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Jelenlévő meghívoĺtak dľ. Mészáľ Erika aljeglző, dľ. VitáIyos Fanny a Polgdrmesteri
Kabinet vezetője, dľ. Dabasi Anita önlrormónyzati frtanócsadó, Páľis Gyuláné a Péĺuügli
Ügosztóly vezetője, dr. Hencz Adrienn a Gązdálĺcodásí Ügłosztóly vezetője, dn
Kecskeméti Látszlró ą Gązdólĺroddsi Ügłosztdly vezető-helyettese, dľ. Bojsza Kľisztĺna a
Humónszolgdhątdsi Ügłosznźly vezetője, Bodnáľ Gabľiella a Szervezési és Kěpviselői lroda
vezetője, dr. Juhaľos Róbeľt tandcsadó, dľ. Kőszegi János tandcsądó, Rácz Edĺna a
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Mpviseletében, Kovács ottő a Józsefvdrosi
Gązdólladási Központ Zrt. vaglongazdálkodási tgazgatója, Dr Palotai Péteľ a Józsefvárosi
Gazdállcodąsi Központ ZrĹ operatív igazgatója, Nováczki Eleonóra a Józsefvárosi
GazůźIkodősi Központ Zrt. divízióvezetője, Czuppon Zso|t a Józsefvórosi GazđłźIlradasi
Központ Zrt. irodavezetője' Markĺó Tímea a Józsefvórosi Gazddllrodást Kĺ)zpont Zrt.
irodavezetője, Dľ. Tóth Gerge|y Állrotiźs 2000 Kft. Mpviseletében



Soĺís Gyiiľgy
Köszönti a megjelenteket a Yáĺosgazđálkođási és Pénzügyi Bizottság 35. ľendes tilésén.
Megállapítja,hogy 14 bizottsági tag van jelen, és hatćltozatképesek. Ismerteti a napirenđet,
majd szavazásra bocsátj a az a|ttbbi napirendi javaslatot.

Napiľend

t. Zárt ülós keretébcn táľgyalandó clőtcľjcsztósck
(írásbeli előterj esztés)

1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Puskín utca tE} szźm- alaÍ1i ingatlanľa
vonatkozó elővásaľlási j ogľól vaĺó lemondrísra
Előterjesztő: Dr. Hencz Adrienn - a Gązdalkoddsi Ügłosztóly vezetője

2.JavaslataBuđapestVIil.keľület,Rakócziút-számalattiingatlanľa
vonatkozó ęlővásárlasi jogról vďó lemonđásra
Előterjesztő: Dľ. Hencz Adrienn - a Gazdálkodási ÜglosztáIy vezetője

2. G azdátkod á si ti gyo sztáIy
Előterjesztő: Dr. Hencz Ádrienn - üglosztályvezető
(írásbeli előteĘ esztés)

1. Javaslat közteriileĹhasznźůats kéľelmek elbíľálására
f. Javaslat kizarólagos vźrakozóhęlyek díjmentességének meghosszabbittséra
3. Tulajdonosihozzátjétu|Lís a Budapest VIII. keriilet, Víg u. 30. szám ďatti lakóhěnban

kémények megszĹintetéséhez
Az AIKOTAS 2000 Kft. kérelme gépjáľmtĺ-elhelyezési kötelezettség pénzbeli
megváltásaľa vonatkozóan
A Milipot Zťt. kérelme koncentrált rakodó kijelölésére - ELOTERJESZTO
VISSZAVONTA

6. Tulajdonosi hoz.zájőĺu|äs Budapest VIIL keriĺlet osztźly utcában parkoiósáv
ép íté séhez e orĺ<ÉzvE sÍTÉs)

7. Tulajđonosihoz-zźĄárulas a Budapest VIil. kertilet, Szentkiĺĺályi u. 4. szźtmu ingatlan
gázlł ezroték b ekötéséhe z ę orĺ<ÉzvEsÍTÉ S)

3. Józsefuáľosi Gazdálkodási Kłizpont Zrt.
Előterjesztő: Rovócs oxó - vaglongazdálladósi igazgató
(ír ás b e li e l őt erj e s zt é s)

Lakás eliđegenítésével kapcsolatos vételar és eladási ajánlatjóvahagyása (2 đb)
Javaslat gépkocsĹbeálló bérbeadásaľa Q db)
A Magyar Tĺĺľsashaz Kft. valamint Faragó Virág Gyöngyvér egyéni vállďkozó
bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Horváth Mihály tét 16. sziĺm alatti iires,
önkomrányzati tulajđonú nem lakás célú helyiségre

4. A Magyar Táĺsasház Kft. bérbevételi kérelmę a Budapest VI[., Kiss József u flA.
(Rĺíkóczi tú 57.) szźtma|aÍti tiľes, önkorĺnĺányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségľe

5. Az Art,s Hanĺrony Szabad Mtĺvészeti Táľsaság kérelme a Budapest VIII. keľiilet,
Rijkk Szilarđ u. 11. szĺm ďatti tires, önkoľmĺányzati fulajdonú nem lakás célú
helyiségľe, a bérleti díj kedvezményes összegen történő megáI|apításátta

4.

5.

1.

2.
ąJ-



Soós Gyöľgy
Megállapítją hogy a Bizottság 13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodással a napirendet elfogadta.

1t7fl2015. (xI.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság hatźrozata
(}3 igen' 0 nem, 0 tartĺízkodás szavazatta|,
oszi Eva nem vett részt ą szavazósban.\

A Varosgazdálkodási és Pérrztĺgyi Bizottság azalábbi napirendet fogadja el:

Napirend:

L. Zárt ülés keretében táľgyalandó előterjesztések
(írósbeli előterjesztés) 

łr łP}|i .: lŕ

1. Javaslat a Budapest VIII. keľtilet, Puskin utca
vonatkozó elővásárlási jogról vďó lęmondásra

szémr a|atti ingatlaĺľa

Előterjesztő: Dľ. Hencz Ádrienn - a Gazdállradłźsi UglosztáIy vezetője
2.JavaslataBudapestVIII.keriilet,Riíkócziút-számalattiingatlanĺa

vonatkozó elővásaľlási j ogró1 való lemondásra
Előterjesztő: Dr. Hencz Adrżenn - a GazdáIladdsí Üglosztóly vezetője

2. G azdá.Jkodásĺ Ügyo sztály
Előterjesztő: Dr. Hencz Adrienn - üglosztólyvezető
(ír ás b e li e l őt erj e s zt é s)

1. Javaslat közteriilet-hasznźiati kérelmek elbírĺílásaľa
2. Javasiat kizĺárólagos vláĺakozóhelyek díjmentességének meghosszabbíttlsáÍa
3. Tulajdonosihoz.zájarulas a Budapest VIII. kerĹilet, Víg u. 30. szam a|atti|akőhěaban

kémények megsziintet éséhęz
4. Az ALKOTAS 2000 Kft. kérelme gépjármíi elhelyezési kötelezettség pénzbeli

megválüásĺĺľa vonatkozóan
5' Tulajdonosi hoz.zájárulás Budapest VIII. keriilet osztźly utcában parkolósáv

épitéséhez (p ŐľrÉzgE s ÍľÉ s;
6. Tulajdonosi hozzájźlralas a Budapest VIil. kerĺilet, Szentkinĺlyi u. 4. szĺmú ingatlan

gáz:ĺ ezeték bekötéséhęz G ó TKÉZBES ÍTÉS)

3. Józsefuáľosĺ Gazdálkodási Ktizpont Zrt.
Előterjesztő: Kovócs ottó - vaglongazdóIlmdasi igazgató
(ír ásbe Ii előterj eszté s)

Lakás elidegenÍtésével kapcsolatos vételáľ és eladási aján|atjőváhagyása (2 db)
Javaslat gépkocsĹbeĺílló béľbeadĺís ara (2 db)
A Magyar Táĺsasház Kft. vďamint Faľagó virag Gyöngyvéľ egyéni vállďkozó
bérbevételi kérelme a Buđapest VIII., Horváth Mihĺĺty tét |6. sziĺm alatti iiľes,
önkormĺányzati tulajdonú nęm lakás célri helyiségre

4. A Magyaľ Tlírsashaz Kft. bérbevételi kérelme a Buđapest VI[., Kiss József u. fĺA.
(Rfüóczi ttt 57.) száĺĺ;l a|atti iires, önkoľrnźnyzati tulajdonri nem lakas célú helyiségľe

5. Az AĺI's Harmony Szabad Miívészęti Tarsaság kérelme a Budapest VI[I. keriilet,
RölĺJ< Szilaľd u. 11. szám alatti íires, tinkorĺnĺányzati tulajdoni nem lakas céiú
helyiségľe, a bérleti díj kedvezrnényes összegen történő megál|apítÄsára

1.

2.



1. Zárt iilés keretében tárgyalandó előterjesztések
(írásb eli előteĘ esztés)

Napirendt.1.pontja:JavaslataBudapestvIn.keriilet,PuskinutcaŰ
száma|attiingatlanravonatkozó elővásáľlási jogľólvaló lemondásra Z^R.t trĺ,És
ElőteĘesztő: Dr. Hencz Adrienn - a Gazdállrndósi Ügłosztóly vezetője

A napirend tdľglaldsa zórt ĺilés keretében töľtéltt az trriifu. 46.s @ bekezdése éľtelmében. Á
napirend tórglaldsa sordn elhangzottakat és a meghozott 1173/2015. (XI.23.) sz WB

hatdrozatot a zdrt ĺilésről késziik jeglzőkönyv tartalmazza-

Napirend 1.2. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľĺilet, Rákĺóczi .it;l szám a|atti
ingatlanra vonatkozó elővásáľlási jogról való lemondásľa ZART ULES
Előterjesztő: Dr. Hencz Adrienn - a Gązdálkoddsi Ugyosztdly vezetőj,e. ,.

A napirend tdrglalúsa zdrt iilés keretében történt az Mi)tv. 46.s @ bekezdése értelmében. A
napÍrend űtrgyahÍsa sordn elhangzottakat és a meghozott 1174/2015. (XI.23.) sL VPB

hatdrozatot a zdrt iilésről késziilt jeglzőkiinyv tartalmazza.

2. GazdáIkodásĺ tigyosztály
Előterjesztő: Dr. Hencz Adrienn - ügłosztóĺyvezető
(írós b eli előterj es ztě s)

Soós Gytiľgy
Ktĺlön tfugyaIásrajavasolja a2.|-ęs napirendet. Megadja aszőtJakabfy Tamĺísnak.

Jakabff Tamás
Kéri a 2.2., 2.3,, 2.6. napirendi pontok kĺilon taĺgy ďäsźú.

Soós Gytiľgy
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Kéna2,4.es napirendi pont kiĺlön taryya|asái.

Soĺós Gyiĺľgy
Ktilon trárgyaljfü a napirendi pontokat.

Napiľend 2.1. pontja: Javaslat közteľůĺlet-használatĺ kéľelmek elbíľáIásáľa

Soĺós Gytiľgy
Megnyitja a 2.1 -es napiĺend vittljźÍ, Megadja a szót Vö,rös Tamásnak.

Vörłis Tamás
AÍntéroz-ati javaslat I. pontjához sző|hozzá. ortĺ annat, hogy a megujulnak a tĺírsasházak, és
ezt minden esetben díjmentes közterĺĺlet haszná]attal is szokÍák segíteni, itt is ezt javasolja,

hogy ezt adjak meg. Azoĺbanhozzéffiia, hogy tapasztalata szennt az ái|vźnyzat mrĺr ráll, és

tudjak, hogy a közos képviseletet e|Iźltő cég más felujít.ásoknál miár hasonló móđon járt e|,



ezért szeretné, hogyha felhívnák az érirltettek figyelmét aÍÍa, hogy a közteľület-hasznźiati
kérelmeket azelótt kell benyújtani' mielőtt elkezdődik még akkor is, ha az ereďméĺy
borítékolható. Adott esetben mondhatná a Bizottság, hogy ez bizony díjköteles, és akkoľ mi
töľtérme, mi lenne a visszamenőleges hatálya? Haa keľĺilet segíti a tarsashazakat a díjmentes
kĺiztertilet-használattal, akkor az igérryl- időben nyujtsák be, ne nevettesse ki ľnagát azza|,
hogy novembet 25-tó| kéľi, közben legalább novembeľ elejétől ott vannak az ŕů|vźnyok. Ez
sokadik eset, voltak problémák, ha hosszabb ideig, akĺáĺ évekig tartott a munka. Ezenkíviil
arra kéľí a Hivatalt, hogy forditson nagyobb figyelmet arĺa, hogy dęcembeľ 30-a után egyrészt

1? állvanyzat le legyen bontva, vagy ha nem, a hosszabbítási kéľelem időben érkezzen meg.
Összefoglalva a kérése az lenne, hogy pľóbáljźk részorítaru az érintetteket, hogy betartsĺĺk a
hatĺĺľidőt.

Soós György
Megadja a szőtKomassy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Egyetéľt Vörös Tamas álláspontjával, vďamint hozzáfüzí, hogy jó lerne ha ez a sďjáú
háttétiĺtézrnényeiknél is minden esetben így miĺködne. Masik hatźlrozati javaslatokhoz is
szeľetne hozzásző|ru. Az e\óteĄesztésben 3-as számú Ktizösségeiéľt Nonprofit Zrt. kéľelmével
kapcsolatban van egJ kéľdése. Teljes méľtékben támogatja az ideiglenes jégpá|yźÍ' kiiltinĺjsen
akkor, ha a jőzsefvárosiak ingyenes hasznźlatźlt a Zrt. biztosítja. Tavaly csak kvazi
kedvezrnényes aron sikerĺilt amí affa volt jó, hogy sokkď kevesebben használjĺák.
Megkérdezi, hogy ingyenes |esz-e józsefuaľosi fiata]ok szźlmźtra idén, ha máĺ a közteľület
hasznźůat ingyenes.
A ľV-ęs határozati ponthoz hozzászőIva, úgy gondolja, hogy ľontja a terület légkörét,
környezetét, ha karácsonykor az aszta|i árusok megszállj:ík a köáeręket. Vannak bőven
bérlőik, akik kaľácsonyi cikkeket ĺírusítanak. Azt javasolją hogy idényjetlegu asnali
árusítĺássď egyéni vállďkozónak ne ađja meg a Bizottság a közteriilet-használati kérelmet.

Soĺós Gytiľgy
Renđben, a IV. pontot kiilön fogiák szavazźstatenni. Válaszadősa A|jegyző Asszonynak adja
meg a szót.

Dr. Mészár Erĺka
Egyeztetni fognak a Közösségeiéĺt Nonpľoťlt Zrt.-vel, és tolmácsotni fogiák Képviselő Úľ
kérését. Ahogy a üáľsaság nevéből is kitiĺnik nem egy profitorientĺált cegľől van szó.

Soós Gyiiľry
Megadja a szót Vöľös Tamas képviselőnek.

Vtiľiis Tamás
AzéÍt, a kaľácsonyi vásĺáľ és az aszta]i árusítás azrLemLlgyaÍIaz a kategórią a kaĺácsonyi vásĺáĺ
legitím dolog.

Soĺís Gytiľgy
Komássy Képviselő Úr az asńa|i árusítrásról beszé\t. Megadja a szót Komássy Ákos
Képvíselőnek.



Komássy Akos
Nagyon örü1' hogy pélđául a Corvin közben van karácsonyi vásár. Nęm a renđezeÍt
körulmények kozĺĺtt zajló karácsonyi vásánól beszél, hanem az asztali aľusokkď vannak rossz
tapasztalataí' akik Íozo1a kerti asztďokon, ki tudja hornan szetzett, ki tudja milyen aľukat
árulnak. A tapasztalaÍa. a'z, hogy ez ľontja a teriilet imázsźlt,Ezért javasolja, hogy kül<jn ezt, az
engedélyt ne adják meg'

Soós Gyöľgy
A napirend vitajátlezćxja. Szavazásrabocsátja a IV-es határozati javaslatot.

A Varosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy koĺęrtilęt-hasznźĺ|ati
hozzájźtu|ást ad - egyösszegben történő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Soós Gyłirgy
Megallapítja, hogy 11 igen, 1 nem, 2 furtőzkodással a Bizottság az a7źtbbi határozatot
elfogadta.

t175l2015. (xI.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igen' 1 nem, 2 tartózkođás szavazatta|)

A Yáĺosgazdtikodási és Pénztigyi Bizottság ilgy dönt, hogy közterület-hasznźůati
hozzájźm|ást ad - egyösszegben történő teljes díjfizetéssel - azalthbiak szerint:

KöZterület-haszĺáIő, kér eLmezó :

A közteľület-használat iđei e :

Közteľület-hasnlá|at céIj a:

Köztęriilet-hasznáůat helye :

Köztertilet-használatnagysága:

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. november 23.

Közterület-h aszntĺIő, kérelmezó :

A közteľĺilet-használat idej e :

KözterÍilet-hasnlěůat céIj a:

Kö ztertilet-hasznáIat helye :

Közteľĺilęt.hasnń|atnagysága:

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2015. november 23.

Soós Gyiiľgy
Szavazásrabocsátjaat< jbbihaténorati javaslatot.

Bálint Irén e.v.
(székhely: 1047 Budapest, Baĺoss u. 28.)
2015. december 04. - 2015. december 07.
201 5. decemb er 23. - 2015. december 26.
2015. december}S. - 2015. december 31.

idényj el le gti asztali aĺusítás
Budapest VIII. keriilet, Blaha Lĺ1zatéľ 3-5.
3m"

Bálint Iľén e.v.
(székhely: 1047 Budapest, Baross u.28.)
2015. december 04. - 2015. đecembeľ 07.

201 5. december 23. - 2015. decembęr f6.
2015. december2S. - 2015. december 31.

idényj ellegu aszta|i arusíüás
Bu.l'apest VIII. kerÍilet, B laha Lujza tér 3 -5 .

3m'



A YfuosgazđáJkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dont, hogy közterĹilet-haszná|ati
hozzźtjáłulást ad - teljes díjmentességgel - aza|ábbiak szerint:

KöZteriilet-hasznaló, kéľelmező :

A közterület-használat idej e :

Közteriil et-haszná|at cél1 a:

Közterĺilet-haszná|athelye:
KöZtertilęt-haszrálat nagysága:

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. november 23.

KözterĹilet-hasnlźůő, kérelmező :

A közterület-haszrálat idej e :

Kö zterĹilet-hasnńIat cé|j a:

KözterĹilet-hasznĺá]at helve :

Közteriilet-hasmźůat nagys ága :

Felelős : polgĺáľmester
Hataľidő: 20 1 5. novembq 23,

Köztertilet-haszná|ó, kéľelmező :

A közterĹilet-hasmálat idej e :

Közterrilet-haszrďat célj a:

Budapest VIII. keriilet, Szĺgony u. 10.
alatti Társasház
(székhely: 1083 Budapest, Szigony u. 10.)
2015. november25. - 2015. december 30.
homlokzat felújítás, építési munkateriilet
Budapest VIII. kerület, Szigony u 10.
50 m'

Budapest VIII. keľüIet Bľrídy Sándoľ u. 32.
számalatti Táľsasház
(székhely: l088 Buđapest, Bródy Sándor u. 32.)
2015. november23. - 2015. december 16-
építési munkateriilet, homlokzat felúj Ítas
Budapest VIII. keriilet, Bróđy S. u 32. és Vas u.
21. saľka
1.20nł

Jĺózsefuáros Kłiziisségeĺéľt Nonp rofrt Zrt.
(székhely: 1084 Budapest, Mátyás téľ 15.)
2015. december 01. - 2016. februar t4.
ideiglenes j égpeÄya felépítése

szam

A Viírosgazdĺílkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közteriilet-hasnláIatihozzźĄttrulást ad - teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

2. fudom:ásul veszi a Budapest VIII. keľĹilet, Bródy Sándor u. 32. szźtm a|atti Tarsashaz
BudapestVIII. kerĺilet, Bródy S. u 32. és Vas u.21. felőli homlo|ęati részre vonatkozó
kozterĺilet-hasznáIatźú 2015. november 17. - 2015. november 22. napja között teljes
díj mentesség biztosíüásávď.

Felelős: polgíľmester
Hatáľiđő : 20 1 5. novembet 23 .

A Vláľosgazdálkodási és Pénnigyi Bizottság tĘy dönt, hogy közterĹilet-hasznźlati
hozzajaru|źst ad - teljes díjmentességgeI- azaIábbiak szerint:



K<izteľti1et-hasnń|at helye: Budapest VIII. keľület, Horváth Mihály tér
KÓzteriilet-haszná|atnagysága: 445 m'

Fe1elős: polgármester
Határiđő: 201 5. november 23.

A Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ťlgy dönt, hogy közterület-hasznźiati
}ĺozzźtjźrulrźst ad - teljes díjmentességgel - az ďábbiak szerint:

Köztęľület-hasznďó, kérelmező: HUFER-BAU Építőipari, Szolgáltatró és
Keľeskedelmi Kft.
(székhely: 1 193 Budapest, Könyvkötő u. 22.)
2015. november23. - 2015. december 31.
tůIv źny ozás' homlokzat felúj ítás
Budapest VIII. kertilet,Futő u. f7.
45 m'

Soĺós Gyiirgy
Megállapítja, hogy 14 igeĺ, 0 nem, 0 taľtózkodássď a Bizottság az alálbbi határozatokat
elfogadta.

1'17612015. (xI.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 Ígen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Yźrosgazdźĺ|kodási és Pénáigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-hasznźůats
hozzźtjanłlźst ad - teljes đíjmentességgel - azalábbiak szerint:

Közteriilet-hasznźiő,kérelmező: Budapest VIII. keľület Szigony u. 10. szám
alatti Társasház
(szélĺÍrely: 1083 Budapest, Szigony u. 10.)
2015. november25. -2015. december 30.
homlokzat feluj ítás, építési munkateľiilet
Budapest VIII. kerület, Szigony u 10.

50 m'

|17 7 ĺ 201 5. (xI. 23.) sz. Y ár o s gazdáIko dás ĺ és P énziiryĺ Bizotts á g batńr ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy đönt, hogy

A kozteľtilet-hasznalat idej e :

Közteľület-has znélat céLj a:

Közterület-hasznźt|at helye :

Kö ztertilet-haszslźůat nagy sága:

Felelős: polgármester
Hatariđő: 2015. november 23.

A közterĹĺlet.használat idej e:

Közterület-használat célj a:

KözterĹilet.használat helye :

Közterület-hasz.nźiatnagysźtga:

Felelős: polgármester
Határidő: 201 5. novembq f3.
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l. közterüleĹhaszntúatihozzájźtulźtst ad - teljes drjmentességgel . aza|źhbiak szerint:

Közteľü1et-használő,kérelmező: Budapest VIII. kerület, Bľĺídy Sándoľ u. 32.
szám alatti Táľsasház
(székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor u.32,)

A kciĺcrulct-használat ideje: 20l5. november23. - 2015. decenrber 16.
KöztertĺIet-hasznźlat céIja: építési munkateľület, homlokzat felújítás
Közterĺilet-hasnńIathelye: Budapest VIII. keriilet, Bróđy S. u 32. és Vas u.

2t. sarka
KöZteľiilet-használatnagysága: |2O mf

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 201 5. november 23,

2. tudomásul veszi a Budapest VIII. keľület Bródy Sándor u. 32. szźm a|atti Tlĺrsashaz
Budapest VIII. kerĹilet, Bródy S. u 32. és Vas u.21. felóli homlo|ęati ľészre vonatkozó
köáerĹilet-haszná|atźú 2015. november 17. - 2015. november 22. napja között teljes
díj mentes sé g biztositásáv a|.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 201 5. november 23.

1'17812015. (xI.23.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(l4 igen' 0 nem,0 taľtĺízkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy köaeľĺilet-hasnltůati
hozzÁjarulást ad - teljes díjmentességgel - az alábbiak szerint:

KözterĹilet-hasznźůó,k&e1mező: Józsefváľos Kiizösségeiéľt NonproťltZrt.
(székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.)

A közteľĹilet-hasznalat iđeje: 2015. december 01. -2016. februáľ 14.
Közteľĺilet-hasnlźiat céLja: ideiglenes jégpá|yafelépítése
Közterület-hasznźůat helye: Budapest VIII. kerĹilet, Horváth Mihĺĺly téľ
Közterület-basznźlatnagysélga: 445 m'

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 201 5. novembet 23.

t179ĺ201'5. (xI.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtĺózkodás szavazatta|)

A VaĺosgazdĺáIkodasi és Pérlz.igyi Bizottság úgy dö,nt, hogy kozteľtilet-hasnláiati
hozzélarulźlst ad - teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

KcizteľĹilet.hasnźl,ő,kéľelmező: HUFER-BAU Építőipari, Szolgáltató és
Keľeskedelmi Kft.
(székhely: 1 1 93 Budapest, Könyvkötő u. 22.)



A köztenilet-használat ideje:
Kcizterület-hasznlílat célj a:

KöZterület-használat helye :

KöZterĹil et-hasznźůat nagys ága :

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. november 23.

2015. november23. -2015. december 31.
á|Iv ány ozás' ho m l okzat felúj ítás
Budapest VIII. kerĹilet, Futó u.27.
45 ftŕ

Napiľend 2.2. pontja: Javaslat kizárőIiagos váľakozóhelyek díjmentességének
meghosszabbítására

Soós Gyłirgy
A napiľend vitáját megnyitja. Megadja aszőt Jakab$ Tamásnak.

Jakabfu Tamás
A díjmentesen biztosított parkolóhelyek 1 éweltc;ténő meghosszabbítźLstLt kérték. Az első a
Közigazgatási és Igazságiigyi Hivatal, MÚrzeum utca \7. előtt 3 db, itt az a probléma, hogy
nagyon kevés a parkolóhely. A második Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivata|'
Kálvaria tér és utca saľka. Itt szokott lenni hely, és tudni kel|, hogy felajánlottak eĺnek a
Hivatalnak egy önkoľmźnyzati telket, vagy talźn kettőt is, ahol paľkolhat, tehźt ebben az
esetben hatfuozottan nem javasolja ennek a megadását, mtr az idei évľe sem javasolta, enőlr
ki'ilön szavazástkét,
A Nyugdíjbiztosítási lgazgatőság esetén 2 db-rő| van szó az AIťoIdi utcán, viszont úgy fuđją
hogy nekik van udvaľi paľkolójuk is. Felveti, hogy mennyire szĹikséges ęz a 2 parkoló, ha
mégaz udvaĺban is állnak, és kéľdezi, hogy hany parkolóhely vaÍLazudvarban.

Soĺós Gyiirry
Megađja a szőtdr. Hencz Adriennek, a Gazdá]kodasi Ügyosztály vezetőjének.

Dľ. Hencz Adrienn
Nem tudja megmondani, hogy az uđvarban hĺíny parkoló van, mive| az magĺántuiajđon, de a
jogszabáIy lehetőséget biztosít, hogy a homlokzat mentén kapjanak ingyenes kizarólagos
parkolóhelyeket, és ők kettőt igényeltek, eztak&éstterjesztették a Bizottság elé.

Soĺós Gytirgy
Kéri, hogy tisztćľ;zźi< a felmerĺjlt kérdéseket.

I)ľ. Hencz Adľienn
A III. hatĺáľozati javaslatot visszavonja.

Soós Gyłiľgy
Két hatarozati javaslati pontľól fognak szavazni, pontonként. Egyéb kérdés, hozzászo|ás
nincs, a napirend vitäját(ezźĄą szavazásrabocsátja az I.-es hataľozati javaslatot.

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. aKilzigazgatási és Igazságugyi Hivatď tészére töľténő, 3 đb kizrárólagos vĺárakozôhe|y (a
Budapest VIII. keľtilet, Múzeum u. |7. szárrl a|atti épiilet homlokzata előtt) további
biztosíttsźnal egyetért 2016. december 31. napjáig'



Felelős: polgármester
Hataĺiđő: 2015. november 23.

2. az I. poĺt szeľinti kizáľólagos vĺĺľakozólrelyek utárr fizetelrdő váľakozási nregváltási díjról
(évi bruttó 1.320.000,- Ftlvźtrakozőhcly) 2016. dccember 31. napjáig lemond, azza|,hogy
az elengedett megváltlási díjjal kapcsolatban felmeľüIő önkormányzađ ÁFA fizetési
kötelezettséggel azonos <isszeget (évi 280.630,- Ft/vaľakozóhely) összesen 84l.890'- Ft-
ot a Közigazgatlísi és lgazságügyi Hivatď köteles az onkorm źnyzat részére megfi zetni.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2015. november 23.

3. felkéri a polgĺáľmestert az onkormĺányzat és a Közigazgatási és lgazságngyi Hivatat
közótt kötendő me gď lapo d źs a|źlír źs ár a'

Felelős: polgármesteľ
lJatźlĺĺďő: 20I 6. jarluát 3 1 .

Soós Gyiirgy
Megállapítją hogy 10 igen, 0 nem, 4 taÍtózkoďźBsal a Bizottság elfogadta az ďábbi
hattrozatot.

1180/2015. (xI.23.) sz. VárosgazđáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 4 tartőzkoďűs szavazattal)

A Vĺíľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. aKözigazgaüási és Igazságslgyi Hivatal tészére töľténő, 3 dbl<lzáÍć,lagos viárakozóhely (a
Budapest VIII. keľiilet, Múzeum u. 17. szám aIattĺ épiilet homlokzata előtt) további
biztositásźyal egyetéľt 2016. december 31. napjáig.

Felelős : polgárľnester
Hat.áľidő: 2015. november 23.

2. az t. pont szerinti kizarólagos varakozóhelyek ut"ín fizetendő vémkozásimegvráItási díjľól
(évi bruttó 1.320.000,- Ft/vtrakozőhe|y)2016. december 31. napjáig lemonĄ azza|,hogy
az elengedett megvĺiltasi đíjjal kapcsolatban felmerĺilő önkormányzati ÁFA fizetési
kötelezettségge| azonos összeget (évi 280.630,- Fťvaľakozohe|y) összesen 841.890,. Ft.
ot a Kózigazgatasi és lgaz ságügyl Hivatal köteles az onkorm ányzat részére megfi zetni.

Felelős: polgármester
Hatźttiđő : 20 1 5. novembet 23.

3. felkéľi a polgánĺrestert az onkoľmanyzat és a Közigazgatási és Igazságĺigyi Hivatď
k<jzött kötenđő megállapod ts a|áításźra.

Felelős : polgĺírmesteľ



Hataridő: 20 16. januar 3 1 .

Soós Gyöľgy
S zav azásr a bo c sátj a a hatźlt ozatí j avasl at II. po ntj át.

AYérosgazdáIkođási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatď részéte történő, 6 db |<IzÁłólagos
várakozóhely (a db paľkoló a Budapest VIII. keriilet, Kźůvźľ:,a u. 2., 2 db paľkoló a
Budapest VIII. kerület, Kálvaria tér 7. szám alatÍi éptĺlet homlokzata előtt) további
bizĹosítasával egyetért 2016. đecember 31. napjáig.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺáridő: 2015. novembeľ 23.

2. az I. pont szerinti kizaľóiagos vaľakozóhelyek után fizetenđő vźrakoztsi megváItási díjról
(évi bruttó 437.500,- Ftlvfuakozóhely) 2016. đecembeĺ 31. napjáig lemond, ą,,a|,hogy
az eLengedett megváltási díjjal kapcsolatban felmerülő <inkormányzati AFA fizetési
kötelezettséggel azonos összeget (évi 93.012,- Ft/vĺáľakozóhely) összęsen 558-072,- Ft-ot
a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal köteles az onkormányzat részére
megfizetni.

Felelős: polgarmester
Hatáľidő: 2015. november 23.

3. felkéri a polgánnestert az onkoľmanyzat és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal között kötendő megállapod ás a|áírásźra.

Fe1elős: polgĺármesteľ
Hatźlrĺđő : 20| 6. január 3 t.

Soĺís Gytiľgy
Megállapítja, hogy It igen, 2 nem, 1 tartózkođássď a Bizottság elfogađta az a|ábbi
hatfuoratot.

t181I2015. (xI.23.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és PénzÍiryi Bizottság határozata
(l.1 igen' 2 nem, I tartőzkođás szavazatta|)

A Vĺíľosgazdálkodĺísi és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatď tészére töľténő, 6 đb klzźtólagos
váľakozóhely (a đb parkoló a Budapest VIII. keriilet, Káĺlrváĺia u. 2.' 2 db paĺkoló a
Budapest VIII. keľiilet, Kálvária t& 7. szttm alatti éptilet homlokzata előtt) további
biztosításával egyetért 2016. december 3I. napjźig.

Felelős: polgárrnester
Hattrĺdó: 20 1 5. november 23.
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2. az I. pont szerinti kizárólagos várakozóhęlyek után fizęteĺdő varakozási megváItási đíjról
(évi bľuttó 437.500,-Ft/vźrakozőhely) 2016. december 3t. napjáig lemond, azza\,hogy
az e\engeďeÍt megváltási díjja1 kapcsolatban felmerĹilő önkoľmányzati ÁFĺ. ťĺzetésí
kcjtelezettséggel azonos összeget (évi93.0Í2'- Ft/vaľakozőhely) összesen 558.072,-Ft-ot
a Nemzeti Szakképzési és Felnóttképzési Hivatal köteles az onkormźnyzat részére
megfizetni.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 201 5. novembęr 23.

3. feIkéri a polgárrnestęrt az Önkoľmányzat és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal között kötendő megállapodźs alźúrásźtra.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 20t6, jaĺnár 3t.

Napiľend 2.3. pontja: Tulajdonosi b'ozzájáľulás a Budapest VIII. keriilet, Víg u. 30.
szám alatti lakĺóházban kénények megszĺintetéséhez

Soós Gytiľgy
A napiľenđ vLtajatmegnyitja. Megađj a a szőtKomassy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Az ülés előtt konzrrltátt Jakabfy Tamas képviselőtaĺsával a kialakult helyzetről. Éľti, hogy
miért nem akafjak a kémények megsziintetéséhez a tulajdonosihozzźljarulásukat adni, de ez
komplexebb pľobléma. Ugy gondolja a mostani döntés inkább csak a felelősség leúr:ásáĺa jő,
meľthogy van egy rettentően rossz állapotban lévő, komfort nélküli lakásokból ál1ó szomszéd
tátrsasház, ami miatt a leendő építési telekľe, aníg ez a kémény probléma nincs megoldva,
nem kap építési engedélyt a leendő beruháző. Véleménye szerint kézenfekvő megoldás az
lenne, csak ehhez sokkal nagyobb önkormányzati szerepvállalas kellene, hogy a társuház
még megmaľadt néhĺány lakőját költöztessék ki, így a két telek egyiittvéve solĺkď
hasznosíthatőbb. Ezzel a kéľđéssel érdemes lenne mélyebben foglďkozni. Az látszik, hogy
arrńt a szomszéd telekre építkezni kívánó vĺállalkozó javasolt, az rLemjó megoldas, đe ettől a
pľobléma megolđasahoz nem jubrak közęlebb.

SoĺĎs Gyiiľry
Az ideí költségvetésben erľe nincs fedezet, javasolja, hogy a jövő évi költségvetés tervezése
soĺźnegyeztessen Aljegyző Asszoĺuryal és a Hivatďlal, nem tartja elvetendő ötletlrek a jövőre
nézve. Megađja aszőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfu Tamás
l-2hetętngyaltźk először ezt a kérđést, és2 dologra szeretné felhívni a figyelmet. Az akkoľi
e|őtĄesztés hibasra sikeľedett, mivel a helyszínĺajzoĺ a Víg utca 30-as szám helyeĺ egy
másik telek volt besatíľozva, a mellette Iévő. Meglepőđött, amikor |átta a mostani
előteĺjesztésbeą hogy a saĺoktelekről, a volt pizzéria éptiletéről van Sń, az e|őző

előteĄesnésben a Déľi Miksa u.7. számvoltbejelölve.

Soĺós Gyiirgy
Dr. Hencz Adľiennt kéri fel vźiaszadásra.



Dr. Hencz Adrienn
Vi s szavonj a, j ĺlvő heti bizottsági ülésen |esz tźľ gy alv a.

Napirend 2.4. pontja: Az ALKoTÁs 2000 Kft. kéľelme gépjáľmíÍ-elhelyezési
kłitelezetts ég p éuzb eli megváItásár.a vonatkozĺí arr

Soĺís György
Napirend vitáját megnyitj a. Megadj a a szőt Komássy Akosnak.

Komássy Ákos
Bizoĺyáĺajól jiin az Önkormźnyzatĺak egy 30 milliós bevétel, de úgy gonđolja, hogy egy
olyan síĺrtĺn lakott részen, mint a Pďotanegyed, felelőtlenség résziikről a paľkolóhely-előírlási
kĺjtelezettségeket pénzügyi megvríltássď feloldani. Erti, hogy nehéz és sokba keriil a
mé|ygarázs, de katasztrófa a parkolás a környéken. A Palotanegyed fejIődése érdekében azt
javasolja, hogy ne jaruljanakhozzá ehhez apéĺube|i megvríltĺíshoz.

Soós György
Véleménye szerint ez vaĺőszinllleg ellehetetlenítené az építkezést, mert lefelé hrĺľomszoÍos
aron lehet építkezľ.1r, a befektető visszalépne. ott a ta|ajvíz is magasaĺr van' a Pollack téri
mé|ygaránsban is éveken keresztiil á|Ltavíz, meľt ott régen mocsár volt. Díjkedvezľnényt nem
javasolĺa, de nem lehetętlenítené el a benlháztlst. Megadja a szőt Jakabfy Tamás
képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Érdeklőđik, hogy melyik szintęn építik a gaúľst, a ftildszinten vagy -l-en.

Soós Gytirgy
Dr. Hencz Adrient kéri fel vélaszadősra.

Dľ. Hencz Adľienn
Az építési engedély szerint ez ew mé|ygaľázslesz,Z3 paĺkolóvď.

Soós Gytiľgy
Jelen van az Alkotás 2000 Kft. képviselője, Tóth Geľgely, javasolją hogy a BŁottság adjon
sztllĺára felszólďási jogot' Szavazésta bocsátja az tigyľendi javaslatot.

Meglállapítją hogy 13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodással a Bizottság elfogadta a 2 altlbbi
hatěrozatot.

1182ĺ2015. (xI.23.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(!3 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazatta|,
oszi Eva nem vett részt a szavazásban.)

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság rigy dönt, hogy felszólalási jogot biztosít Tóth
Gergelynet az Alkotás 2000 Kft. képviselőjének.

1.Ą



Tr5th Geľgely
Tájékoztatja a Bizottságot, hogy csak -1 szintet tudnak lemenni, miĺszaki és anyagi okok miatt
nem tudnak több szinten építeni gaúlzst, a ťo|dszinten peđig csak kereskedelmi egységek
Iehetnek-

Soós Gyöľgy
További kérdés, hozzászőlás nincs, a napirend vitźlját|ezźlrja. Szavazźsrabocsátja ahatfuozati
javaslatot.

A Varosgazd.álkodlísi és Pénztigyi Bizottság ťlgy dönt, hogy

1. hozzźtjátu| _ a Józsefuáĺos területén az építtetĺík gépjánnii-elhelyezési kötelezettségéről
sző|ô 15/f01l. (III.18.) önkoľmányzati rendęlet 7. $ (1) bekezdés a) pontja ďapjan _,

hogy az ALKOTÁS 2000 Kft. a Budapest VIII. ker., Bľódy Sándor u' 44. szátm alatti
(hĺsz. 36483) ingatlanon tervezett lakóépiilet megépítéséhez kapcso|ódó |2 đb gépjármii-
elhelyezési kötelezettségét pénzbeli megváltĺással teljesítse, 2.500.000,-Fťparkoló díjétt.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. november 23.

2. felkéri a polgrĺľmestert, hogy gondoskodjon a gépjráľmú-elhelyezesi kötelezettség
megv źůttstľ a v onatkoző megálIapodás előkészíté sér(Ll, a|áir ásźrőI.

Felelős: polgáľmester
Hatríridő: 2015. decembeľ 18.

Soós Gyiiľry
Megállapítją hogy 12 igen, 1 nem, Í tntőzkodással a Bizottság elfogadta az a|ćhbi
hatátozatot.

1183/2015. CxI.23.) sz. VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzĺigyi Bĺzottság határozata
(ĺ2 igen' 1 nem, 1 taľtózkodńs szavazattal)

A Vaĺosgazdálkodłísi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. hozzéýárul- a Józsefuĺáĺos területén az építtetők gépj:írmiĺ-elhelyezési kötelezettségéről
szőllő 15D011. 0r].18.) önkormányzati rendelet 7.$ (1) bekezdés a) pontja ďapjan-,
hogy az ALKOTÁS 2000 Kft. a Budapest VIII. ker., Bľódy Sĺándor u. 44. szźlm alattl
(hĺsz. 36483) ingatlanontervezęĹIlakóépĹilet megépítéséhez kapcsolrć,đő 12 db gépjáľniĺ-
elhelyezési kötelezettségét pénzbeli megváltĺással teljesítse, 2.500.000,.Ftĺparko1ó díjéľt.

Felelős : polgĺínnester
IJatfuiđö: 20 1 5. novemb er 23.

2. felkéri a polgríľmesteľt, hogy gondoskodjon a gépjáľmiĺ-elhelyezési kĺitelezettség
megváltasĺíra vonatkozó megállapodás előkészítéséről, alĺáírásáról.

Felelős: polgármester
H:atźľ:'đo: 201 5' đecember 1 8.
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Napiľend 2.5. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. keľiilet osztály utcában
parkolósáv építéséhez

Soós Gyłĺrgy
A napirend vitáját megnyitj a. Megadj a a szót Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Az atew,hogy az osztźiy utcában egy paĺkolósávot építenek a mostani zöldsáv helyén. Van
nyugatról keletre hďadva egy I,7-|,9 méter széIes jérđa,van egy 4 méter széles at, varl egy f
méteĺes z<jldsáv és egy 2 méteľes jtrdą majd egy keľítés. Ha a zöldsávot kiveszik, akkor
fďtóI-fa1ig az aszÍa\t marad. Azt nem írja le az előteľjesztés, hogy a kerítésen belül
magántertilet található, amin szerviztlt és gartnsbejtlrć: Yan9 az is egy bętonozott teľtilet. Ha azt
most megcsinálják, amit a tervben látnak, a]ĺJ<'or körĹilbeliil 18 méter egybefiiggő aszfaIt|esz
egy szegé||vel megtörve. Ez így maĺ nem egy zöldövezeti utcának tiinik, inkább egy ľeptéľi
kifutópályanak. Lehet, hogy valamilyen más alternatív megolđást kellene ene tďalni.

Soós György
Kérđezi, hogy mennyire sĺiľgős ęz az aľyag. Megađja a szőt dr. Palotai Pétemek, a IGKZrt.
operatív igazgatőj ának.

Dr. Palotai Péteľ
AÍmyit temehozzĄ hogy a zöldsávon mennek most is át az autők, meľt csak úgy tudnak ott
közlekedni, ez afó pľoblémą ęzért fontos a tulajdonosihozzáĄźtrulas a megadása.

Soĺis Gyłiľgy
Kérdez| hogy ffüat nem-e leheüre oda beiktatni. Megadja aszőt dr. Palotai Péteľnek.

Dr. Palotai Péteľ
Erre már megkapüík a költségvetést és nęm lett beiktatva eľre a teľületre fa beültetése.

Soĺís Gytiľgy
Van egy csomó fapótlási kĺitelezettségĹik. Szęrinte meg kellene etĺ vizsgálni és úgy
visszahozni ezt az előterjesztést. Megadja a szőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Nem tudja, hogy kétoldali paľkolást szeretnének-e, de szerinte az ĺem indokolt, meÍt aZ

utcĺának az egylk oldala ú ęgy tĺírsasháztroz tartozik. A magánteriileten is van egy csomó
paľkoló, meg egy csomó gaĺázs is, rigyhogy arra nincs olyan igény. Ha maradnak az egyoldaji
paľkolasnál, akkor egy fel méteľt kell szélesíteni ezen aztńon. Ha levennének egy fel métert a
mostani zĺjldsávból és építenének oda egy ľendes kiemelt szegélyt l0 centi magasan, akkor
aĺ:amźĺ nem kellene felmenni és a maĺadék zöldsávban lehetne fakat is telepíteni.

Soós Gyiiľgy
Kérdezĺ, hogy itt a siirgősség milyen szinten indokolt.

Dr. Palotai Péteľ
Indokolt, meľt a buľkolásbontási tilďom az november 30-ig szőI,tehźú ezt el kellene kezđeni,
ha még idén be akaľj.ák fejeznlen.afe|tĄitást.
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Soós Gyłiľgy
Szerinte egy hét csúszás még pont beleféme.

Dľ. Palotai Péteľ
Úgy gondolja, hogy mivel jövő hét hétfőn november 30. vaĺr, ĺellézlenne aznap meginđítani
ezeket a munkálatokat.

Soós Gyiirgy
Lehetne egy rendkívĺili ülés pénteken, ha a Képviselő Urak elfogađjfü. Megadja a szőt
Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Nem érti, hogy a parkolósáv építése miért olyan sĺirgős. Gondolją hogy nem 3 nap alatt
késziĺl el,tehát úgy is belecslisznak a tilalmi időbe. Kérdezi, hogy miéľt nem jó eztavassza|.

Soós Gyiiľgy
Megadja a szőt a JGK-nak.

Dr. Palotai Péteľ
A lakók részérő| felmeriilt azigény. A JGK megkapta idén a költségvetési fedezetet erÍe) ez
alapján kalkuláltak, tehát ha megkapjái<ahozzétjLárulási engedéiyt, akkor a munkálatokatmáĺ
holnap el tudnák kezdeni.

Soĺós Gytiľgy
Megadja aszôt JakabĄ/ Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Nem tudja, hogy kiszervezi-e a JGK, vary saját maga végzi el a munkát, de feltételeá, hogy
kiszervezik. Lehet, hogy mar le is zajlott a beszerzési elj:árás, de ha az a probléma,hogy az
idei évi költségvetésben van meg a pénz, akkoľ azt fe| lehet még haszrálni tavasszal az idei
költségvetés teľhére. Szeľinte a lakók sem tiltakoznénak az e||en, ha jobb rendszeľ lenne
kiépítve aztutcátban.

Soós Gyłirry
Véleménye szerint jáľuljanak hoz.zá most azza| a kitétellel, hogy a JGK a kivitelezés
megkezdésének folyamatálbaĺnézze meg a lehetőségeket, és a Bizottsrág elé jövő hét hétffire
lnozzon egy olyan javaslatot, amelyben flĺkat tudnak elhelyezrri. Megadja a szót dr. Palotai
Péternek.

Dr. Palotaĺ Péteľ
Ha ez elfogađható a Bizottság számtlra, akkor ezt váůĺalják. Lehetséges olyan megoldás is,
hogy a Népszínház utcából elhozott fa-planténereket helyeznek ki az énntett terliLletľe, ha ez
megvalósíthatő, de behoznak jövő hét hétfóre egy tajékoztatőt.

Soĺis Gytiľgy
Megadj a a szőt Aljegyző Asszonynak.
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Dľ. Mészár Erika
Javasolja, hogy a haÍározat egésztiljĺin ki 6-os ponttal a következőképpen. ,,az engedéIyes
köteles megvizsgáIni' hogy a kĺizterületen fäkat el tud-e helyezni, melyről a Bizottságot a
soľon következő iilésén tájékońatja,, .

Soós Gyŕirgy
Renúl-lelr, 'ťrgy láĹja, hugy crre rllĚgv'alr a hajlarldÚság a JGK ľészéľtjl. Trrvábbi kéľdés,
hozzásző|ás hiányában a vitát |ezźĄa. Szavazásrabocsátja ahatáĺozatijavaslatsort.

A Varosgazdálkodrási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy tulajdonosi hozzájarulását adja a
Budapest VIII. kerület osáĺíly utcában (hĺsz.: 38839/17) paĺkolósáv kiépítéséhez az altlbbi
feltételekkel és kikötésekkel :

1. jelen tulajđonosi hozzájarulás a benlhźzőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
sziikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése a|ő|,

2. az engeđé|yęsnek a koziÍkezelői és munkakezđési (burkolatbontási) |lozztĄźlniltst a
vonatkozó rendelet (1'9/1994- (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek
csatolasával a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuĺárosi Polgármesteri Hivatď,
Hatósági |Jgyosná|ýól előzetesen meg kell kérni, és az abban foglďtakat
maradéktalanul be kell tartani,

3. kcjtelezi a kivitelezőt a tervekben foglalt pályaszeĺkezetek megfelelő minőségben
töľténő kivitelezésére, melyľe a kivitelező 5 év garanciźLtvźLL|a|,

4. az engedéIyes köteles a munkík (helyreállítás) elkészültérol a közterület tulajdonosát
is íľásban éľtesíteni,

5. jelen tulajdonosi hozzájáruläs csak az engedé|yezó szervek, szakhatóságok
ęlőírásainak maradéktalan betaľtásával, a döntés napjától szétmított 1 évig érvényes.

6. az engedéIyes köteles megvizsgálni, hogy a közterületen fĺíkat el tud-e helyezni,
melyľől a Bizottságot a soron kiivetkező iilésén tajékoztatja.

Fele1ős: polgármesteľ
Hatáľidő: 20 1 5. novemb ęt 23.

Sorós Gytiľgy
Megállapítją hogy a Bizottság 10 igen, 0 nem, 4 tartőzkoďássa| az alábbi hatfuozatot
elfogadta.

118412015. (xI.23.) sz. VáľosgazđáIkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 4 tartőzkodás szavazatta|)

A Vĺárosgazdďkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzájaĺa|ását adja a

Budapest VIII. kerĹilet osztá|y utcában (hĺsz.: 38839/t7) parkolósáv kiépítéséhez az alétbbi

feltételekkel és kikĺĺtésekkel :
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1' jelen tulajdonosi hozzájału|źts a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez
szĺĺkséges egyéb szakhatósági és hatósági engeđélyek beszerzése alól,

2. az engedé|yesnek a kozűtkezelői és munkakezdési (bwkolatbontási) hozzźtjáĺu|ást a
vonatkozó renđelet (I9lI994. (V.31.) KIIVM rendelĐ szerinti mellékletek
csatolásávď a Budapest Fővaros VIII. keriilet Józsefuaľosi Polgármesteri Hivatal,
Hatóságí ÜgyosztáIýól előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat
maĺadéktďanul be kell taľtani.

3. kötelezi a kivitelezőt a tervekben foglďt péůyaszerkezetek megfelelő minőségben
történő kivitelezésére, melyre akjvite|ezó 5 év gaĺanciéltvźú|al,

4. az engedé|yes k<iteles a munkfü (helyreállítás) elkészültéľől a köaeľiilet tulajdonosát
is írásban értesíteni,

5. jelen fulajdonosi hozzajáruIás csak az engedé|yező szeľvek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig éľvényes.

6. az engedéIyes köteles megvizsgálni, hogy a közteriileten Íäkat el tud-e helyezri,
melyről a Bizottságot a soľon következő ülésén tájékoztatja.

Felelős : polg:írmesteľ
Hatfuiđő: 20 1 5. novemb er 23.

Napiľend 2.6. pontja: TulajdonosihozzáĘátruIás a Budapest VIII. keľĺileÚ, SzentkiľáIyĺ u.
4. szármű ingatlan gán,ezeték bekiitéséhez

Soós Gyiĺľgy
A napiľend vĄźú megnyitja. Kérdés, hozzźsző|ás hiányában |ezĄa. Szavazásra bocsátja a
hatźrozati javaslatsoľt.

AYáĺosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja-
aFoGAZ Fölđgĺázeloszt^iI<ft. megbízásálból a terveket készítt5 RENovo Kft. részéľe - a
Budapest VIII. keľiilet, Szentkirálý utca (hĺsz.: 36522) 4. sz,ám alatti ingatlan gázeLLátneú.

biztosító dn 90 PE kisnyomástt gázłezeték kiépítésének ktĺztertileti munkáihoą az alábbi
feltételekkel és kikötésekkel :

jelen tulajdonosi hozzźĺjáĺu|źs a bensházót (építtetőQ nem mentesíti az építéshez
szfüséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeĺzése a1ó1,

a beruhazónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontasi)
hozzź$áru|ást a vonatkozó rendelet (19/|994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolasávď a Buđapest Főv:ĺros VIII. keľtilet Polgáľľnesteđ Hivatal Hatósági
IJgyosztźĹy Építésügyi ltodźljźĺő| előzetesen meg kell kéľni, és az abban foglaltakat
maľadéktďanul be kell tanani.

b.
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c. kötelezi a kivitelezőt a - a téli munkavégzés feltételeinek biĺosításáva| - a Szentkirályi
utcai jaľda- és útszakaszon a bontási hely rétegĺendjének (és járda szegélykő)
helyreáIlítását k<jvetően, a járda teljes szélességében, legalább 1 m hosszúságban új
aszťaltburkolat megfelelő minőségben tĺjľténő kiépítésére, melyľe a benrt:ráző és
kivitelező k<jz<isen 5 év garanciátvtL||a|,

d. az engedélyes kiiĹęlęs a ľlrutkák Qrclyľcállítás) clkészĹiltéľől a ktjzteriilęĺ' ĺ'ulajtlonosát
írásban éľtesíteni,

e. jelen tulajđonosihozztljaľulás csak az eĺgeđéIyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
}latźlr:rdő: 20 1 5. november 23.

Soós Gytiľgy
Megďlapítja, hogy a Bizottság 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodassď az alábbi hatáĺozatot
elfogadta.

118512015. (xI.23.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzíigyi Bizottság hatź.ľoza;ta
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AY,źtosgazdálkodasi és Pénzugyi Bizottság úgy đönt, hogy tulajdonosi hozzájarulását adja_
aFoGAZ Földgazeloszasi Kft. megbízástlból a terveket készítő RENoVo Kft. ľészére _ a
Budapest VIII. kerĹilet, Szentkiriílyi utca (hĺsz.: 3652f) 4. szám alatti ingatlarĺ gázellláĺtźsét
biztosító dn 90 PE kisnyomásíĺ gázvezeték kiépítésének kĺizteriileti munkaihoz, az alábbi
feltételekkel és kikötésekkel :

jelen firlajdonosi hozzźĄ.źľrulás a bęnlhźlz'ôt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szfüséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

a beruhazónak (építtetőnek) a kÓzutkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájara|ást a vonatkozó rendelet (I9ĺI994. CV.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. keľĺilet Polgánĺlesteľi Hivatal Hatósági
Ügyoszĺíly Építésügý Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglďtakat
maľadéktďanul be kell tartani.

köteleziakivitelęzőta_atélimunkavégzésfeltételeinekbiĺosításápal_aSzentkinályi
utcď jaľđa- és ritszakaszon a bontlási hely rétegrenđjének (és jĺírda szegélykő)
helyľeállítását követően, a jáľda teljes szélességében, legďább 1 m hosszúságban új
aszfaltburkolat megfelelő minőségben tcirténő kiépítéséľe, melyre a bęnńáző és
l<tvlte|ező közösen 5 év gaľanciźLtvźL|Lal,

az engedélyes köteles a munkfü (helyreráJlítás) elkésztiltéről a koztertilet tulajdonosát
írásban értesíteni,

jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedéIyező szervek, szakhatóságok előírasainak
maradéktlalan betaľtásával, a dĺintés napjától számított 1 évig éľvényes.

a.

b.
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Felelős: polgármester
Hataľidő: 201 5. november 23.

3. Józsefu árosi GazđáIkodási Kőzpont Zrt.
Előterj esztő : Kov ács o ttó - vagyongazdłźlkodłźs i igaz gató
(ír ósb eI i eIő terj e s zt é ý

Soĺós Gyłirgy
Kéľdezi, hogy különtárgya|ásravan-e javaslat. Megadj aa szőt Jakabff Tamásnak.

Jakabt Tamás
3.3 ., 3 .4., 3. 5-ĺjs napiľendeket szeľetné kikémi.

Soós György
Egyéb kÍĺl<ĺntargyalĺĺsra javaslat nem érkezett, így a 3.l., 3.f. napirend egyĹittes vltźijźt
megnyitja. A vitát kérdés, hozzásző|ás hianyában IezĄa, szavazásra bocsátja a blokkban
maľadt hatfu o zati javaslatokat.

Napĺľend 3.1. pontja: Lakás elĺdegenítésével kapcsolatos vételáľ és eladási ajánlat
jőváhagyátsa (2 db)

A Vrírosgazdĺálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájaru| az ingat|arl-nyilvantaľtĺásban a ĺ-he\yrajzi sziímon nyilvántartott,
teľmészetben a Budapest vlil., Mátyás téľ !f szÁm a|attĺ, 48 m2
ďapteľĹiletÍĺ, 2 szobás, komfoľtos lakĺísľa határozatlan idejű béľleti jogviszonnyal
rendelkező bér|ó részére történő eladási ajénhat kiküldéséhez. a33/2013. (Vu. 15.) számú
önkormányzati rendelet 19. $ (l) bekezdésében, a komfoľtos lakás éľtékesítésére
meghataľozotÍak szeľint, az elkésziilt forgalmi értékbecslésben megáIlapított forgatmi
éľték 50 %o-áva|megegyező összegű, 4.805.000,- Ft vételĺár közlése mellett.

Felelős: Józsefuiáľosi GazdĺíIkodási Központ Zĺt.vagyongazdźůkodősiigazgatőja
Hataridő : 20 1 5. novemb er 23.

2.) felkéri a Jőzsefvátosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti eladrísi
ajźnlat kikiildésére, valamint az adásv éte|l szetződés megkötésére.

Felelős: Józsefüláľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodźlsiigazgatőja
Ilatráľidő: 2015. decembeľ 31.

3.) A Vĺírosgazdálkodási és úgy dönt, hogy hozr-ajźttu| az ingatlan.
nyi|vźntartásban a számon nýlvántaľtott teľmészetben a

I sz:ĺm alatti, 50m2 alapteľiileťtl, fBudapest VI[., Szigony u
szobás, összkomfortos lakásra batarozatlan iđejtĺ bérIeti jogviszonnyď ľendelkező bérlő
részéľe történő eladási ajánlat kikiildéséhez, a33/2013. (V[. 15.) szĺámú önkonrrányzati
ľendelet 19. $ (1) bekezđésében, az összkomfortos lakás értékesítésére meghatrározottak
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szerint, az ęlkészült forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 oÁ-áva|

megegyező összegiĺ, 5.350.000,- Ft vételáľ kĺjzlése mellett.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazđá,lkodásiígazgatőja
Haĺíľidő: 20l5. november 23.

4.) felkéri a Jőzsefvźtosi Gazdálkođási Központ Zrt.-t ahatfuozat 3.) pontja szeľinti elađasi

ajárlat kiktildéséľe, valamint az adásvételi szeľződés megkötéséľe.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazđá|kodásiígazgatőja
Határidő: 2015. december 31.

Napĺľend 3.2. pontja: Javaslat gépkocsĹbeálló bérbeađásáľa (2 db)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzźĄani a Budapest VIII., Kaľácsony Sándor u. .29. szźtm alatti, 35463 hľsz.-ú telken
kialakított gépkocsĹbealló béľbeadásához'J részére, hatźrozat|an időre, 30

napos felmondási idővel 10.000,- Ft/hó + Afa béľleti díj mellett.

Felelős: Józsefilarosi Gazdátkodási Központ Zrt. vagyoĺgazdá|kodásiigazgatója
Hatláľidő: 201 5. novembęr 23.

2. felkéri a Józsefuarosi Gazdálkodasi Központ Zrt.-t u I.) pont szeńnti béľleti szeruodés

megkötéséľe, amely hatályba Iépésének feltétele az onkonĺrćnyzat tulajdonában álló Ĺires

telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók..,.és dologbéľletek béĺbeadásanak

feltételeiről sző|ő 59/2011. CxI.07.) szźmú önkoľmĺánýzati rendelet 13. $ (2) bekezdése

alapjćn3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő tlsszegíí óvadék megfizetése.

Felelős: Józsefuaĺosi Gazd.álkodási Központ Zrt.vagyoĺgazdálkođási igazgatőja
Haĺĺridő: 201 5. december 15.

3. az I.) pont szerinti béľIeti szerzódés megkötése esetén, az onkorményzat rutajdonában

ĺál1ó tires telkek, felépítrnényes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek

béľbeadasanak feltételeiről szóló 59/2O|l. CXI.07.) számú onkormrányzati rendelet 15. $

(4) bekezdés a) pontj a alapjźn eltekint az egyoldalú kötelezettségvĺállďó nyiLatkozat
közjegyzoí okiľatba foglalásától a bérleti díj mértékéľe tekintettel.

Felelős: Józsefviáĺosi Gazdálkodasi Központ Zrt.vagyongazÄź:Jkodásiigazgatőja
Hatáĺidő: 20 1 5. november 23.

A Vaĺosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzźljtľ:ril, a Budapest VIII.' Karácsony $ando; }ł.?9. szám ďatti, 35463 hĺsz.-ú telken

kialakított gepkocśĹbeálló bérbeädášáhöäll tészéte, hattrozaflarl időre, 30

napos fęlmonäási idővet 10.000,- Ftlhó + Áfa bérleti díj mellett.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazđáLkodétsiigazgatőja
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Hataridő: 2015. november 23.

2. felkéri a Józsefiláĺosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t M 1.) pont szerinti bérleti szerződés
megk<itéséľe, amely hatźÄybalépésének fettétele az tnkormźnyzattulajdonában ál1ó tires
telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és dologbérletek bérbeadásanak
feltételeiről szőlő 59l20i1. cXI.07.) számri önkormrányzati rendęIet 13. $ (2) bekezdése
a|apjźn 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegiĺ óvadék megfizetése.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkođási Központ Zrt. vagyongazđálkodźsi ígazgatőja
Határidő: 2015. december 15.

3. az 1.) pont szeńnti bérleti szerződés megkötése esetén, az Önkormámyzat tulajdonában
áLIő iires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és dologbérletek
bérbeadásanak feltételeiről szóló 59/2011. CXI.07.) számú tnkormĺányzati rendelet 15. $
(4) bekezdés a) pontja a|apjén eltekint az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat
kozjegyzói okiratba foglalasától, a béľleti díj mértékéľe tekintettel.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyoĺgazdálkodĺásiigazgatőja
Hataĺidő: 20l 5. november 23.

Napirend 3.3. pontja: A Magyaľ TáľsashĺĹz Kft. valamint Faľagĺí Viľág Gyöng5rvér
egyéni váÄIra|koző béľbevételi kéľelme a Budapest vlu.' Horuáth MÍháty tér L6. szám
alatti üľes, łĺnkoľmányzati tulajdonú nem lalcás célrí helyiségre

A napiľend 3.3. pontját küItin táľryalásľa kikérték.

Napĺrend 3.4. pontja: A Magyaľ Táľsasház Kft. bérbevételi kérelme a Budapest vln.'
Kiss József,u.2ĺA. (Rákóczĺ út 57.) szálma|atti üres, iinkoľmányzatitulajdonű nem lakás
célri helyiségľe

A napiľend 3.4. pontját kĺilłĺn táľryalásľa kikérték.

Napirend 3.5. pontja: Az Aľt's Haľmony Szabad Művészeti Társaság kéľelme a
Budapest VIII. keľĺilet, Riikk Sziláľd u. 11. száĺm a|atti iiľes, önkoľmźnyzati tulajdonú
nem lakás célú helyiségre' a béľleti díj kedvezményes łĺsszegen tiiľténő megállapítására

A napiľend 3.5. pontját küliin táľryalásľa kĺkéľték.

Soĺís Gyöľgy
Megrállapítją hogy a BizottsĘ 13 igen, 0 nem, 1 taľtózkodássa| az alábbi hatálrozatokat
elfogađta.

Napiľend 3.l. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladásĺ aján|at
jőváhagĺátsa (2 db)



1L86ĺ20t5. (XI.23.) sz. váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)
(ľematikni blokkban tortént a szavazás.)

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l .) hozzajtrul az ingat|an-nyilvantartásban
természetben a Budapest VIil.' Mátyás tér
a|apteriLeii, 2 szobás, komfoľtos lakásra hatfr.ffiW idejtĺ -bérleti jogviszonnyď
ľenđelkező bérlő részére történő elađási ajźnlatkikiilđéséhęz, a33/f013. (VII. 15.) számú
önkormányzati ľendelet 19. $ (1) bekezdésében, a komfoľtos lakás értékesítésére

meghatfuozottak szeľint, az e|készĺilt foľgalmi értékbecslésben megallapított foľgalmi
érték 50 %o-ávalmegegyező összegű, 4.805.000,- Ft vételar közlése mellett.

Felelős: Józsefuarosi Gazdátkodási Központ Zrt. vagyongazdźúkodćtsi igazgatója
Hataridő: 2015. november 23.

2.) felkéľi a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatérozat 1.) pontja szerinti eladási

ajanlat kikĺildésére, valamint az adásvételi szeľződés megkĺitésére.

Felelős: Józsefuarosi Gazdalkodási KözpontZrt. vagyongazdĺílkodásiigazgatőja
I,-Jatźniđő: 20l 5. decembęr 3 1.

3.) A Yáĺosgazđźúkodási úgy dönt, hogy hor-zájźru| az ingatlan-
sámon nvilvántartott. teľmészetben anvilvĺíntartasban a

Buđapest vI[.' száľm alatti' 50 m2 a|apterli|etu, 2

szobás, összkomfortos lakasľa i jogviszonnyal ľendelkező bérlő
részéte történő eladĺísi ajźnlat kiktildéséhez' a33/f0I3. (VII. 15.) számú önkormányzati
rendelęt 19. $ (1) bekezdéséberL''az összkomfortos lakás éľtékesítésére meghatĺáľozottak

szerint, az elkésziilt forgalmi értékbecslésben megálIapított forgalmi érték 50 %o-źxal

megegyező összegii, 5.350.000,- Ft vételáľ közlése mellett.

Felelős: Józsefüaľosi Gazdálkodási Kö4pont Zrt.vagyongazđá|kodasiígazgatőja
IJatźtrĺdő: 201 5. november 23.

4.) felkéľi a lőzsefvźtosi Gazdálkodási Központ Zĺ,t..-t abatfuozat 3.) pontja szerinti eladási
aj ćnlat kiküldé séľe, valamint az adásv ételi szerződés megkötésére.

Fe1elős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdeÄkodźsiigazgatőja
Hatáľidő: 2015. december 31.

Napĺľend 3.2. pontja: Javaslat gépkocsĹbeálló béľbeadásáľa (2 db)

1187l20t5. (xI.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzůigyĺ Bizottság határozata
(I.3 igen,0 nem, 1 tartrózkodás szavazattal)
(ľemati.ĺrai blokkbąn történt a szavazás.)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

he|yrajzi számon nyilvántaľtott,

r szám a|atti, 48m2



1. hozzćĄárul a Budapest VIII., Karácsony Sándor u. 29. szźrn a|atti, 35463 hĺsz.-ú telken
kialakítoĺ gépkocsi-beálló bérbeadásahozIllrészére,határozat|arl időľe, 30
napos felmondási iđővel 10.000,- Ft/hó + Áfa béĺleti díj mellett.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Kö4pontZrt. vagyongazdálkodásíigazgatőja
Határidő: 201 5. november 23.

2. felkéri a Jőzsefvátosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t M 1.) pont szerinti bérleti szeĺzódés
megkötésére, amely hatáLybalépésének feltétele az onkormźnyzattulajdonában álló Ĺires
telkek, felépíĺnényes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek béľbeadásának
feltételeiĺől sző|ő 59/f011. CxI.07') szźlmt önkormányzati ľenđelet 13. $ (2) bekezdése
a|apjáĺ 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő <5sszegű óvadék megfizetése.

Felelős: Józsefiĺarosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongaziáIkodasíigazgatőja
Haüáridő: 2015. december 15.

3. M I.) pont szerinti béľleti szeruódés megkötése esetén, az Önkormén5ľzat fulajdonában
á||ő tiľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és dologbéľletek
béľbeadásiĺnak feltételeiről szóló 59/2011. CXI.07.) szÁmű tnkormanyzati rendelet 15. $
(4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint az egyo|dalri kĺitelezettségvállďó nýlatkozat
kozjegyzői okiratba foglalásától a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Józsefuiáľosi Gazdálkodási Központ Ztt.vagyongazdáLkodálsiigazgatőja
Hataľidő: 20 1 5. novembet 23.

1188i20t.5. (xI.23.) sz. Városgazdálkodásí és PénzÍigyi Bĺzottság hatärozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartĺózkodás szavazatta|)
(Iematilrai blok]rbąn tĺjrtént a szavazas.)

A VarosgazdĺáIkodasi és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzőĄfua| a Budapest VIII., Kaľácsony Sandor u. 29. szőtm alattl, 35463 hĺsz.-ú telken
kiďakított gépkocsi-beáIló bérbeadásához.-I} részéte, hatźrozat\arĺ időre, 30
napos felĺnondrási idővel 10.000,- Ftlhó + Afa béľleti díj mellett.

Felelős: Józsefuaľosi GazÄétlkodrási Központ Zrt, vagyoĺgazdóJkodásiigazgatőja
Hat.áĺiđő: 2015. novembeľ 23.

2. felkéri a Jőzsefvźtosi Gazdálkodĺási Kdzpont Zrt.-t az I.) pont szerinti bérleti szerzodés
megkötéséľe, arrrely hatźÄyba lépésének feltétele az onkoľmányzattulajdonában álló Ĺiľes
telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeađásának
feltételeiről szől'ő 5912011. CXI.07.) számű önkormínyzati rendelet 13. $ (2) bekezdése
a|apján 3 havi bruttó béľleti đíjnak megfelelő összegrí óvadék megfizetése.

Felelős: Józsefuĺĺľosi GazdáIkodasi Központ Zrt. vagyongazdźúkodźlsiigazgatőja
Határidő: 2015. december 15.
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3. az 7.) pont Szerinti béľleti szeruőđés megkötése esetén, az tnkormźnyzat tulajdonában
alló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek
bérbeadasanak feltételeiľől szóló 59/fOI1. CxI.07.) számú onkormanyzati ĺendelet 15. $

(4) bekezdés a) pontja alapjźĺn eltekint az egyolđa|ú kotelezettségvállaló nyilatkozat
kozjegyzői okiľatba foglalásától, a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Józsefuarosi Gazđalkodasí Központ Zrt.vagyongazdźl\kodásíigazgatőja
Határidő: 2015. nĺrvembeľ 23.

Napirend 3.3. pontja: A Magyaľ Táľsasház KÍt. valamint Faľagó Viľág Gyiingyvér
egyéni vállalkozó bérbevételi kéľelme a Budapest vI[.' Hoľváth Mihály tér 16. szám
alatti üľes, önkoľmányzati tulajdonű nem lakás célú helyiségľe

Soós Györry
A napirend vitájźtmegnyitja és megadja aszőt Jakabff Tamás képviselőnek'

Jakabff Tamás
A helyiség bérlésére két jelentkező van. Az egyik magasabb bérleti díjat ajanloĺ fel. Ilyen
esetben lehetőség volna versenyeztetni őket. Pźtyézatot kiíľni nem tudja mennyire célszerĺi,
viszont tekintettel kellene lenni aľra, hogy a Magyaľ Taľsashaz Kft. a Kis József utcában is
szeľetne kibérelni helyiséget, így meg kellene vizsgátni, hogy tényleg kell-e neki a kettő' és ha
a kettőből tényleg az egyiket imá aLĘ akkor úgy lerure célszerű, hogy csak az egyiket adja ki
neki a JGK. A másik helyiséget meg a másik jelentkezoĺęk lehetne kiadni.

Soĺis Gyłirgy
Yá|aszadásramegadja a szőt a JGK-nak.

Nováczky Eleonĺíľa
A 3.3-as előterjesztéssel kapcsolatbaĺr elmondja, hogy megkeresték a mĺísik kérelmet
benyujtót is, és a kérdéstik ellenére nem adott íľasos ajánlatot a bérleti díjľa vonatkozőan,
ezértis vették úgy, hogy a sámított bérleti díjonkerĹil előterjesztésre. A Magyaľ Tĺáľsashaz

Kft-t is megkeresték, hogy mind a két helýséget szeretnék-e bérbe venni, vagy csak az

egyiket' Azvo|t avź.Jasz, hogy mindkettőt. Attól még előfordulhat, hogy csak az egyik bérleti
szeruődést fogjá{< a|áími. A versenyeńetést nem javasolją meľt azingat|arĺ értéke 4,7 mi||ićl

forint, nagyon alacsony, és az atapasztalat, hogy ezekben az esetekben még az sem pźůyázilk,

aki bérbevételi kérelmet nyújtott be.

Soĺís Gytiľry
További kérdés, hozzásző|ás hianyában a napiľend vitját |ezćĄa. Szayazźsra bocsátja a

hatźlr ozati j avas lats ort.

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságúgy dönt, hogy

1.) nem jdrul hoalź a Budapest VIII., 35194l0lV1 he|ytajzi számon nyilvántaľtott, a
Budapest W[., Horuáth Mihály tér 16. szám a|att tďálható, 24 m" ďapteľtiletiĺ utcai

bejuatű ftĺldszinti tires önkormĺányzati tulajdonri helyiség bérbeadásĺíhoz Baragő VÍľág
Gyiingyvéľ egyéni vállalkozó részéte.
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Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdáJkođźsiigazgatőja
Hatráridő: 201 5. november 23.

2.) hozzájáru| a Budapest VIII., 35194ĺ0/NI he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest
VIII.' HorváÚh Mihály tér 16. szanr alatt talállrató, 24 n" alapteľületĹi utcai bejar.atu,
ťolđszinti tires önkoľmĺínyzati tulajdonú nem lakas célri helyiség bérbeađásához,
hatfuozat|aĺl időre, 30 napos Íblmonđási idő kikötésével, a Maryaľ Társasház Kľt.
részéte'tĺársashĺázkezelői iľoda céLjźrą32.000,- Ft/hó + Áfa bérletĺ + közĹizemi és kĺil<in
szo| gá|tatási díj ak ö s sze gen.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiígazgatőja
Haüíridő: 2015. november 23.

3.) hoz'zájárul a Budapest VIII., 35194/0/N| helyajn számon nyilvántanofi, a Budapest
VIII., Hoľváth Mihály téľ 16. szźlm alatt talźůhatő,Z4 m, alapteľületri utcai bejráľatu,
floldszinti iiľes önkoľmányzati tulajđonú nem lakás célri helyiségfe|t$ításźhoz.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hataľidő: 20i5. novembeľ 23.

4.) a Magyar Társasház KfĹ a bérleti jogviszony időtaĺtama alatt bérbeszámítassď nem
élhet, továbbá az ákalavégzelt beruhazások ellenéľtékét az onkoľmźnyzattó| semmilyen
jogcímen nem követelheti abérleti jogviszony aLatt és azt követően sem.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazđákodźsiigazgatôja
Hataľidő: 2015. november 23.

5.) felkéri a Józsefuaľosi Gazdálkodasi Kö4poft Zrt.-t a hatfuozat 2.) pontjában foglaltak
szeľinti bérleti szerződés megkötésére, amelynek fęltétele, hogy az onkormányzat
trrlajdoruában álló nem lakĺs célj:ára szolgláló helyiségek bérbeadásĺínak feltételeiľől szóló
35/20L3. CVI. 20.) önkoľmanyzati renđelet 14. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi bruttó
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállďasi nýlatkozat a|źitásátt váIla|ja a lęendő
bérlő.

Felelős: Józsefvarosi Gazdĺĺlkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodálsiigazgatója
Határidő: 2016. jarnat 3|.

Soós Gyiĺľry
Megíllapítją hogy a Bizottság 13 igen, 0 nem, 1 taľtózkodássď az a|ábbi hatźrozatot
elfogadta.

1189120Í5. (xI.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(l3 ĺgen' 0 nem, 1 tartĺózkodás szavaz.atta|)

AYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

|) nem jđrul hozzú a Budapest VIII.' 35194/0/N1 he|yajzi számoľ nyilvántaľtott, a

Budapest vI[., Hoľváth Mĺhály tér 1"6. szám ďatt ta|tlhatő,24 m, alapteľiiletiĺ utcai
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bejaľatú ftjldszinti tiľes ĺjnkormtnyzati tulajdonú helyiség bérbeadasahoz Faragő Viľág
Gyöng}'véľ egyéni vállalkozó részére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatója
Határidő: 20i5. novembęr 23.

2) horzájáral a Budapest VIII', 35194l0lNI be|yrajzi számoł nýlvántartott, a Budapest
vlil., Iloľváth Miháty tér 16. szźtrn a|att ta|őtl.ható,24 Íŕ alaptcrülctü utcai bejńratu,
fiildszinti i.ires önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadástłloz,
hatfuozatLan időre, 30 napos felmondási idő kikĺjtésével, a Magyaľ Társasház Kft.
részére,táĺsashiízkezę|őiirodacé|jźra,32.000,- Ft/hó + Lfa bérleti + közĹizemi és külön
szolgáltatĺási díj ak összegen.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazđálkođrásiigazgatőja
Hataĺidő: 2015. november 23.

3.) Liozzájá.ľul a Budapest VIII., 35194/0ĺNI helytajzi számon nyilvantaľtott, a Budapest
VIII., Horváth Mihály téľ 16. szálm a7at1 talrtÄhatő' 24 |ŕ alapterülehĺ utcai bejĺíratu,
fřjldszinti iires önkoľmźnyzatitulajdonú nem lakás célú helyiség felújítasához.

Felelős: Józsefvarosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyoĺgazdĺálkodĺási igazgatója
Határidő: 20 1 5. november f3.

4.) a Magyaľ Táľsasház Kft. a bérleti jogviszony időtartama ďatt bérbeszámítással nem
élhet, továbbá az á]ta|avégzett beruhazások ellenértékét az onkonrrányzattő| semmilyen
jogcímen nem követelheti a bérleti jogviszony alatt és azt követően sem.

Felelős: Józsefuĺĺľosi Gazdálkodási Kdzpont Zrt. vagyoĺgazdźlkodźtsiigazgatója
Hatáľidő: 2015. novembet 23.

5.) felkéri a Józsefuáĺosi Gazdálkodási Közpoft Zrt..t a hatfuorat 2.) pontjában foglďtak
szerinti bérleti szeruődés megkötéséĺe, amelynek feltétele, hogy az onkoľmányzat
tulajdonában iílló nem lakás céljáľa szo|gźl|ő helyiségek béľbeadasanak fęltételeiről szóló
35/2013. CVI. 20.) önkormanyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése aIapján 3 havi bruttó

bérIeti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan

közjegyzo előtt egyoldďú kötelezettségvállďási nyilatkozat a|ěnrását vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Józsefuarosi Gazđalkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodásiígazgatója
Hatáĺídó : 2016. januźn 3 I .

Napirend 3.4. pontja: A Magyar TáľsasházKÍt. bérbevételi kéľelme a Budapest VIII.'
Kiss Jĺízsef u.flA'. (Rákóczi út 57.) szám alatti üres, łĺnkormányzati fulajdonú nem lakás
céIr'i helyiségre

Soós Gyiirry
A napirend vitájátmegnyitja és megađja aszőtJakabfr Tamás képviselőnek.
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Jakabfo Tamás
En. azért kéľte ki, mert ĺĺsszefüggött a másikkď.

Soós Gyiiľgy
További kérdés, hozzásző|ás hianyában a napirend vitáját |ezźĄa. Szavazásra bocsátja a
hattr o zati javas latso rt.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi tsizottsäg úgy dönt, hogy

1.) b'ozzájá.ľu| a Budapest VIII.'34637/0/N37 helyrajzi számon nyilvántartott, a Budapest
VIII.' Kiss Jrizsef u. 2. (Rákĺóczĺ út 57.) sztlm a|att' talá|hatő, f9 m" alapteľiiletrĺ utcai
bejźnat(l, ftilđszinti iires önkoľmtnyzati fulajdonú nem lakás célú helyiség béľbeadásahoz
gtzszo|gźitatas nélkiil, hatáĺozatlan időľe, 30 napos fęlmondási idő kikötésével, a
Magyar Táľsasház Kft. részére, taĺsasházkezelői iľoda céljaľa,34.020,- Ft/hó + Áfa
béľleti + közĹizęmi és ktilön szolgáltatasi díjak cĺsszegen.

Felelős: Józsefilaľosi Gazdálkodási Központ ZrLvagyongazdźůkodźlsiigazgatőja
Hataridő: 2015. november 23'

2.) felkéri a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatéltozat 1.) pontjában foglďtak
szerinti bérleti szeĺzőđés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkoľmányzat
tulajdonában ĺálló nem lakás céIjźnaszo|gá|ő helyiségek bérbeadásrĺnak feltételeiről szóló
35/201'3. (vI. 20.) iinkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése ďapjan 3 havi bruttó
béľIeti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kőzjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat alőítźsć"ŕ véllalja a leendő
bérlő.

Felelős: Józsefuarosi Gazdĺílkodasi Központ Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatója
Hatĺíľidő : 201 6. januar 31.

Soós Gyłĺľgy
Megá||apítja" l:rogy a Bizottsźry 1'4 igen, 0 nem, 0 tartózkođássa| az alábbi hatźltozatot
elfogađta.

1'190ĺ20L5. (xI.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůĺgyi Bizottság határozata
(14 ĺgen' 0 nem,0 taľtĺízkodás szavazattal)

A Vĺíľosgazdalkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) bozzáĺjáľul a Budapest vII.,34637/0/N37 helyĄzi szárrrorr nyilvantaľtott a Budapest
vlil., Kiss Jĺízsef u. 2. (Rákóczi űlt 57.) szźłn alatt ta|ěůhatő,29 m, ďapteriĺletíi utcai
bejaĺatía Ířjldszinti iiľes önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadásĺíhoz
gźnszolgźůtatás nélkÍil, haÍfuozatJan időre, 30 napos felmondasi idő kikötésével, a
Magyaľ Táľsash:áz KÍt. részére, tĺĺrsasházkezelői iroda céIjőra,34.020,- Ft/hó + Áfa
béľleti + kcjziizemi és ktilön szo|gźltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Hataľidő: 201 5. novembet f3,



2.) felkéri a Józsefvarosi Gazdálkođási Központ Zrt.-t ahatáĺozat 1.) pontjában foglaltak
szerinti bérleti szerzódés megkötéséĺe, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat
tutajdonában álló nem lakas céljáraszoLgá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló
35l2O|3. CVI. 20.) önkormányzati rcndelet 14. $ (2) bekezdése ďapjarr 3 havi bruttó

bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján

köĄegyzłS eliiĺt egyĺ.lltlalú ktjtclezeĹĹségvállalási nyiIatkozat alźtírź.sát váI|a|ja a leendő

bérlő.

Felelős: Józsefuaĺosi Gazdálkodasi Központ Zrt. vagyongazdalkodási igazgatója
Határiđő: 2016. január 3 I,

Napiľend 3.5. pontja: Az Art's Harmony Szabad Művészeti Táľsaság kéľelme a
Budapest VIII. kerület, Riikk Sziláľd u. 11. szám alatti üres, iĺnkormányzati tulajđonú
nem lakás célri helyiségľe' a bérleti díj kedvezményes łisszegen tiĺrténő megállapítására

Soós Gytirgy
A napiĺenđ víĄátmegnyitja és megadja aszőtJakabfy Tamás képviselőnek'

Jakabfv Tamás
Éľaenoaĺt hogy erre a helyiségre volt-e ptiyázat korábban, és volt-e hirdetve valamilyen
módszeľrel, mert elég jó helyen tďáIható.

SoĺĎs Gyfiľgy
Válaszadásra megadja a szőt a JGK-nak.

Nováczlry Eleonóľa
Volt hirdewe a szokásos módszerekkel. Érdeklődés volt rä, azoĺban vďóđi kéręlem nem

érkezett.

Soós Gytirgy
További kérdés, hozzÁsző|ás hianyábaĺr a napirend vitáját |ezĄa. Szavazásra bocsátja a

határ ozati j avasl atsort.

1'.) nem jórut hoaá a Budapest vlil., 36677ĺ0/N29 helyľajzi számon nýlvántaľtott, a

Budapest vlu., Rökk Szitárd u. t.1. szźm a|att található, 216 m, alapteriiletti iires,

önkormányzati tulajdonú, utcai bejáĺattl" pinceszinti nem lakás célú helyiség felújíŁási
költségeinek bérleti díjba történő beszźtmitźsáůloz.

Felelős: Józsefuarosi Gazdalkodĺísi Központ Zrt.vagyongazđźikođźtsiigazgatőja
Hatáľidő: 20l 5. novemher f3.

2.) hozzájárul a Budapest YIil., 36677l0ĺN29 helyrajzi számon nyilvríntartott' a
Budapest VIII., Ri'kk SziIáľđ u. l.1. szám alatt talĺĺlható, 216 m, alapteriiletű, tires,

oĺlkotmányzati tulajđonú, utcai bejáľatu, pinceszinti nem lakás célú helyiség

bérbeadásához gáľ;elláúás nélkül, hatfuozoĹt időre, 20f0. december 31-ig az Art,s
Harmony Szabad Művészetĺ Társaság részére próbaterem, klubhelyiség tevékenység

céIjáĺa. A bérleti díj összege a béľleti jogviszony első 12 hónapjában a megállapodasban

foglaltak teljesítése esetén a mindenkoľi kiiztis kłiltség iisszege (mely ahatfuozathozata|
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időpontjában 47.520,- Ft/hó) + Afa béľleti ł kĺizüzemi és ktilön szolgaltatási díjak
összegen, amely a 13. hónapot követően af48/20l4. (VI. 19.) szźlmű képviselő-testiileti
határozat 28. pontjának megfelelően a 26. pont a.), b.) vagy c.) pontja szerinti méľtékre
módosítható.

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyoĺgazđźůkodźłsi igazgatőja
Hatĺáľidő: 201 5. november f3.

3.) hozzáiáru| ahatźnozat 2.) pontja szerinti helyiség fetújításahoz. Amewryiben a bér|ó a
vállalt felújításokat (teherhordó beton készítése, aljzatbeton készítése, vakolat leverés 2 m
magasságig, szźritővakolat készítése 2 m magasságig, vakolatjavítĺĺs, lapburkolatok
bontása, cseľéje, parketta javítrís, bitumenes lemezszigetelés, technológiai szigetelés,
ilzemi víz elleni szigetelés) a béľleti szerzóďés megkötésétől szĺímított 6 hónapon beliil
nemvégzi e|, vagy a késedelem okát a Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt. fę|éÍĺtelt
érdemlően nem igazolja, úgy a bérleti díja a béľleti jogviszony kezdetétől az e|só 72
hónapban 89.750,- Ft/hó + Áfa összegre emelkedik.

Feielós: Józsefuárosi Gazdálkodási Köąpont Zrt.vagyongazdáůkodásiigazgatőja
Hataridő: 2015. november 23.

4.) a bérlőnęk tudomásul kell vennie, hogy az źita|a e|végzet1beruházasok megtérítését a
bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnését követően semmilyen jogcímen
nem követelheti a béľbeadótól.

Felelĺĺs: JózsefiĺarosiGazdéikođźlsi Központ Zrt'vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatfuiđő: 20 1 5. novemb et 23.

5') ahatfuorat2.) pondában megállapított bérleti díjak feltétele, hogy

a) a bérlő koteles a honlapján, sajtó megjelenésein a Budapest Józsefurírosi
onkormĺányz atot támo gatóként szeľepeitetni.

b) a legalább havi rendszeľességÍĺ helyiséghasználatot igénylő eseményekľől (fogadóóra,
gyiílés, rendezvény, tanácskozas' tanácsadiás) a Béľbeadőt tajékoztatĺ4 meghívót
kiildeni.

c) minden év marcius 15. napjáig benyujtani az ađott éwę vonatkozó szakmai tervét,
amelýől kiderĹil, hogy milyen eseményeket teÍvęzaz év soľĺín megľendemi, illewe
a bérIeményben milyen állandó tevékenységet végez, az mennýben szolgálja
Józsefuĺíros és a józsefráľosi lakosok éľdekeit.

d) minden év május 3I. napjáíg benyujtani az előző éves tevékenységéről sző|ő, az
onkoľmĺányzata|ta|megbatfu ozotttaľtalÍnúszakmđbeszámolóját.

e) a helyiségben az alapszabáIyában megielölt céloknak megfelelően a bérbeadáskoľ
engedélyezett tevékenységet folyarrratosan folytatni.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Kö4pont Zrt. vagyongaztźikodasiigazgatőja
Hatźľľ'dő 201 5. novemb er 23.

6.) a szakmai terv és a szakmaĺ beszámoló étékelésére és elfogadaséna a hatlĺskönel
rendelkező bizottsag (Embeľi Erőforrás Bizottság) jogosult. Amennýben a hatásköne|
rendelkező bizottsźry a szakmai tervet és bęszámolót elfogadtą úgy a civil
tevékenységhez kapcsolódó béľleti díj az adott évľe is érvényben maľad'
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Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazđá|kođási igazgatoja
Hatáľidő: 201 5. november f3.

7.) amerrnyiben aszęrvęzętaz 5.) pont szerinti első éves beszámolóját aszakmai bizottság
részéte benffitotta, és aŻ. a bizottság elfogadta, az orkormźnyzat Tulajđonosi/Béľbeadói
jogokat gyakorló bizottsága kérelemre a bérleti díjat a helýség Józsefváľtrs, valaminĹ a
józscfvárusi lak..lsok éľdekélren folytatott tevékenység szeľirrti kihasanáltsága
fiiggvényében a248/f013. CVI.19.) számú képviseIő-testtĺleti hatélrozat f6. pont a.)' b.)
vagy c.) pontja szerinti méĺékľe módosíthatja, a bérleti szetzódés egyéb feltételeinek
változatlanul hagyása mellett.

Felelős: Józsefvarosí Gazđálkodási Központ Zrt. vagyongazđźúkoďási igazgatója
Hataľidő: 2015. november 23.

8.) amennyiben a bérlő a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetve a szakmai terve,
szakmai beszrámolója alapjźn nem bizonyított, hogy tevékenységét legďább részben
Józsefvaľos érdekében végzi,így a béĺleti díj az érintett év januráľ 1' napjától, az akkor
érvényes szabályok szeľint kiszámított bérleti díjnak megfelelő összeg + infláció éľtékľe
emelkedik. Amennyiben a bérlő szakmai terve vagy besámolója a|apján bizonyított,
hogy tevékenységét csak ľészbenvégezte Józsefuáros éľdekében, úgy a béľleti díja a nem
lakás célú helyiségek bérleti díjának megállapítasaról szóló f48/2013. ryr.19.) szamú
képviselő-testületi hatźľrozat f6. pontjábarl meghattltozott, eggyel magasabb kategóriába
sorolt béľleti díjra emelkedík.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyoĺgazđálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2015. november 23.

9.) felkéri a Józsefuarosi Gazdĺálkodási Központ ZÍt.-t a 2.) pont szerinti bérleti szerződés
megkötéséľe, melynek feltételę, hogy az onkoľmányzat tulajdonában á||ó nem lakás
céLjźra szolgaló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35ĺ2013. (W. 20.) számil
Budapest Józsefuarosi onkormanyzati renđe|et 14. $ (2) bekezđése ďapjĺán 3 havi bérleti
díjnak megfelelő óvadék megfizetését, vďamint a 17. $ ( )bekezđése ďapján köĄegyző
előtt egyolđďú kötelezettségvállďási nýlatkozat a|áírěsátvállďja a leendő béľIő.

Felelős: Józsefuarosi Gazdalkodasi Központ Zrt. vagyoĺgazdálkodasi igazgatója
Hatzľiđó: 20 1 5. november 23.

Soós Gyiirgy
Megállapítja, hogy a Bizottság 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodĺással az alábbi hatźrozatot
elfogadta.

t19tl20l5. Cxr.23.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyĺ Bĺzottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtĺízkodäs szavazattal)

AYźrosgazdĺálkođĺási és PénzĹigyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) nem jdrul hozzđ a Budapest VIII., 36677l0ĺN29 helyrajzi számon nyilvántaľtott, a
Budapest vlil., Rökk Szĺlárd u. 11. sztlrn alatt ta|źihatő,216 m" ďapteľÍiletií, tires,
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önkormanyzati tulajdonú, utcai bejáratű, pinceszinti nem lakás célú helyiség felújítási
kö I tsé geinek b érl eti d íj ba tĺirtén ő b eszźtmításźlhoz.

Felelős: Józsefuarosi Gazđálkodási Központ Zrt.vagyongazdáLkodási igazgatója
Hatar.idő: 2015. noverrrbeľ 23.

2.) hozzájáru| a Budapest VI[., 36677l0/Nf9 he|yrajzi számon nýlvántartott' a
Budapest VI[, Rökk Szitáľd u. 11. szám a|att tilźilhatő, 216 m2 ďaptertiletri, iiľes,
önkormányzati tulajdonú, utcai bejaĺatu, pinceszinti nem lakás célir helyiség
bérbeadásahoz géne|Látás nélktil, határomtt időľe, 2a20, december 31-ig az '!ĺrťs
Haľmony Szabad Mĺivészeti Táľsaság részére pľóbaterem, klubhelyiség tevékenység
céLjtra. A bérleti díj összege a bérleti jogviszony első 12 hónapjában a meglíllapodasban
foglďtak teljesítése esetén a mĺndenkoľi kiiziis kiiltség iisszege (mely ahatźrozathozatal
időpontjában 47.520,- Ft/hó) + Áfa béľleti + közĺŁemi és külön szolgaltatási díjak
összegen, amely a 13. hónapot követően a24812014. (VI. 19') sziámú képviselő-testiileti
hatźlrozat 28. pontjaĺrak megfelelően a 26. pont a.), b.) vagy c.) pontja szerinti mértéke
módosítható.

Fele1ős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodźlsiígazgatója
Hataľidő: 20i 5. novembet 23.

3.) hozzájáru| ahatźtrozat 2.) pontja szerinti helyiség felújÍtrísahoz. Amennyiben a bérlő a
vá]lalt felujítasokat (teheľhoľdó beton készítése, a|jzatbetonkészítése, vakolat leveľés 2 m
magasságig, szétítóvako|at készítése 2 m magasságig, vakolatjavítĺás' lapbuľkolatok
bontása, cseréje, paĺketta javítĺás, bitumenes lemezszigetelés, technolőgiai szigetelés,
tizemi víz elleni szigetelés) a bérleti szqzoďés megkötésétől számított 6 hónapon beltil
nemvégzi el, vagy a késedelem okét a Józsefuáĺosi GazdáIkodási Központ Zrt. fęlé hitelt
érdemlően nem igazolją ttgy a béľleti díja a bérleti jogviszony kezdetétől az első 12

hónapban 89.750,- Ft/hó + Afa összegre emelkedik.

Felelős: Józsefvarosi Gazdálkodási Köąpont Zrt.vagyongazđĺálkodrísiigazgatőja
Hatáľidó: 201 5. november 23.

4.) a bérlőnek tudomásul kell vennie, hogy az éitalla elvégzett beruhazasok megtérítését a
bérleti jogviszony bĺĺľmely okból történö megszűnését követően semmilyen jogcímen
nem kö,vetelheti a bérbeađótól.

Felelős: Józsefuarosi Gazdĺílkodási Központ Zrt.vagyongazdźlkođásiigazgatőja
Hataridő: 20 l 5. novembęr 23.

5.) ahatarozatf.) pontjában megállapított bérleti đíjak feltétele, hogy

a) a béľlő köteles a honlapján, sajtó megjelenésein a Budapest Józsefilarosi
onkoľmanyzatot támogatóként szerepeltetri.

b) alega|ább havi ľendszerességű helyiséghasználatot igénylő eseményekről (fogadóórą
gyűlés, rendemény, tanácskozás, tanácsadrás) a Bérbeadót tájékoztabli, meghívót
ktĺldeni.

c) minden év mĺárcius 15. napjáig benyujtani az ađott éwe vonatkoző szak<nu tervét,
amelyből kidęrĹil, hogy milyen eseményeket tervez az év soréln megrendezri, illetve
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a bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, az menĺly|ben szolgďja
Józsefuaros és a józsefuaľosi lakosok érdekeít.

d) minden év május 31. napjáig benyújtani az eIőző éves tevékenységéről szőIó, az
onkormanyzatćlta|meghatfu ozotttaľtalmúszakmaibeszźtmolőjźłĹ

e) a helyiségben az alapszabźtLyában megjelölt céloknak megfelelően a bérbeađáskor
engedélyezett tevékenységet folyamatosan folytatni.

Felelős: Józsefuaľosi CazdálLodasi l(ĺizpont Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatója
Hataľidő: 2015. novembeľ 23.

6.) a szakĺnai tęrv és a szakmai beszámoIó éľtékelésére és elfogadásfua a hatáskörrel
ĺenđelkező bizottság (Emberi Eľőforľás Bizottsrág) jogosult. Amennyiben a hatáskönel
rendelkező bizottság a szakmai tervet és beszámolót elfogadta, úgy a civil
tevékenységhez kapcsolódó bérleti díj az adott éwe is érvényben marađ.

Felelős: Józsefviírosi Gazdálkodási Központ Ztt.vagyongazdźtkodtlsiigazgatőja
Határidő: 20l 5. novembet 23.

7.) amennyiben aszetvezet az 5.) pont szerinti elsó éves beszámolójćú.aszalĺĺĺai bizottság
részére benffitotta" és an,abuottságelfogadta, az onkormźnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói
jogokat gyakorló bizottsága kéľelemre a bérleti díjat a helyiség Józsefráľos, vďamint a
józsefuĺárosi lakosok érdekében folytatott tevékenység szerinti kihasználtsága
fiiggvényében a 248/2013. CVI.19.) számú képviselő-testiileti hatźrozat 26. pont a.), b.)

vagy c.) pontja szerinti méľtékľe módosíthatja" a béľleti szerzođés egyéb feltételeinek
v á|tozat|anul hagyása mel lętt.

Felelős: Józsefuáĺosi Gazdlílkodasi Központ Zrt.vagyongazdá|kodźlsiigazgatőja
Hataľiđő: 201 5. november 23.

8.) amennyiben a bérlő a fenti köteiezettségeinek nem tesz eleget, illetve a szaloĺrai terve,

szalonai beszámolój a alapjarl nem bizonyított, hogy tevékenységét legalább részben

Józsefuáros érdekében végzi, úgy a bérleti dij az érintett év januar 1. napjától, az akkot
érvényes szabrályok szeľint kiszámított bérleti đíjnak megfelelő tĺsszeg + infláció éľtékľe

emelkedik. Ameruryíben a béľlő szakmai terve vagy beszímolója alapjźn bizonýtott,.
hogy tevékenységét csak részben végezte Józsefuáĺos érdekében, t,gy a bérleti díja a nem

lakás célú helyiségek bérleti díjának megźilapításaról szóló 248/2013. (VI.19.) szamú

képviselő-testĺileti hatźnozat 26. pontjában meghatlíromtt, eggyel magasabb kategóľiába
sorolt bérleti díjra emelkedik.

Felelős: Józsefuĺáľosi Gazdálkodĺási Központ Zrt. vagyongazdálkodrásiigazgatőja
Határĺđő: 20 1 5. november 23.

9.) felkéri a Józsefvaľosi Gazdálkodási Kĺizpo\t Zrt.-t a 2.) pont szerinti bérleti szerződés

megkötésére' melynek feltétele, hogy az onkonnźnyzat trrlajdonábaĺl álló nem lakás

cé|jźna szo|gźiő helyiségek bérbeadasanak feltételeiről sző|ő 35/2013. (VI. 20.) szarntt

Budapest Józsefuĺĺľosi onkormrĺnyzati ľendelet 14' $ (f)bekezdése ďapjĺán 3 havi béľleti
díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjĺĺn közjegyzó
előtt egyoldalú kötelezettségváIlalási nyilatkozat a|źlitásźltvállďja a leendő bérlő.
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Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyoĺgazdáLkođási igazgatőja
Hatáľidő: 201 5. november 23.

FELvILÁGosÍTÁs KÉRÉS

Soós Gyiiľgy
Az ülés végén lehetöség van kérdések t.eltételére. Megadja aszot Jakabťy Képviselo Urnak.

Jakabff Tamás
Régen az ingatlan.com poľtálon hirdette az onkoľmźnyzat a nagyobb éľtékű kiadó
helyiségeket, és azt vette észre, hogy eltíĺntek innen a hiĺdetések. Kérđen, hogy hova tíintek,
és vissza tudnának-e allni erre a hiľđetésre. A másik, hogy korábban a fatiizelésií kémények
beépítéséről volt szó. Kérdezi, hogy van-e most valami jogszeríí lehetőség aľl1hogy ilyenľe
éiljanak át itt a belvaĺo sban a lakók.

Soós Gyłiľry
Az első kérdésre a JGK, a másikľa Kocsis Attila képviselő fog vlílaszolni.

Nováczky Eleonóľa
Az ingatlarl.com ma is egy élő felület, sajnos a szęrződés meghosszabbítasakor egy kis
iđőeltolódas következett be" ezért levették a hirdetéseket. de folvamatosan töltik vissza.

Soós Gyiiľry
Kocsi s Attila kävetkezik.

KocsÍs Attila
Legiobb fudomása szerint jogszÄbá|ý tiItás nincs a fatiizelésnél, egyébként
keľeskedelemben, meg a megujuló energiahordozóknál |át|ntják' hogy a fatĺizelés
ĺ enesztlnszát éli Magyarországon.

Soĺós Gytiľry
Kocsis Attila Ur régen a miĺszaki igazgatőja volt a Kéményseprő Vállďatrak' tehźú

kompetens ebben. Egyéb kérdés nincs, ezért13 óta47 perckor bezźĘa az iilést.

a
a

K. m. f.

Az Mötv-ben foglďt ľendęlkezéseknek megfelel, és a Városgazdálkodási és Pénziĺgyi
BizottsĘ2O 1 5. novemb et 23 -ai iilésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja.
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Bođnáľ

\ /a'l-\\ll\/ I\/* k-(
Vtiriis TaĺÍás /

Bizottság ďelnöke

-&J

bós Gyiirgr

Szervezési és Képviselőí I
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A i esvzőkönwet ľ.észítették:'*l '^ r I

Vidák"s.g{H'""
Szervezési és Képviselői Iroda ĺĺgyintézője

//l(9". ď,Úh"J
Veres Evelyn

Szervezési és Képviselői Iroda ugyiĺtézoje

A iegvzőkiinw mellékletei:

- jelenléti ív
. meghívó

- előterjesztések
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