékérőI szőlő 16i2010.(III.08.)
önkormĺányzati rendelet 22/C. $-a, valamnt 43-47' $-aiban foglďtak "l"pjt^,J|I jogcím nélktĺli lakáshasznt.Jő részére az á|ta|a lakott, Budapest VIII. kerület,

ő.is-u. 

-ls 

zám a|atti, 1 szobás, 26,g7 ÍÍł alapterüleů, komfoľt nélktili
komfortfokozatu lakás _ a lakbér a|apját képezó növelő és csökkentő tényezőket is
figyelembe véve jelenleg - költségelvíi komfort nélktili 2.96!,- Ftihó + Áfa osszegű
bérleti đíjjal tĺĺrténő bérbeadástůloz, 5 év hatarozott időre szőLőan, előbérleti jog
biztosításával, óvadékÍizetési kötelezettséggei.

Felęlős: Józsefuarosi Gazdálkodási K<izpont Zrt.vagyongazđáIkodásiigazgatőja
Hatáľidő: 2015. december 7.

3.) felkéri a Józsefuarosi Gazdrílkodási Központ Zrt.-t a hatźrozat f.) pontjź.ů,an foglaltak
szęrinti bérleti szerzőđés megkötésére.

Felelős: Józsefüárosi Gazdálkodási Kdzpont Zrt.vagyongazdá|kodásiigąz$atőja
lJatźniđő: 201 6. jaľ;or 3 1 .

Napirend 4,14. pontja: A Mediowoľks Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. kerüIeĹ
Béľkocsis u. 19. szám alattĺ üľes, önkoľmányzatĺ tulajdonú nem lakás céIű helyiségre

Í265|2015. (KI.07.) sz. VáľosgazdáIkodĺĺsĺ és Pénzĺigyi Bizottság hatärozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematikai blolrkban tortént a szavazas.)

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságúgy dĺint, hogy

1.) hor'zájáru| a Budapest VuI., 34867l0lN2 és a 34866l0lV3 helyrajzi számon
nyilvantartott, a Budapest VIII. kerůilet, Béľkocsis u. I.9. @acsó Béla utca felő|
kiizelíthető meg) szám a|at1i,33 + 2| Ił alapteľületú, utcai és udvari bejáĺatű, ftldszinti
(galériás) műszakilag egybenyitott, tires, nem lakás cé|jaru szoĺgéiő helýségek
béľbeadrásához a Medioworks Kft. részére biobolt és raktar céIjáĺa,hatáÍozottidfue2020.
december 31. napjáig,60.667'- Ft/tró+ ÁFA berleti + köztizemi és ktilcin szolgĺĺltatasi
díjak összegen.

Felelős: Józsefulárosi Gazdalkođási Központ Zrt. vagyongazdálkodrĺsi igazgatőja
Hatláľidő: 2015. december 7.

2.) amennyiben a Mediowoľks Kft. igazoLta, hogy a Cégbíróság bejegyezte a Budapest VI[.,
34867/0/N2 és a34866/0/N3 helyrajzi szőmon nýlvantartott, a Budapest VIII. keľület,



Bérkocsis u. 19. (Bacsó BéIa utca felől közelíthető meg) szám alaÍti, 33 + 2I m2
alapterĹiletű, önkormányzati tulajdonú helyiségeket székhelyként, a bérleti díj a
kĺjvetkezők szerint módosul: a bérleti đíj azigazolás benyújtását követő hónap elsejétől a
bérleti jogviszony 24. hőnapjáig a mindenkoľi kozĺjs költség 10 %-kal növelt értéke
összegű (ahattĺrozarhozatal időpontjában 10.890,- FĐ + ÁFA bérleti + köziizemi és külön
szolgáltaüási díj. A 25-36. hónapok közĺĺtti időszakban a bérleti dij 32.500,. Ft/hó + ÁFA
bérleti + közüzemi és kul<in szo|gá|tattsi díj összeg, a37-48. hónapok közötti időszakban
48.750,- Ft/hó + ÁFA berleti + y5i1i,emi és külön szolgáltatási díj ĺisszeg,49-60'
hónapok kozotti időszakban 65.000,- Ftlhó + ÁFA béľteti + közuzemi és külön
szolgaltatási díj összeg.

Felelős: Józsefizáľosi Gazdálkodasi Központ Zrt.vagyongazdźůkođásiígazgatőja
Hatláľidő: 2015. december 7.

3.) a bérleti szerződésben rögzíteni kell a béľlő vállalĺĺsát, hogy amernyiben a bérleti díj a2.)
pontban foglaltak szeľint módosul, abban az esetben vállaltą hogy a Medioworks Kft.
általkital'ílt NapiBio Egészség Közösség neviĺ nonprofit tiĺmogatási ľendszeľt kiterjesai
a Józsefuaĺos terĹiletén működő óvodiíkĺa, iskolfüľa, időseket gondozó és egyéb
szervezetekre (amelyek rendelkeznek tĺímogatás fogadásara képes nonproťtt szetvezette|,
alapítvánnyal). A vállalás teIjesítésérő| 2016. decembeľ 31-ig köteles beszámolót
benyújtani.

Felelős: Józsefvĺírosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazđa|kođásiigazgatőja
Hatéttidó: 2015. đęcembet 7.

4.) ameľľryiben a bérlő bérleti szeruődése a ó0. hónapot követően meghosszabbítĺĺsra kerül, a
bérlęti díjat a további időszakokľa a bérleti díj megállapításĺĺról szóló mindenkoľi
hatfuozat 7. és 8. pontja ďapján szźtmítot7összegen kell meghatározni.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
IJatándo: 20 l 5. december 7 .

5.) felkéri aJózsefrlárosi Gazdálkodási K<ĺąpontZťt.-tahatfuozat 1.)-3.) pontjában foglaltak
szerint a béľleti szeĺződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkonnányzat
tulajdonában á1l.ó nem lakĺás céljáľa szolgáló helyiségek bérbeadasĺának feltételeiľől szóló
35/2013. (VI. 20.) szálmű Budapest Józsefilárosi onkormanyzati rendelet 14. $ (2)
bekezdése a|apjőn 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvađék megfizetését, vďamint a
17. $ (4) bekezdése alapjźnközjegyző előtt egyoldďú kötelezettségvrállalási nýlatkozat
a|ěúľásőú v á|laIja a leęndő bérlő.

Felelős: Józsefuarosi Gazdrálkodasi Központ Zrt. vagyongazdeÄkođasiigazgatőja
HaĹáľidő: 2016. jartuar 3|.
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Napiľend 4.15. pontj".I magánszemély bérbevételi kéľelme a Budapest
VIII. keľĺilet, Pľáteľ u. 30-32. szám alatti iires, łĺnkormányzati tulajdonú gépkocsi beálló
helyľe

|266lf01s. (Xn.07.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igcn' 0 ncm,0 taľtózkodás szavazattal)
(ľematilrai blokkban tort,ént a szavazós.)

A Varosgazđálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájźĺru' 

-"agánszemóly 

részére a Budapest VIII. kerĺilet, Práteľ u.
30-32. szám ďatti35696ĺ0/N57 brsz.-í épületben kialakított teremgaľźzsbarl a 29.
számú gépkocsi-beá||fua hatźnozat|an idejű bérleti szerződés megkötéséhęz 30 napos
felmondási idővel 18.953,. Ft/hó + Áľa. bérleti díj mellett.

Felelős: Józsefuiáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodálsiigazgatőja
Határidő: 2015. đecember 7.

2.) fetkéľi a Józsefvaľosi Gazdĺílkodási Központ Zrt,-thattrozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerzóđésmegkötésére, amelynek fęltétele, hogy azonkormányzat fulajdonában alló nęm
laklás céljára szolgáIő helyiségek bérbeadásanak feltételeiÍől szóIó 35/2013. (VI. 20.)
önkoľmányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjźn 3 havi bérIeti đíjnak megfelelő
óvadék megfizetését vállďja a leendő béľlő.

Felelős: Józsęfuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazđá|kodásiigazgatőja
Haĺíridő: 2016. jamw 3 I.

3.) az onkormanyzat tulajdonában rálló nem lakás céIjáraszoIgtiő helyiségek bérbeadasának
feltételeiÍől sző|ó 35/2013. (VI. 20) szárnú' Budapest Józsefuaros onkonĺrányzati
rendeIet |7. $ (5) c) pontja a|apjźn eltekint a közjegyzó előtti egyoldalri
kötelezettsé gĺ a||aLő nýlatkozat megtételétő l.

Felelős: Józsefuarosi Gazdrĺlkođási Központ Zrt.vagyongazdtůkodásiigazgatőja
Határidő: 2015. december 7.

Napirend 4.16. pontja: A,,LIKVID.LÁK sľÚoIo'' Kft. béľbevételĺ kéľelme a Budapest
VIII. keľůilet, Pľáteľ u.20IB. szám alattÍ Íiľes, iinkoľmányzati tulajđonrfi nem lakás célú
helyiségľe

|26712015. CKI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzüryi BÍzottság határozata
(15 Ígen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)
(ľematikai bĺoklrban tortént a szavazds.)

AYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) honáĘárul a Ęudapest VIII. keľĺilet,Práter u.20tB. szám a|aÍt található, 35666ĺ0/N3
Łlĺsz.-Ę 16 m, alapterületiĺ, utcai bejźratű, fijldszinti nem lakĺás célú helyiség
bérbeadásĺíhoz hatfuozatlan iđőre, 30 napos felmondássď a LIKVID-LÁK STÚDIó''
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Kft. részéľe iroda és tárgyaló tevékenység cé|jźra, 20.667,- Ftĺhő + ÁFA béľIeti díj +
közizemj és kiilön szolgáltatasi díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.vagyongazđtilkodtsiigazgatőja
Hataľidő: 2015. december 7.

2.) felkéri a Józsefviírosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t ahatźlrozat 1.) pontja szerinti béľleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy azonkonĺranyzat tulajdonában álló nęm
lakás céljára szo|gźůő helyiségek bérbeadásłának feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.)
sztlmu Budapest Józsefuaľosi onkormanyzati rendelet 14. $ Q)bekezdése alapjĺán 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, vďamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvéůlalási nyilatkozat aLźlíréséú vźl|a\ja a ieendő
béľlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kiĺzpont Zrt.vagyongazdáůkodásiigazgatőja
Hataľidő: 201,6. jarluár 3I.

Napiľend 4.4. pontja: Florian Tiku Kft. bérlő és a VUSHTRRI Kft. béľletĺ jog
áúruházásra vonatkozĺó kiĺztĺs kéľelme a Budapest vI[., Baľoss a. 77. szźtm alatti
łinkományzati tulajdonú nem lalcĺs célrĺ helyiség tekĺntetében

Soós Gytirgy
A vitát megnyitja. Ilyen esetekben mindig elmondja, hogy nem tudja tlímogatĺĺ az effé|ę
béľleti jog átadásokat, amelyekné| az érintett helyiség a kerÍilet frekventált részén tz\źlhatő,
ezenkíviil nem érzl tul fair-nek Józsefuaľossď szemben' Megadja a szőt Jakabfu Tamás
képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Azert a szeruődéskötési díjat lehet, hogy meg tudná nyeľni az onkonnányzat, viszont
szokásosan feltenné a kéľdést, hogy van.e a Flóľiĺín Tiku Kft-vel szemben valamilyen
végrehajtási, vagy egyéb hasonló eljarás. Tehát nem valami kötelezettség alól kibújás miatt
akarja-e ezt a traruakcíőt.

Soós Gytiľry
Yéiaszadásra megadja aszőt a JGK Zrt. đívízióvezetőjének.

Nováczki Eleonóľa
Nincs tudomĺásuk rőLą a Cégnyilvantartásbabejegyeme nincsen. Egyébirránt a Flóriĺín Tiku-
nak van másik bérleménye is a keľiiletberL, aztovábbľa is megmarad.

Soós Gyiĺľgy
Egyéb kérdés, hozzászőLás nincs, a vitát lezĄa. Szavazásta bocsátja az a|ábbi hatfuozatl
javaslatot:

A Vĺáĺosgazd.álkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájaru| a Florian Tiku Kft. bérlő áital bérelt a Budapest VIII. keriilet,35532/0/N6
helytajzi számon nýlvántaľtott, a Budapest VIII., Baross u. 77. szám a|aĹttalálható, utcai
bejtĺtatl1ftjldszinti, 169 m. ďapterületií, nem lakás célú üzlethelýség bérleti jogának



átnúlázásához a VUSHTRRI Kft. részére pékség (szeszarusítás néIkül) cé|jfua,

hatfuozat|an időre,,3O napos felmondási idő kikötéSével, a jelenlegi bérleti ďýon, azaz
391'.|'65,- Ft/hó + AFA + közüzemi és külĺjn szolgaltatási díjak összegen.

Felelős: Józsęfuiírosi Gazdalkodási Kcĺzpont Zrt.vagyoĺgazdáIkodttsiigazgatója
Határido: 20 1 5. december 7.

2.) a bérleti szerzodés megkötésének tbltétele, hogy a bérleti szerzodés megkötése előtt a

VUSHTRzu Kft. 6 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő, azaz bruttő f.980.677,- Ft
<isszegű szerződéskötési díjat megÍizessen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdźlkodćlsiigazgatója
Hatźtrldő: 20 l 5. decembeľ 7.

3.) felkéri a Józsefvaľosi Gazdálkodási Közpoft Zrt.-t ahatáĺozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkÓtésére, melynek feltétele, hogy az onkormányzat ĺrtajdonában ál1ó nem
lakás céljára szo|gáIő helyiségek béľbeadasanak feltételeiľől szóIő 35/2013. CVI. 20.)
ĺinkormányzati ľendelet 14. $ (2) bekezđése a|apjźn 3 havi béľleti díjnak megfeleIő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezđése alapjan közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvlíllalási nyilatkozat a]áÍrását váIlalja a bérlő.

Felelős: Józsefuarosi Gazdalkodasi Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatćĄa
Hatáľidő: 2016. januĺáľ 31.

4.) a bérbęadói hozzájarulás abban az esetben válik hatályossá, ha a béľleti jogot átvevő
VUSHTRRI Kft. a jelen határozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az óvadékot és a
szerződéskötési díjat megfizeti, a bérleti szerzódést alálrja és azt egyoldalú
kötelezettségvállató ĺýLatkozatta| megeľősíti. e.z onkoľményzat ezek megtörténtéig a
F1orian Tiku Kft.-t ismeľi el bérlőként az érvéĺyben lévő bérleti szerződésben foglalt
feltételek szeľint.

Felelős: Józsefriárosi GazdáIkodási Központ Zrt.vagyongazđźůkodźlsiigazgatőja
Hataĺiđő: 2016' janurĺľ 3 t '

Soós Gyfiľry
Megállapítja, hogy 3 igen, 11 nem, I tartőzkodts szavazattal a Bizottság a hatfuozati
javaslatot elutasította

t268l20l5. (nI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(3 igen, 11 nem, 1 taľtĺizkodás szavazatta|)

A Vĺárosgazdĺálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hatfuozatijavaslatot
nem fogadja el:

I.) hozzájórul ą Florian Tifu KÍt. bérlő áhal bérelt, a Budapest WII. kerĺilet, 35532/0/A/6

helyrajzi számon rryilvántartott, a Budapest VIII., Baross u. 77. szám alatt taláIható, utcai
bejóratú fi)ĺ.dszinti, 169 m, alapteriiletű, nem lalras célú tizlethelykég bérleti jogának
átruhózósdhoz ą VUSIITRRI Kft. részére pélrség (szeszórusítás néIkül) céljára,

t-__ _.
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hatórozatlan időre,,30 napos felmondósi idő kikotéséyel, ą jelenlegi bérlett díjon, azaz
39].]65,- Ft/hó + ÁFA + kĺ)ziłzemi és küIön szolgóItatdsi díjak osszegen.

2.) ą bérleti szerződés megkotésének feltétele, hogy a bérleti szeľződés megkotése előtt a
VUSHTRRI Kít. 6 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő, azaz bruttó 2.980.677,- Ft t;sszegű
sze ľzćjdéskö tés i díj ut me gfizessen.

3.) felkeri a Józsefvárosi Gazdálkadási Kozpont Zrt.-t a hątározat t.) pontja szerinti bérleti
szerződés meglútésére, melynekfeltétele, hogl az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakńs céĺjóra szolgáló helyiségek bérbeadósónak feltételeiről szóló 35/20]3. (T/I. 20,)
Ónkormdnyzati rendelet ]4. s O bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, vąlamint a 17, s @ bekezdése alapjón kazjeglző előtt egłoldalú
kö te l e z etts é gv áll al á s i ny il atla zat ąláír ós át v óll alj a ą b ér l ő.

4.) a bérbeadói hozzdjárulós abban ąz esetben válik hatáIyossá, hą a bérleti jogot ónevő
VUSHTRRI Idft. a jelen hatáľozatbąn foglaltalcnak eleget tesz, azaz az óvadélmt és a
szerződésldtěsi díjat megftzeti, a bérleti szerződést alóírja és azt egloldalú
ĺcÖtelezettségvállaló nyilatlazattal megerősíti. Áz onlĺormányzat ezek megtörténtéig a
Florian Tiku Kf,t.-t ismeri eI bérlőként az érvényben lévő bérleti szerződésben foglalt
feltételek szerint.

Felelős: Józsefuráľosi Gazđalkodási Központ Zrt'vagyongazdźůkodásiigazgatőja
Hatźnđő: 201 5. december 7.

Napiľend 4.5. pontja: Dr. Susánszki KoľnéI, valamint dľ. Kőszegĺ János béľbevételi
kérelme a Budapest vlu.' Gyulaĺ Pál u. 7. szám alatti iires, iinkoľmányzatÍ tulajdonr'i
nem lakás célú helyĺségľe

Soós Gytirry
A vitát megnýtją megađja aszőtJakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Pďotanegyedi helýség két jelentkező, ennek fenyében első gondo|ata a pzilyáaat. Kéľi a
páIyazatk1itásőÍ,paĺ hét aĺatt|ez-aj|ik, a jövő évi első ülésľe lehet, hogy meglesz aztljbértő.

Soĺís Gyöľgy
Ytůaszadásľa megadja aszót a JGK Zrt. divíziővezetőjének.

Nováczki Eleonóra
Vaióban, hirtelen két jelentkező akadt a bérleményre. De azéľt fontos kiilönbség köztitľrik,
hogy egy nagyarányí bérbeszrímíüísi igény is felmeriil egyiktik részéról, ami az
onkoľmanyzat szátmźra nem keđvezó. Ezért is javasoljfü a kettes számú kérelmezőnek bérbe
adni a helýséget. Az éľtéke nem indoko|ja a pá|yazatot, és tekintve, hogy nagyon régőta
iiresen áll, inkább apáLyázaton kívtili bérbeadást javasolják.

Soĺós Gyiirgy
Megadja a szőtKomássy Akos képviselőnek.
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Komássy Ákos
Nem tudja pontosan' az onkormtnyzat éľdekei hogyan játszanak kozre a történetben, đe
tuđomása szerint az egy|k kérelmezó az onkormtnyzat szämźra ľendszeresen feladĺokat
teljesítő végľehajtó. Másfelől az a kérđése, hogy ugye nem arľól van szó, hogy az ügyvédi
irođanak még nem született meg a kérelme a bérbeszámítźsra, mert éĺi ő, hogy nem igényli a
kéľelmező, de felújítasra mégiscsak szükség lesz a helyiségben.

SoÔs György
Utólag nem lehet dönteni béľbeszámításrôI, ez benne van az e|őteqesnésben. További
kéľdések, hozztszó|ćsok nincsenek, a vitź.ĺ LezĄa. Szavazásra bocsátja az alźlbbi hatÁĺozati
javaslatot:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đdnt, hogy

1.) nem járul hoęá a Budapest VIII.' Gyulai Pál u. 7. szálm ďatt található' 36446/0lNÍ
hĺsz.-ú, 1'|6 frť ďapterĹĺletrĺ, utcai bejaratú, ťoldszinten és pinceszinten elhelyezkedő iires
önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadásźłloz đr. Susánszki Kornél
iinállĺó bírósági végrehajtĺó részére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodasi Központ Zĺt, vagyongazdtikodási igazgatőja
Hataľidő: 2015. december 7.

2.) hozzájárul a Budapest \{II., Gyulai Pál u. 7. szálm alatttalźihatő'36466l0lV1 hrsz.-ú,
1I6m. ďapterĺiletri,utcai bejáľatu, ftildszinten és pinceszinten elhelyezkeđó iiľes,
önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségbérbeadásźłtoz,batározat|an időre, 30
napos felmondási iđő kikötésével, dľ. Kőszegi János ĺigyvéd részére, ügyvédi iľoda
céIjfua,132.467,- Ft/hó + AfzbéľIeti + koziizęmi és kiilön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuiárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyoĺgazdálkodási igazgatőja
Hatźndo: 201 5. december 7.

3.) hoz.záĘáľul a Budapest VIII., GyulaLPá]u.7. szźlma|altta|źihatő,36466ĺ0/N1he|yrajzi
számon nyilvántartott, 116 rn1 ďapterületiĺ, utcai bejáratu, Ífjldszinten és pinceszinten
elhelyezkedő iires, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség felújításahoz.

Felelős: Józsefviírosi GazdáIkođasi Központ Zrt. vagyongazdálkodlási igazgatója
lJatźlridő:2015. december 7 .

4.) dr. Kőszegĺ János ügyvéd a Budapest VIII.' Gyulailen' u. 7. szátm alatttalźůhatő,
36466/0/N| helyrajzi szímon nyilvántartott, 116m, ďapteľtiletíĺ, utcai bejríratu,
ft)ldszinten és pinceszinten elhelyezkedo tiľes, ö'nkoľmányzati ttilajdonú nem lakás célú
helyiségľe vonatkozó bérleti jogviszony időtartama alatt bérbeszámítlássď nem élhet,
tovébbźĺ az áJtala végzeilI beruhazások ellenéľtékét az onkormźnyzattőI semmilyen
jogcímen nem követelheti a béľleti jogviszony alatt és azt követően sem.

Fe1elős: Józsefuarosi Gazdéůkođási Köąpont Zrt. vagyongazđá|kodási igazgatőja
Hatźľ:dő: 20 1 5. december 7 .

5.) felkéľi a lőzsefvátosi GazdáJkodási Központ Zrt.-t a hatérozat 2.) pontjában foglaltak
szerinti bérleti szerződés megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkormanyzat



tulajđonában álló nem lakás céIjára szo|gźůő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35/2013. (VI. 20.) ĺĺnkormányzati ľendelet 14' $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bĺuttó
béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése ďapjan
kozjegyző előtt egyoldďú kĺĺtelezettségváIlalási nyilatkozat aláírását vź.Jla\ja a Ieendő
bérlő.

Felelős: Józsefvarosi Gazdálkodási Közponi Zr1. vagyongazda|kodásiigazgatőja
Határidő: f01 6. ianuźr 3 1.

Soós Gyöľgy
Megĺállapítją hogy 12 igen,0 nem, 3 tartózkodás szavazattal a Bizottság az a|ábbihatátozatot
elfogadta:

L269/2015. (xII.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(lf igen,0 nem, 3 taľtĺózkodás szavazatta|)

A Varosgazdalkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem jáľul hozzá a Budapest W[., GyulaÍ PáI u. 7. szám a|atttalá|hatő,36446/0lNI
hĺsz.-ú, 116 m, alapteľĹiletií, utcai bejaľatu, fřildszinten és pinceszinten elhelyezkedő tiľes
cinkormanyzati tulajdonú nem lakás célú helyiségbérbeadźlséúloz dľ. Susánszki KoľnéI
iĺnáIló bíľósági végľehajtró részére.

Felelős: Józsefvarosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdźikodásiigazgatőja
Hatáľidő: 2015. dęcember 7.

2.) hozzájáłrul a Budapest vIIr.' Gyulai Pál u. 7. sz'ám a|atttaláihatő,3646610/N 1 hľsz'-d
LI6 m' alapterületií, utcai bejttratÚ, ftildszinten és pinceszinten elhelyezkedő üres,
önkormányzati fulajđonú nem lakás célú helyiség bérbeadásrához,hatźttozat|an ídőľe,30
napos felmondási idő kikötésével, dr. Kőszegi János ĺigrvéd tészére, ĺigyvédi iľoda
cé|jaĺa,|32.467,- Ft/hó + Áfa béľleti + közüzemi és kĺilön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefvaľosi GazdĺíIkodĺĺsi Köąpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
HatÁndő: 20 1 5. decembeľ 7.

3.) hozzájárul a Budapest VIII.' pyulai Pál u. 7. szÁm ďatt talĺĺlható'36466l0ĺNl helyrajzi
számon nyilvantartott' t16 m, ďapterületĘ utcai bejáratu, fi)ldszinten és pinceszinten
elhelyezkedő iiľes, önkormínyzati trrlajdonú nem lakĺás célú helyiség felújítĺásahoz.

Felelős: Józsefuiĺrosi Gazdálkodĺísi Központ Zlt.vagyongazđálkodási igazgatőja
Hataĺidő: 2015. december 7.

4.) dr. Kőszegi János iĺgyvéd a Budapest VIII., Gyulai 
^PáI 

u. 7. szélrn alatt talźúhatő,
36466/0/N1 heľyrajzi sámon nýlvántaľtott, |16 m. alapterületĘ utcai bejaratu,
ft)lđszinten és pinceszinten elhelyezkedő tires, önkoľmźnyzatí tulajdonú nem lakas céIú
helyiségre vonatkoző béľleti jogviszony iđőtaľtama ďatt bérbeszámítássa] nem élhet,
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továbbá az á|tala végze'tt beruhazások ellenértékét az onkormanyzattóI semmilyen
jogcímen nem követelheti a bérleti jogviszony alatt és azt ktivetően Sem.

Felelős: Józsęfuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Hataĺidő: 2015. december 7.

5.) felkéri a Józsefuiárosi Gazdálkodasi Ę'özpont Zrt--t a hatátozat 2.) pontjában foglaltak
szerinti bérleti szęrződés megkötésére, amel1łrek feltétele, hogy az onkormányzat
tulajdonában álló nem Iakás céijaraszo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35/2013. (VI. 20.) onkormányzatí renđęLęt 14' $ (2) bekezdése ďapjan 3 havi bruttó
bérleti díjnak megfelelő óvađék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése ďapjan
közjegyzo előtt egyoldalri kötelezettségvállalási nyilatkozat alávźsát vallďja a leendó
bérlő.

Felelős: Józsefuarosi Gazdalkodási Központ Zĺt.vagyongazdáł|koďásiigazgatója
Hatáľidő: 2016. január 31.

Napiľenđ 4.9. pontjaz A PĺZZA' ZONA Kft. béľbevételi kéľelme a Budapest VIII.'
Rákóczi út 69. szám alatti üres, iinkormányzati fulajdonú nem lakás célú helyiségľe

Soĺós Gyöľgy
A vit{át megnyitja. Kérdések, hozzásző|źlsok hianyában a vitát LezźĄa. Szavazástabocsźńja az
ďábbi hatáĺ ozati javaslatot :

A Városgazdálkodĺísi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájánt. a Budapest VIII. kęrület, Rákóczi íÍ 69. sztm alatll,346IL/0/N88 hĺsz.-ú, 57
m, ďapterĹiletĺ (galénazott), utcai bejaratu, fřildszinti, tiľes, <inkoľmĺányzati tulajdonú,
nem lakrís célú tizlet helyiség bérbeadĺĺsĺhozhatározatJan időre, 30 napos felmondĺási idő
kikotésével, aPizzaZónaKft.. részére, szeszrrrentes vendéglátás céIjfua,86.500,- Ft/hó +

ÁFA béľleti díj + kozílzemiés kiilön szoIgáItatási díjak összegen.

Felęlős: Józsefuiírosi Gazdá|kodasi Kclzpont Zrt. vagyongazdĺílkodasiigazgatőja
Hatźndo: 2015. december 7.

2.) fekén a Jőzsefvétosi Gazđálkodási Központ Zrt.-t ahatźtrozat 1.) pontjában foglaltak
szerint a bérleti szerzőđés megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkoľmiínyzat
trrlajdonában álló nem lakas céljaľa szo|gáůő helyiségek bérbeadasanak feltételeiÍől szóló
35/2OI3. (VI. 20.) szamú Budapest Józsefuarosi onkormanyzati rendelet 14. $ (2)

bekezdése alapjan 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfrzetését, valamint a
17. $ (4) bekezdésę aLapjarlközjegyző előtt egyoldalú kötelezettségv:állďási nýIatkozat
aláiĺésźi v él7alja a leendő béľlő.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkod.ási Központ Zĺt..vagyongaz,dálkodási igazgatőja
Hatáĺidő: 2016. jaruar 31.
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] Soós Gytirgy
r Megái|apítja, hogy 4 igen, 10 nem, 1 tartőzkodtĺs szavazatÍal a Bizottság a határozati
'i javaslatot elutasította.

1

.í 127012015. (xII.07.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzüryi Bizottság határozata

.j (4 igen, 10 nem, 1 tartĺózkodás sravazatta|)

J
.i A Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy az alábbi hatźrozati javaslatot

nem fosadja el:

].) hozzájdrul a Budapest VIII. kertillet, Rákóczi út 69, szdm alatti, 346] 1/0/A/88 hrsz.-ú, 57
m, alapterületű (gaĺériazott), utcai bejaratu, Íöldszinti, üľes, önkoľmónyzati tulajdorui,
nem lalrgs célú ulet helyiség bérbeadósához határozatlan időre, 30 naposfelmonddsi idő
ki-lujtésével, a Pizza Zóna Kft. részére, szeszmentes vendéglótás céljóra, 86.500,- Ft/hó +
ÁFÁ bé,l"ti díj + koztizemi és ktłlan szolgdltatasi díjak Ósszegen.

2.) felkeri a Józsefvórosi Gazdĺźlkodási KÔzpont Zrt.-t a hatdrozat I.) pontjában foglattak
szerint ą bérleti szerződés megkatésére, amelynek feltétele, hogł az onkarmdnyzat
tulajdondban ólló nem lakás céljóra szolgáIó helyiségek bérbeadásának feltételetľől
szóló 35/20]3. (ĺ/I. 20.) szómú Budapest Józsefvórosi onlrormdnyzati rendelet 14. s Q)
belĺezdése alapjdn 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megftzetését, valamint a
]7. s G) bekezdése alapjón kazjegző előtt egloldalú kötelezeuségvóllalási nyilatlrazat
aláírását vállalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazđálkodási igazgatoja
Hatźridő: 201- 5. decembet 7 .

A Bizottság létszáma_ Komdssy Ákos tavozĺźsával _ t4Jőľe vóltozott.

5. Eryebek
(írás beli el őterj esztés)

Napiľend 5.1. pontja: Javaslat a KEoP-5.7.0ĺ1s.20|54237 kódszámű és a I(EOP.
5.7.01 15-2015-024l kĺídszámú pályázat Támogatási Szerződés mĺódosításáľa
Előterjesztő: Kovócs ottó - a Józsefvárosi Gazdállrodósi Kt)zpont Zrt. vagłongazddlladasi
igazgatója

Soĺís György
A vitát megnýtja. Megadja a szót a JGK Zľt. képviselőjének, aki jelezte hozzászőIási
szőlndékát.

SztanekEndľe
Ahatáĺozati javaslatban szereplő tímogatási összeget - 80.464.019 Ft - szeretné koľľigĺálni,
7t.978.667 Ft.ra' tekintette| aľ;ą hogy a tervező a héwégén źńszźmolta az összegeket és ezt a
javaslaÍot tette, ugyanis bizonyos járulékos költségeket nem szímolt még.

Soós Gyiĺrgy
Megadja a szőt Jakabfy Tamas képviselőnek.
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Jakabff Tamás
Nagyon komoly a versenyfutás ezeknél a projekteknél, hogy még atavalyelőtt véget éľt uniós
ciklus pénzngyi zárása előtt minden forintot igénybe vegyen az Önkormányzat, ez tisztźn
látszik. Nyilvan van egy-két olyan dolog, amí belefer,tehát, amikor nincs hely a szigetelésnek
a kialakításárą akkor nem ďakítják ki a szigetelést. Ez természeĹesen renđben van, már csak
az a kérđés, hogy amikor felmérték, akkoľ miért láttak úgy, hogy van hely. A Dankó utcai
óvoda esetében a homlokzat nęm kertil szigetelésre, a Baross u. 91. szttm a|atti Gyerekviĺág
Ovodanál a ttidém nem lesz szigetelve. A |Jetej utcai ldosek Ktubjanál utcahomlokzat,
pinceÍiidém is elmaľad, ez utóbbi esetben nem taľtalmazza az előterjesztés, hogy miért. Ha
szigetelik aház egyiktészét, a masik részét meg nem' akkoľ azéľt előfoľdulhat némi egyéb
apróság, mellékhatasként egy hőhíd, penészeđés, vagy peđig az is, hogy az energetikai
kategória javulása nem lesz megfelelő ałlhoz, hogy elfogađja azUnió ezt a pĄektet. Ezekkel
kapcsolatban mindent leellenőľiztek, tehát mondhatjak, hogy nem lesz penész? Azt|átjąhogy
nem csinďják meg, de ha ennęk messzeható következményei lesznek, akkor a helyzet még
rosszabb az e|őteqes:ĺtésben leíľtaknál'

Soós Gytiľgy
YáIaszadásra megadja a szőt a JGK Zrt. képviselőinęk.

Sztanek Endľe
Az energetikď tanúsítvanyok szerint megfelelnek az e|oirt kcĺvetelményeknek ilyen fonnában
is.

Zsĺdi Lajos
A Detej u.34, szám alatti Idősek otthonában a pinceftidém azért nem keľtil szigetelésre, m€ľt
egy fiíi<itt ténől van szó, mint kiderült ciľkófiítéssel fiĺtik a helyiségeket alulról is' Így
okafogyottá vá|t ahőszigetelés betétele, úgyhogy nem lesz penészesedés.

Soĺós Gytiľgy
Megadja a szőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
A Delej utcai homlokzatmaruďt még, meg a penész, a hőhíd.

Zsidi Lajos
A Delej u. 34. tękintetében a Főépítészi Iľodávď töľtént tewezói egyeztetés. Miĺemléki
környezetben lévő épiiletről vansző, amely mészkő buľkoIattď ellátott az első emeletig. Tehát
pontosan a helýség tetejéig mészkő burkolat vaĺl, aminek a megtaľtása mellett döntöttek
kĺizösen.

Soós Gyiirgy
További kérdéset hozzćlszőIások nincsenek, a vitát |ezfuju Szavazásra bocsátja az a|ábbi
határ ozati javas latot :

A Városgazđrĺlkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy đönt, hogy

t. a) elfogađja a KEoP-í.1.0/15-2015-0241 ,,középĺĺletek kiemelt jelentőségií
épt.ileteneľgetikai fejlesztése eneľgetikai korszeriĺsítése Budapest Fővaros VIII. keľĹilet

Józsefuarosi onkormanyzatközépiiLeteinek energetikai koľszęnĺsítése'' projektre, valamint
a KEOP-ĺ.7.0/15-2015-0237,,kĺizépületek kiemelt jelentőségu épĹiletenergetikai



fejlesaése eneľgetikď korszerűsítése Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuarosi Ővodak
épületeinek energetikai koľszeríisítése'' projektre vonatkozó Támogatási Szerzőđés 2015.
decembeľ l 5.-éľe töľténő módosítását.
b) elfogadja a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefvĺárosi onkormányzat a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium éůtal' k1irt KEOP-2015.5.7.0 kódszámú pä|yazati konstrukció
kapcsán óvodák vonatkozásában az előterjesztésben rész|etezet1 miiszaki tartalom
csökkentése miatt a Támogatási Szeľződésben szereplő összeg 126.453.278 Ft-ľól
t 19 .6| 6,640 Ft-ľa cs<jkken.
c) elfogadja az önkormiínyzati kőzépiiletek energetikai korszerűsítése vonatkozásában az
előteľjesáésben rész|etezett miĺszaki taľtalom csökkentése miatt a Támogatási
Szerződésben szereplő összeg |24.514,5f8 Ft-ról 7|.978.667 Ft-ra csökken.

Felelős : polgiíľmester
Határidő: 20l5. december 7.

2. ahatározat 1. pontja alapjrán fe|hata|mazza a polgármestert a Támogatási Szerződésekkel
kapcsolatos valamennyi szfüséges dokumentum aláitźsára.

Felęlős: polgĺírmester
Határidő: 2015. december 7.

Soĺós Gyiirgy
Megá|Iapítja, hogy 12 igen,0 nem, 2 tartózkodás szavazattal a Bizottsźą az alábbihatáĺozatot
elfogađta:

1271,120|5. (KI.07.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzüryi BizotÚság határozata
(12 ĺgen' 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodlási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a) elfogadja a KEOP-5.7.0/15-2015-0241' ,,középiiletek kiemelt jelentőségű
épületenergetikai fejlesztése eneľgetikai koľszeľiĺsítése Budapest Fővaľos VIII. keľiilet
Józsefvaĺosi Önkonnrányzatkőzépiúeteinek energetikai korszeriĺsítése'' projektre, valamint
a KEOP-5.T.0ĺ15-2015-0237,,középületek kiemelt jelentőségtĺ épiiletenergetikai
fejtesztése energetikai korszeľiĺsítése Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuaľosi óvođak
éptileteinek energetikai korszeríísítése'' projektľe vonatkozó Támogaüási Szerződés 2015.
december 1 5.-éĺe töľténő módosítĺását.
b) elfogađja a Budapest Főváros VIII. keriitet Józsefuaľosi onkoľmźnyzat a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium által kiírt KEOP-2015-5.7.0 kódszámú pől|yazatl konskukció
kapcsĺĺn óvodak vonatkozásában az előterjesztésben rész|etezeĺt mÍszaki tartalom
csökkentése míatt a Támogatási Szeĺződésben szereplő ĺisszeg 126.453.278 Ft-ról
11,9.616.640 Ft-ra cstikken.
c) elfogadja az oĺlkomlźnyzati középtiletek eneľgetikai korszeľűsítése vonatkozźlsátban az
előterjesztésben rész|etezett míĺszaki taľtalom csökkentése miatt a Támogatási
Szeruódésben szereplő összeg |24.514,528 Ft-ról 71.978.667 Ft-ľa csokken.

Felelős: polgármester
Hatfuidó: 201 5. december 7.
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2. ahatározat 1. pontja a|apjźn fe|hata|mazza a polgármestert a Támogatási Szeĺződésekkel
kapcsolatos valameruryi szükséges dokumentum aláirására'

Felelős: polgármester
Hatariđő: 2015. december 7.

Soós Gytirgy
Az tilés végén lehetőség van kérdések feltételére'

xnpvĺsElor ľBr.vĺlÁcosÍrÁs rnnpsEr
(szó szerinti ĺeírásban)

Őszi Eva
Szó volt alľól, hogy mikor kiadunk bérbe helyiségeket akkor a testtileti üIés hatáľozata
szerint nem adunk ki internet kávézőra helyiségbérletet. Jártamban-keltemben most többször
tďálkoztam egy-két helyen, többek között a Hoľváth Mihály téľen, amit nemrégen adtunk ki
helyiséget, és ki van írva óriasi nagy behíkkel, hogy,,itt rö,videsen internet ktlvéző nyílik''. Én
csak azt szeľetném megkérdemi, hogy akkor ezhogy Létezik?

Soós Gyiirgy
Hát elvileg sehogy, úgyhogy tessék jelemi, hogy melyik pontosan ez a cim, mert nem
nyithatott internet ká.ľézćlt. Pontosan ezért elóĺyös is a rendeletĺink, ugyanis kozjegyzói
okiratba van fogialva a bérleti szerződés, és áltďában 30 napon beliil felmondható, tehát

abban a pillanatban felmondunk a bérlőnek, és 30 napon beliil el kell hagynia a helyiséget. De
a JGK Zrt.-t ĺIIeti a sző vá|aszadásra'

Nováczki Eleonĺiľa
Meg fogjuk nézłlj^, hogy tényleg nem önkoľmanyzati bérleményľől van-e szó, de a Horváth
Mihďy téren sok nem önkonntnyzati ingatlan is varr, így tudomásunk szeľint nem
önkonnányzati ĺrlajdonú helyiségľől van szó. UtÁna fogunk nézni pontosan.

Soĺós Gyłĺľgy
Rendben, akkor a pontos címet majd kérnénk szépen, hogy juttassa el a JGK Zrt.-hez.
Köszönjiik szépen, abizottság;l'tilést 1 3 őra 47 perckor bezfuom.

K. m. f.

/ľ.tr
Soós Gytiľry

Bizottság elnöke Bizottság alelnöke
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Az Mĺjtv-ben fogtalt rendeIkezéseknek megfelel, és a VarosgazdáIkodási és Pénzügyi
Bizottság 2015. december 7-eí ĺilésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja.

A iesvzőkönwet készítette:

Ďab"ď il-,,ot'.uo Ś*L{---
Deákné LőinczMćrta
Szervezési és Képviselői Iroda ügyintézője

A iegyzőkiinw mellék|etei:

- 1. sz. melléklet I ąz 1247/2015' (Xil.07.) sz. VPB hatórozat melléHete

- jelenléti ív
. meghívó

- előterjesztések
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1. sz. melléklet
zz ]247/20]5. (ilI.07.) sz. VPB hatdrozat melléklete

IIASZNÁLATI MEGÁLLAPoDÁS

amely létrejött egyrészľől a Kelet-Nyugat tTzletkiizpont Kft. (a továbbiakban: Ttllajclonos)
székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.

cégsegyzékszám : 0 1 -09 -7 f9 648
adószám: 13247 g8O-2-42

bankszámlaszám: 1 1 600006-00000000- 1 1 596800 (FI[JF)

képviseli: otis Lee Spencer és Witold Bres tigyvezetők

másrészről a Budapest Főváľos VIII. kerület Jĺózsefuáľosi Onkormányzat (a

továbbiakban: Haszľráló)
adószám:
tötzsszélm:

1s735715-2-42
735715

statisztikai szźnn: |5735715-841l-321-0|
képviseli: đľ. Kocsis Máté polgáľmester

együttesen, mint Felek között alulíľott helyen és napon az a|źtbbi feltételekkel:

I' A meeállapodás céIia

Jelen hasznőIati megáilapodás célja Józsefuaľos közbiaonságának javitźlsa a HaszrźŮó ét\tal,

amelynek kapcsán a Tulajdonos hozzájźlru|, hogy a Hasznź/JLó a II.1. pont szerinti, a

Tulajdonos tulajdonában á11ó ingattanon a jelen megállapodas szerinti feltételekkel téďrgyelő

kamera rendszert, illetve egyéb kapcsolódó berendezéseket szereljen fel, miĺködtetessen és

iizemeltessen. A Hasuráló kijelenti, hogy a jelen megállapodas szeńnti térfigyelő kamera

renđszer eihelyezéséľe és iizemeltetésére a Haszrrĺló Í]247/2015. (ilI.07.)] szĺímú

Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi BimttsĘ döntése alapjźnkeľĹil sor.

II. A meeállapodás táľgya

1. Tulajdonos a jelen megállapodásban foglďt feltétekkel hozzäján:/Lásź./- adja a rulajdonában

lévő ďábbi ingatlanon a jelen megállapodas szeľinti téľfigyelő kamęraľendszeľ és

kapcsolódó beľendezések Használő a|tal- saját költségén és felelősségéľe töľténő

elhelyezéséhez és állandó tizemeltetéséhez.
A természetben a 1088 Budapes! Rakóczi út 1-3. szám alatti East-West Business Center

iľodaházbarl az 7. sz. mellékletként csatolt rajzon megjelcilt pontos helyen telepítésľe

kerülő eszközök:
o 1 db kamera tartőszerkezette|,

. . |dbátjttszóantenna
o 1 db szerelvény szekrény
. 1 db méľt villamos becsatlakozás

2. Felek rógzítik, hogy az adaüítvitel az egyes kamera végtrlontok, illetve megfigyelési

terĺiletek és a központ között szabad frekvenciájú mikĺohullámú hálózaton keľeszfiil
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valósul meg. A kommunikációs hálózat kiépítése céljából felszerďt kamerák ĺĺramellátása
és vaľható ár aĺĺ:fo gy asztása:,

. 1088 Buđapest, Rakóczi út l-3. szám ďatti kamera és átviteii egységek
aramellátas a a|mér ő kiépítésével valósul meg, aľamfo gy asztás max. 3 4W.

Az ĺáĺamfogyasztásrő| sző|ő szźtmlrźĺ a Tulajdonos állítja ki Használó részéĺe, az
aramszolgáltatótól tlĺrgyhónapra szóló szttn|a kózhczvétc|étó| számított 15 napon belül. A
kiállított szźmitĺHasználó 8 napos Íizetési hatráľidővel köteles kiegyenlíteni.

III. Felek iogai és kłitelezettséeei

Felek megallapodnak, hogy a térťrgyelő kamera és egyéb berendezések felhelyezésével,
iizemeltetésével, karbantartásával, javításávď' a megállapodás megsziínésekoľ azok
eltávolításával kapcsolatban felmertĺlő ĺjsszes koltség a Használót terheli, a jelen pontban
rögzítettek szerint:

o Tulajdonos fudomásul veszi, hogy a jelen megállapodásban megjelölt kameľfü és egyéb
berendezésęk felszerelését Tulajdonos ingatlanára a Multi Alaľm Zrt. végzi, a Haszrálóvď
kazbeszeruési eijaĺás eľeđményeképpen kötött szďlÍtási szeruődés ďapjan. A Hasznáiő a
fenti vállalkozőnakabercndezések felszerelése során azingat|anrĺa| kapcsolatban végzett
tevékenysé géért iryy felel, mintha azt saját maga tanúsította volna

o Az eszközök iizemelésével kapcsolatos költségeket (aramdíj) aHaszná|ő fizęti.
. Az épületben a szęrelés ideje ďatt csak a Tulajdonos ďtal kijelölt szeméIy jelenlétében,

előre íräsban egyeńetett módon és időben történhet munkavégzés.
o A II. pontban ňgzítďt épületekben bizonyíthatóan a munkavégzés követkeńében a

Hasrąélő vagy az tita|a megbízott harmadik személy felľóható magatartásának
következtében keletkezett mindennęmri káĺ a HasznĺĺIó köteles megtéľíteni.

. Az elhelyezett beľendezések esetlegesen bekövetkezó éfihelyezési, újľakiépítési kciltsége a
Hasnltiőt terheli, azzal, hogy az elhelyezett beľenđezéseknek az épiilet báľmely más
részéte töľténő áthelyezésére k.lzfuő|ag a Tulajdonos előzetes ínásbeli hozzájaru|ásźna|
kerĹilhet sor.

o A hasznáLat időtartama alaÍt a felmeriilő kaľbantaľtasi, esetleges hiba elháľítĺísi költségek
teljes köľiĺen a Haszrrálót teľhelik, Tulajdonos vźil.a|ja, hogy ezeknek a mwkĺíknak az
elvégzését előzetes egyeztetest követően hďadéktďanul lehetővé teszi. HaszĺráIó köteles a
je|en szerződés ďapjĺán ďkaĺmazott beľendezéseket olyan módon telepíteni, ľögzíteni és
biztosítani, hogy azokban hannadik személyek által okozott karok ne kö'vetkezhessenek
be. Tulajdonos a harmadik személyek kérokozÁsálból eredő felelősségét l<lzěĄa.

. Az ingatlan hasznźiata sorłín HasznĺáIó köteles atíjz-, köľnyezetvédelmi és munkavédelni
szabályok betaľtásaról gondoskodni.

o Hasznźiló kijelenti, hogy a jelen szeruődés tĺľgyźńképez(5 kameľa és egyéb megfigyelésľe
ďkalĺnas berendezés ďkďmazása - kĺilönĺĺs figyelemmel aképrögzítésre és továbbítasľa -
során minden kapcsolódó személyiségi, adatvédelmi és egyéb jogszabályban foglďt
előíľast marađékt.alanul betart.

o Felek megríllapodnak abban, hogy a jelen megĺáJiapodásban a Haszn:áIó tészére biztosított
hasznáiati jog ellenértékét 30.000 Ft + 

^fa/év 
(azaz haľnincezeľ forint / év + źfa)

összegben határozztů< meg. Az ellenérték a tfugyév végén, legkésőbb tźłgyév december
3l. nap1áig esedékes, és a Tulajdonos számlája ellenében, baxki átutalas útjan teljesítendő.
A20l5. évre vonatkozó _ időartnyos összegű - szÁm|a kiállításanak időpontja legkésőbb
2015. december 31. napja, mely cisszeget 8 napos ťĺzetési határidővel Használó kĺjteles
kiegyenlíteni.
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IV. Kapcsolattartásra kiielölt személyek:

1 . A Tulajdonos részéľől kapcsolattaľtásra kij eltilt személy:

Név:
Cím:
Tel:
e-mail:

Haj szter Ako s ingatl ankeze\ő
1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.
+36-30-989 -1695
akos.haj szteľ@colliers. com

2. A Használó tészéri5| kapcsolattartiĺsra kijelölt személy:

Név: Gazdźikodźtsi Ügyosztály vezetője
Cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
Tel: 06-l-459-2f94
ę-mail: gazdalkodas@jozsefvaros'hu

V. Felelőssée

1. Felek rogzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti térf,rgyelő kamera és kapcsolódó
beręndezések felszeľeléséhez, üzembe |lelyezéséhez, működtetéséhez szükséges
valamennyi hatósági engedély, hozzájaru|ás beszerzése klzań|ag a HasznáIô
kötelessége saját koltségén, az ennek elmulasztásából eredő károkért a Használó teljes
felelősséget vállal.

2. Használó szavato|ja és teljes felelősséget vállď azért, hogy a jelen megállapođas
szerinti térfigyelő kameľa rendszer iŁemeltetése, az annak során keletkező adatok
kezelése, felhasznďasa, továbbitásą és kia&ísa soriĺn minden kapcsolódó jogszabályt
maľadéktalanul betaľt, és a Tulajdonost teljes méľtékben kármentesíti minden olyan
esetleges igénnyel, követeléssel, Yagy jogkövetkezĺrénnyel szemben, amely ezen
v á||a|ása me gszegésébő l ered.

3. A Használó teljes könĺen helytáll mindazon kĺĺľokért, amelyeket a Tulajdonosnak,
vagy hamladik személynek a térfigyeiő kamera kihelyezésével illetve leszerelésével,
vďamint a térÍigyelő kamera Ĺizemeltetésével tisszefiiggésben okoz. Ezen beltil a
Hasaráló (a kívitelezőn, illetve Ĺizemeltetőn keresztiil) biztosítja, hogy az épiilet
fa|azat esztétikai kiďakíŁása a szerelési kiviteli munkálatok és az ilzemeltetés soráĺt
nem sériil, az ercdeti állapot maľadéktďan helyľeallítás őlt vźl|alja.

4. Tulajđonos jelen meglíIlapodas ďapjrín nem tartozik kaľtérítési fęlelősséggel sem a
berenđezésekben esetlegesen keletkező kárért, sem a szeľelési illetve kaľbantaľtiási,
hibaelháľítlási munkfü során keletke ző szemé|yi sérĹilésekért.

5. A Hasznríló szavatoija és teljes felelősséget váůlla| azert" hogy a jelen megríllapodás
a|apjźn elhelyezett térfigyelő kamera klzań|agközteľĹiletről készít bĺánĺlilyen felvételt
az épületen beltili részekről felvétel semmilyen esetben nem készül' A Haszrĺáló a
Tulajdonost teljes mértékben kármentesíti minden olyan esetIeges igénnyel,
követeléssel, vagy jogkövetkezĺrénnyel szemben, amely ezeĺvźlla|ása megszegéséből
ered.

6. A Használó vźűlalrja, hogy ameľrnyiben báľmely hatóság vagy harmađik személy a
jelen megállapodás szeľint elhelyezett téľťlgyelő kamera kapcsrín a Tulajdonost keľesi
meg bríľmilyen felvilágosítás vagy információ nyújtása, felvétel kiadĺásą stb. kapcsán,
a Tulajdonos elĺől szóló értesítését követően a Haszrźtló az adott hatóság vagy
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harmadik személy felé (a Tulajdonos egyidejű értesítésével) haladéktalanul bejelenti'
hogy az adott kéľđésben o az illetékes, és minđezen megkeresések kapcsĺán sajźńmaga
jáĺ e| az adott hatóság vagy harmadik személy felé.

7. A Használó vá||aIja, hogy ameruryiben ajelen megállapodás szerinti térÍigyelő kamera
tjzemeltetésére vonatkozó jogosultsźrya jogszabá|y-váItozás' képviselo-testiĺleti döntés,
vagy barmeIy egyéb okból nregszúnik, ezen tevékenységével haladéktďanul felhagy,
és a Tulajdonos előzetes éľtesítése mellett a jelen megallapodás szerinti eszköz<jket
haladéktalanul eltávolítja az ingatIanról. A Hasznaló a Tulajdonost teljes mértékben
kármentesíti minden olyaĺr esetleges igénnyel, követeléssel, vagy jogkövetkezménnyel
szemben, amely ezen váI.|a|élsa megszegéséből ered.

VI. A meeállapodás hatálva

Jelen megállapodás a Felek aláírás:ának napjtúő| kezdođó hatállyal hatáĺozatlan időtaľtamľa
jön létre.

VII. A megá|lapodás meeszÍÍnése. a megáIlapodás meeszegésének iogkiivetkezményeĺ

ĺ. A Felek jelen megállapodrást közös megegyezéssel írásban blĺnrrikor megsziintethetik.
Felek báľmelýke jogosult továbbá a megállapođást inđokolás nélktil, 30 napos rendes
felmondási idő kikötésével írásban felmondani.

2. Amennyiben bĺáľmelyik fél' a megti|apodásban rőgzített kötelezettségének a
teljesítésére való írásbeli felszólítás kézhenéteIétó| szźmitott 15 napon belül nem tesz
eleget, t,gy a másik fel jogosult a megtil|apodást ľendkívtili felmondassal 15 napos

' felmondási idővel írásbaĺr felmondani.

3. A megáJlapodĺás báľmely okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek
egymassal haladéktalanul elszámolni, a Haszrĺźt|ó továbbá haladéktalanul köteles a
II.1. pont szerinti ingatlanľól valamennyi, a jelen megíllapodźls alapjźn ott á|ta|a

e|helyezett eszkózt és beľendezést saját költségén eltavolítani, és az ingatlan eredeti
źtl^|apotźú (amennyiben az sztikséges) saját költségén helyľeállítani.

VIII. Záró ľende|kezések

1. A jelen megallapodást módosítani, felmondni klzarćiag íĺasban lehet. Felek rögzítik
továbba' hogy minden értesítés, egyéb közlés, amelyet jelen megállapodás a|apjn
jogosultak vagy kötelesek megtenni, kiztrőIag írásban éľvényes.

2. Felek megĺíllapodnak abban, hogy a jeien megállapodással kapcsolatos esetleges
vitáikat megkísérlik peren kíviil, targyalásos úton rendezni. Amennýbęn ez nem vezet
eľedményre, az eljárő bíróság meghatźltozásfua a polgári perľendtaľtásról szóló 1952.
évi III, törvény szabalyai azlĺáĺyađők.

3. A jelen megállapodĺásban nem szabályozott kéĺdésekben a Polgĺári Törvénykönyvľől
szőIó 2013. évi V. törvény és a vonatkoző más hatrályos jogszabályok ľendelkezései az
iľanyadóak.
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4. Felek rogzítlk, hogy a II.1. pontban meghatźrozotĹ ingatlan vonatkozásában a
Használót a jelen megállapodásban kifej ęzetten rogzítďĹ hasznáIati rendtől eltéľő,
vagy ezen felĺili egyéb módon t<jrténő ingatlan hasznáIat vagy egyéb jogosultság nem
illeti meg, tovább a II.1. pontban meghatérozott ingatlan tękintetében a megallapođás
szerinti hasznáIat nem keletkeztet az ingatlan nyilvantaľtásba bejegyeńethető
jogosultságot.

Jelen megállapodás 4 eredeti egymással megegyezó magyar nyelviĺ, és 4 eredeti, egymással
megegyezó angol nyelvíĺ pélđrínyban késztĺlt, amelyet a Felek képviselői, mint
nyilatkozataikkď és akaratukkal mindenben megegyezőt jóvahagyćiagírtźkalá.

Kelet-Nyug at IJ zletkozpont Kft .
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