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Soós Gyiirgy
Köszönti a megjelenteket a Bizottság 20|6. évi 10. rendes tilésén. Megá|Iapítja, hogy a
Bizottság If foveIhatározatképes. Ismeľteti a napirendet az alábbiak szerint, majd szavazásra
bocsátja a napirendi javaslatot:

Napirend

1. G| azdáltko dási Ügyosztály
Előterjesztő: Dr, Galambos Eszter - tig1losztály'vezető
(írásbeli eIőterj esztés)

1. Javaslat közterület-hasznáIati kérelmek elbírá|tsáĺa + KIEGÉSZÍľÉs
ľóľxnzľnsÍľÉssBI,

2. Tulajdonosihozzájárulás a Budapest VIII. kerĹilet, Leonardo da Vinci utca útburkolat
felújításáhoZ

3. Tulajdonosihozzájárllás Budapest VIII. keľület, Festetics György utcában vízvezeték
ľeko nstruk ciő e|v é gzés éhez e orxÉ,zB E S ÍTE s )

4. Tulajdonosi hozzájtltuIás Buđapest Vm. kertilet, Kisfaludy utcában útépĺtési
munkákhoz

2. Jőzsefváľosi Gazdálkodási Kőzpont Zrt.
Előterjesztő: Kovács ottó - vagyonqazdálkodósi igazgató
(ír ás b eli előterj eszté s)

1. Zdrt iilés keretében tórgyalandó,4.5. szdmmal.
2. Javaslat a Budapest VIII. kertilet, József u.27. szám alatti telekingatlan pályázatutján

történő elidegenítésére
3.JavaslataBudapestVIII.keľĹi1et,KorányiSandoru.-szźtma|attilakásra

vonatkozóan 

- 

bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssol
tĺjľténő megsziintetésére, másik lakás bérbe ađźsa mellett
JavaslataBudapestVIII.kerület,KorányiSándoru.(Dszźlma|attilakásra
vonatkozóanlD és Illl bérlők bérleti jogviszonyának kĺizös
mege gy ezés sel történő megszÍintetésére, másik lakás bérbe ađźsa mellett
Javas1ataBudapestVIII.kertilet,KorányiSándoru.-szźlma|attilakásra
vonatkozóan-bér1őbéľletijogviszonyánakközösmegegyezésseltöľténő
megsztintetéséľe, másik lakás bérbeadása mellett
JavaslataBudapestVIII.keľület,KoľányiSandoru.-számalattilakásra
vonatkozóan 

--bérlő 

bérleti jogviszonyźnak közĺjs megegyezéssel
ttiľténő megszüntetéséľe, másik lakás bérbeadĺísa mellett
Javaslat á Budapest VIII., Práter utca 63. szám a|atti, 361l22l0lN2 hľsz.-ú üres
helyiség pá|yźzaton történő elidegenítésére

8. A Víg utca ABC Kft. bérlő tevékenységi kör módosítási kéľelme a Budapest VIII.
kerület, Víg u. 28. sztlm alatti tinkormtnyzatí tulajdonú nem lakás cé|jźna szolgálő
helyiség tekintetében

9. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Ülloi ĺt 34. szźtm alatti tires, otlkormányzati
tulajdonú nem lakás cé|jaru szolgáló helyiség nyilvános pá|yázat útjĺín történő
bérbeadasára

4.

5.

6.

7.



l0.-Dbéľbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, József u. 4|. szám a|atti
üres, önkonnányzati tulajdonú nem lakás céIjára szolgáló helyiségre

l|. Az INNOBER WAVE Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, II. Jaĺros Pál
pápa tér 22. szám alaÍti, iires, ĺĺnkormányzati fuIajdonú nem .lakás cé|1áĺa szo|gáIő
helyiségre

12. Javas|at a Budapest VIII. keľtilet, József körűt37-39. szźtm alatti iiľes, önkormźnyzatí
fulajđonú nem lakás cé|jáĺ9 szolgáIő helyiség nyilvános egyforduló s páIyazat tĺtjźn
töľténő bérbeadasara - nloTERJESZTo vIS sZAvoNTA

13. AUDIO Computer Sfudio Maľtikány Design Kft. béľbevételi kérelme a Budapest VI[.
kerĹilet, Szentkiľályi u. f2-24. szźtm a|atti iiľes, Ónkormźnyzati fulajđonú nem lákás
c éIj ár a szolgá|ő he lyi sé gre

14. A Budapest VIII. keriilet, Népszínhéz utca |6. sztlm alaIti, 34676l0/N7 he|ytajzi
számu üzlethelyiség elidegenítése

15. Javaslat a 1086 Budapest, Magdolna u. 12. fszt. 11., 1086 Budapest, Nugy Fuvaros u.
26. fszt. 3. és a 1086 Budapest, Szerdahelyi u. 18. II. 23. sz. alatti cjnkormźnyzati
tulajdonban lévő lakások,,szomszédságiházfe|ugyelők'' tészérę történő bérbeadására

16.Javaslata1083Budapest,Tĺjmőu.JlDszáma|attibérlőkbérleti
jogviszonyának felmondására irányuló döntés visszavonására ĺsÜncossÉG,
HELYSZÍNI KIOSZTÁS)

3. Egyéb előterjesztések
(ír ĺźs b e l i e l ő t eľj e s zt é s)

1. Javaslat a Józsefüáľosi Gazdálkodási Kcĺzpont Zrt.-vel ktjtendő megállapodás
megkötésére _ ELŐTERJESZTo vrs szĺ,voNTA
Előterjesztő: Dr. Sára Botond - alpolgármester

4. Zárt ĺĺlés keretében tárgyalandó előteľjesztések ,.i.)' 
':,".:;

(írĺisbeli előterjesztésft :''

1.JavaslataBudapestVIII.kerĺilet,DériMiksautcaTszźlműingatlanľa
vonatkozó elotásaľlási jogról..1aaló |$rnondásra
Előterjesztő: Dr. Galambos Eszter - a GazdáIkodási Üg,,osztály vezetője

2. Javaslat a Budapest VIII. keľtilet, Szentkiľályi utca rrrl sżám alatti ingatlanĺa
v onatko ző előĺĺás árl ás i j ogľó l való l emondásra
Előterjesztő: Dr. Galambos Eszteľ - a Gazdálkodási Üg,,osztály vezetője

3.JavaslataBudapestVIII.kerület,Magdo1nautca(Elszámalattilakás
páIyźnaton kív,iili minőségi lakáscseréjéľe és a foľgalmi érték különbĺizet összegének
cstĺkkentéséľe
Előterjesztő.. Kovács ottó - a Józsefvárosi Gazdĺiľkodási Központ Zrt.
v agl ongaz dól ko dds i i gazgat ój a

4.JavaslataBudapestVIII.keľĹĺlet,Magdolnau.ltszźlma|attijogcím
nélküli lakáshaszn á|ő tész|ętťĺzetési kérelmének engedélyezésére
Előterjesztő: Kovócs ouó - a Józsefiáľosi Gązdlźlkodási Kôzpont Zrt.
v a gl o n 8 az dĺźl ko dá s i i gaz gat ój a



5. Javąslat a Bu-$apest VIII. kertilet, Szigony u.IlI szttm alatti lakásra
vonatkozóanI. és lll bérlők béĺleti jogviszonyának közĺis
megegyezéssel tĺirténő megsztintetésére, masik lakás bérbeadása mellett
GóľxnznnsÍľns;
Előterjesztő: Kovács ottó - a Józsefvórosi Gcizdótkodósi Központ Zrt.
v aglongazdóĺko dás i igazgatój a

Soĺís Gytiľry
Megállapítja, hogy 12 ígen, 0 nem, 0 tartózkodźs szavazaĹta| a Bízottsźĺg a napirendet
elfogadta.

249 ĺ2016. (III.2 1.) sz. Város gazdáIkodási és Pénzügyi Bizotts ág hatźr ozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az a|źhbi napirendet fogadja el:
. ,ił

Napiľend

1. Gazdálkodási Ügyosztály
Előterjesztő: Dr. Galambos Eszter - ügyosztályvezető
(írásbeli előterj esztés)

1 . Javaslat közterület-hasznáIati kérelmek e|bír á,Iźsár a
2. Tulajdonosihozzźtjárulás a Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci utca útburkolat

felújításahoz
3. Tulajdonosihozzájárulás Budapest VIII. keľiilet, Festetics Gyöľgy utcában vizvezeték

rekonstruk cíő e|v égzéséhez GóTKÉZBESÍTÉS)
4. Tulajdonosi hozzájarulás Budapest VIil. keľület, Kisfaludy utcában útépítési

munkákhoz

2. J őzsefvárosi Gazdálkodási Kőzpont Zrt.
Előterjesztő: Kovócs ottó - vagyongazdólkodási tgazgató
(írásbeĺi előterjesztés) i. .i

1. Javaslat a Budapest VIII. kerĹilet, József ,. zł ś,a,natatti iäletingatlan pátyázatutján
történő elidegenítésére

2. Javaslat a Budapest VIII. keľĺilet, Korányi Sĺĺndor u. lll szám a|atti lakrásra
vonatkozóanĺIlĽbérlőbérletijogviszonyánakközĺismegegyezéssel
töľténő megszĹintetéséľe, masik lakas bérbeadása mellett

3. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Koriínyi Sándor u. I)szźtm a|atti lakásra
vonatkozóan(IlIl és lll|'bérlők béľleti j ogviszonyának közös
megegyezéssel ttjľténő megsziintetéséľe, mlísik lakás bérbe ađásamellett

4. Javaslat a Budapest VIII. keľület, Koľányi Sándoľ u.Ilszám a|attí lakásra
vonatkozóan rllbérlő bér]eti j ogviszonyának köziis megegy ezéssel töľténő
me gsztintetésére, másik lakás bérbe ađása mellett

5. Javaslat a Budapest VIII. kenilet, Koriínyi Sandor u.llll szźĺrl a|atti lakásľa
vonatkozóan .IIbérlő bérleti jogviszonyrĺnak kĺĺzĺls megegyezéssel
töľténő megsziintetéséľe, másik lakás béľbe adása mellętt



6. Javaslat a Budapest VI[., Práteľ utca 63. szźlm a|atli, 36I22lOlN2 hrsz.-ú tiľes
helyiség pá|y źzaton tĺjrténő elidegenítésére

7. A Víg utca ABC Kft. bérlő tevékenységi kör módosítási kérelme a Budapest VIII.
kerĹilet, Víg u. 28. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás cé|jźra szolgáLő
helyiség tekintetében

8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Ülloi ĺt 34. szźnn alatti iires, ĺinkoľmanyzati
tulajdonú nem lakás cé|jára szo|gálő helyiség nyilviános pá|yázat útjĺín tĺlľténő
bérbeadásara

9. (lD bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, József u. 41. számalalti
Íires, önkorm ányzati tulajdonú nem lakiís céIjára szolgźiő helyiségre

I0. Az INNOBER WAVE Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keľület, II. Jrĺnos Pát
pápa tér 22. szám alatti, ĺiĺes, önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szo|gá|ő
helyiségre

11. AUDIO Computer Studio Martikány Design Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII.
kertilet, Szentkirályi u.22-24. szźtm a|atti ĺires, önkormányzati tulajdonú nem lakás
céIjáta szo l gá1ó helyiségľe

12. A Budapest VIII. kerÍilet' Népszínház utca 16. szźtm a|atti, 34676/OlN7 helytajzi
számú tizlethelyiség elidegenítése

13. Javaslat a 1086 Budapest, Magdolna u. 12. fszt. I 1., 1086 Budapest, Nagy Fuvaros u.
26. fszt. 3. és a 1086 Budapest, Szerdahelyi u. l8. II. f3. sz. alatti önkormźnyzati
tulajdonban lévő lakások,,szomszédságihćzfelĹigyelők'' részére ttjrténő bérbeadáséra

14.Javaslata1083Budapest,Tömőu.Tszáma|attibérlőkbérleti
jogviszonyának felmondásaľa irányuló döntés visszavonásara 1sÜncossÉc'
HELYSZINI KIOSZTAS)

3. Zárt ůilés keretében tárgyalandrĺ előterjesztések
(írás b eli előterj e szté s)

1.JavaslataBudapestVIII.kerület,DériMiksautca-szźműingatlanľa
vonatkozó elővásárlási j ogró1 való lemondásra
Előterjesztő.. Dr. Galambos Eszter - a Gazdálkodási Üglosztály vezetője

2, Javaslat a Budapest VIII. keľület, Szentkirályi utca |I. szźtm alatti ingatlanĺa
vonatkozó elővasárlasi jo$ól való lemondásra
Előterjesztő: Dr. Galambos Eszter - a Gazdálkodási Üg,,osztály vezetője

3.JavaslataBudapestVIII.keľĹi1et,MagdolnautcaIlDszźlma|atti|akás
pźiyźzaton kívüli minőségi lakáscseréjére és a foľgalmi érték külĺ'nbozet összegének
csökkentésérę
Előterjesztő: Kovács ottó - a Józsefvárosi Gazdálkoddsi Kozpont Zrt.
v ag/ onqazdálko dás i i gaz gat ój a

4. Javaslat a Budapest vlil. kerület, Magdolna u. (IID szám a|atti jogcím
nélkĹĺli lakáshaszn á|ő rész|etťlzetési kérelmének engedélyezésére
Előterjesztő: Kovács ottó - a Józsefvárosi Gązdálkodási Központ Zrt.
v aglo ngazdál ko dds i i gazgat ój a

5.JavaslataBudapestVIII.kerület,Szigonyu.(Eszźlma|attilakásra
vonatkozóan 

-és 

l-lbérlők bérleti jogviszonyának közös
megegyezéssel, tcirténő megszüntetésére, másik lakás béľbeadása mellett
1ľóľrÉzľľsÍľÉs;
Előterjesztő: Kovács ottó - a Józsefvórosi Gazdálkodási KÓzpont Zrt.
v agyo ngazdálko dás i i gazgat ój a



A Bizottság létszóma - Pintéľ Attila megérkezésével - l3 főre vóltozott.

1. Gazrlálkorlási ÜgyoszÚály
Előterjesztő: Dr. Galambos Eszter - üglosztályvezető
(ír ás b el i el ő terj e s zté s)

Soós Gyiirgy
Külĺjn tár gy alásr aj avaslatokat kér.

Jakabfy Tamás
Az 1..l. napirendi pontot kéri külön targyalni.

Soós Gytiľgy
Mivel egyéb külĺjn tárgya|ásta vonatkozó javaslat nincs, a blokkban maradt napirendi pontok
egyĹittes vitájtú megnyitja, Iezćlrja. Szavazćsra bocsátja az alábbíhatározati javaslatokat:

Napiľend 1.1. pontja: Javaslat ktizterüIet-használati kéľelmek elbírálására

A napiľend 1.1. pontját kiiliin tárgya|ásra kikérték.

Napirend t.2. pontja: Tulajdonosihozzájá,rulás a Budapest VIII. keľület, Leonardo da
Vinci utca útburkoiat felúj ításźthoz

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy tulajdonosi hozzájaru|ását ađja _
a Futureal Development Holding Ingatlanforga|maző Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 903759;
székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em.) megbízása a|apjárl _ a MOBILTERV
2000 Kft. (cég1egyzékszĺím: 0109 672374;szék'he|y: I1I2 Budapest, ZőIyomitlt44la.fsz.2.)
á|tal készített, Budapest VIII. keľület, Leonardo da Vinci utca (hĺsz.: 3627|12) útburkolat
felújítás kiviteli tervéhez az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájáru|źs a beruházőt (építtetőt) nem mentesiti az építéshez
szüksé ges e gyéb szakható sági és hatósági engedély ek b eszerzése al ó1,

b. a beruházőnak (építtetőnek) a koztltkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájáru|ást a vonatkozó rendelet (I9l1994, (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgĺĺľmesteri Hivatal
Hatósági TJgyosnáIy Építésiigyi lrodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. kcitelezi a bęruházőt (építtetőt) az építés idején a bontással éľintett szakaszokon a
burkolatok ideiglenes helyľeállítasára, me|ynek a biztonságos közlekeđésre alkalmas
á||apotát a végleges helyreállítĺsig fenn kell tartania,

d. kcjtelezi a kivitelezőt a tervekben foglalt páIyaszeľkezetek és felszíni csapadék
víze|vezetések út- és téľburkolatoknak megfelelő kivitelezésére, melyre a beruhazó és
kivitelező közcisen 5 év gaľancíátváI|al.



e. az eĺgedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a koĺeľĺilet tulajdonosát
írásban értesíteni,

f. jelen tulajd'onosi hozzźtjáru|źls csak az engedélyező szeľvek, szakhatóságok
előíľásainak maľadéktalan betaľtásával, a döntés napjátől számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hataľiđő: 2016. maľcius 21.

Napirend 1.3. pontja: Tulajdonosi hozzájáru|ás Budapest VI[. keriilet, Festetics
Gyti rgy u tcá b an v ízv ezeték reko nstľuk ciő eW égzés éh ez

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy tulajdonosi hozzájáru|ását adja a
Fővaľosi Vízművek Zrt. részére, a Budapest VIII. kerület, Festetics György utcában (hľsz.:
34580 és 34588) saját beruházásként tetvezett vízvezeték rekonstrukciós munkźi<hoz. az
alábbi feltételekkel és kikötésekkel :

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

b. a tulajdonosihozzájźrulás a munkálatokkal érintett a|ábbi közteľĹiletre terjed ki:
.. . Budapest VIII. kerület' Mosonyi utca úttest és jáľda (hĺsz.: 34582),

. Budapest VIII. kertilet, Festetics Gyĺĺrgy utca jfudaszakasza (hĺsz.: 34580 és
34s88),

c. a Mosonyi utca esetében az úttest és járda, a Festetics Gyĺirgy utca tekintetében a járda
vonatkozásźlban a beruhazónak (kivitelezőnek) a kozutkeze|ói és munkakezdési
(burkolatbontási) hozzájáruIźst a vonatkozó rendelet (19ĺ1994. (V.31.) KHVM
rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. keľület
Polgĺírmesteľi Hivatal Hatósági Ügyosxály ÉpítésĹĺgyi IrodájátőI előzetesen meg kell
kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell taĺani,

d. a járdák megbontott helyein - a rétegľendek helyľeá||ítását kövętően _a jarda teljes
szélességében új aszfaltburkolat megfelelő minőségben, valamint a Mosonyi utca
érintett forgalmi sávjának (a keľeszteződésben, a Festetics György utca 5. számig
terjedően) teljes szélességben új aszfaltburkolat keľüljön kiépítésre. Az e|végzeÍt
helyreá|Iítasokért benlháző és kivitelező közösen 5 év garanciátvéL|laI,

e. az engeđéIyes kĺjteles a munkák (helyreállítás) elkészüIt&ő| a köĺerĹilet tulajdonosát
íľásban értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájáru|źls csak az engedéIyező szervek, szakhatóságok
előírasainak maradéktalan betartásával, a döntés napjátől száimított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hatríľidő: 2016. marcius 21



Napirend l.4. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. keľiilet, Kisfaludy
utcában útépítési munkákhoz

A Varosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájaruIását adja
Budapesti Kĺĺzlekedési Kĺĺzpont Zrt. (cég1egyzékszźm:0l l0 046840 1075; székhety: 10i5
Budapest, Rurnbacll Sebestyén utca |9-2I.) negbízásából a FOMTERV Méľnöki Teľvezo
Zrt. (cégsegyzékszźm: 0l l0 04556I; székhely: 1024 Buđap est, Lovőhźz utca 37.) ĺészére, a
Budapest Vlll. keľület, Kisfaludy utca (hĺsz.: 36387) - M3 metróvonal ľekonstnrkciója
kapcsán készített_ útépítési tervéhez az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen fulajdonosi hozzttjáruLás a beruhazót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szi.ikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a beruhźzőnak (építtetőnek) a köztńkeze\ői és munkakezdési (buľkolatbontási)
hozzájźru|źlst a vonatkozó rende|et (I9l1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII' kerĹilet Polgármesteri Hivatal
Hatósági ÜgyosnáIy Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell ké*i, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. az engeđé|.yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a kĺjzterület tulaidonosát
írásban értesíteni,

d. jelen tulajdonosi hozzźljaruIas csak az engedéIyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maĺadéktalanbetartásáxal, a döntés naBjátő| számított} évigérvényes.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. maľcius 21.

Soĺís Gyöľgy
Megál|apítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal a Bizottság az a|ábbi
határ o zatokat el fo gadta :

Napirend 1.2. pontja: Tulajdon osi hozzájálľulás a Budapest VIII. keľiilet, Leonardo da
Vinci utca ritbuľkotat felúj ításához

250tf016. (III.21.) sz. Váľosgazdál|kodálsi és Pénzügyi Bizotts ághatározata
(l.3 igen, 0 nem, 0 tartózko dás szavazattal)
Qematikni bĺokkban tÓrtént a szauazós.)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy tulajdonosi hozz ájáruIását adja -a Fufuręal Development Holding Ingatlanforga|maző Kft. (cégiegyzékszám: 01 09 903759;
székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53' VII. em.) megbízása aLapján - a MoBILTERV
2000 Kft. (cégtregyzékszám: 0| 09 672374; szé|<hely: II|2 Budapest, Ző|yomitú 44la. fsz.2.)
źt|tal készített, Budapest VIII. keľület, Leonardo da Vinci utca (hľsz.: 3627112) útburkolat
felújítás kiviteli tervéhez az alźhbi feltételekkel és kikotésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájźru|as a bervházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,



b. a beruhazónak (építtetőnek) a kozutkeze|ĺ5i és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájaru|ást a vonatkozó rendelet (|9lI994. (V.3l.) KHVM rendélĐ szerinti
rnellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. keľület Polgáiĺrĺesteri. řIivatal

' Hatósági Ügyosztá|y Épftésügyi Irodájitúő| e|(5zeteseR meg kell;.kénri, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell tanani;

c. k<jtelezi a benf,lázőt (építtetőt) az épÍtés idején a bontassal érintett szakaszokon a
burkolĺok ideiglenes helyreál|ítźsźira,. nielynek.a biztonságos.közlekedésľe alkalmas
á.Jlapotźń a végleges helyreállításig fenn kell taľtanią

đ. kötelezi a kivitelezőt a tervekben fogla|t pźůyaszeľkezetek és felszíni csapadék
víze|vezetések út- és téľbuľkolatoknak megfelelő kivitelezésére, melyre a beruházó és
kivitelező közcisen 5 év garanciéLt vtilal,

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítas) elkészü|térő| a köZtertilet fulaidonosát
írásban értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak aZ engedéIyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradékta|anbetartźlsával, a döntés napjától számitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. március 21.

Napirend 1.3. pontja: Tulajdonosi hozzájáru|ás Budapest VIII. keľület, Festetics
Gy ii r gy u t c á b a n v ízy ezeték ľeko n s tru k ciő e|v égzés éh ez

25112016. (III.21.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi.Bizottságbatźrozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkod.ás szavazatta|)
(Tematikai bĺokkb;ąn tĺ)rtént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|asát adja a
Fővárosi Vízművek Zrt. részére' a Budapest VIII. kerĺilet, Festetics Gyĺirgy utcában (hľsz.:
34580 és 34588) saját beruhtz;ésként tervezett vízsĺezeték rekonstrukciós munkákhoz. az
alábbi feltételekkel és kikĺjtésekkel :

jelen tulajdonosi hozzájaru\ás a beruhiízót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szfüséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

a tulajdonosihozzájáĺulas a munkálatokkal érintettalábbi közterületľe teľjed ki:
o Budapest VIII. kerület, Mosonyi utca úttest és járda (hľsz.: 34582),
o Budapest VIII. kertilet, Festetics Gyĺirgy utca jáľdaszakasza (ľsz.: 34580 és

34s88),

a Mosonyi utca esetében az úttest és jarda, a Festetics Gyöľgy utca tekintetéblen a jźrda
vonatkozásában a beruházőnak (kivitelezőnek) a kozűtkeze|ői és munkakezdési
(burkolatbontási) hozzájaĺu|ast a vonatkoző rendelet (I9/I994. (V.31;) KHVM
rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest Fővláľos VIII. kerĹilet
Polgáľmesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésiigyi |rodájátő| előzetesen meg kell
kérni, és az abbanfoglaltakat maradéküalanul be kell tartani,

b.



d. a játđak megbontott helyein _ a rétegrendek helyreźll|ításźú követően _a jaľda teljes
szélességépeĺr új aszfaltburkolat megfelelő minőségben, valamint a Mosonyi utca

terjedően) teljes szélességben új aszfaltbuľkolat kerÍiljön kiépítésre. Az e|végzett
helyreállítlĺsokért bcruháző és kivitelező kĺizĺjsen 5 év gaĺanciźLtváI|aI,

e. A7. engedélyes köteles a munkrĺk (hetyľeállítĺĺs) elkészĹiltéről a köZteľiilet fulajdonosát
írásban éľtesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzźljáruIás csak aZ engedélyező szervek, szal<hatőságok
előĺrásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. máľcius 21.

Napirend 1.4. pontja: Tulajdonosi hozzájáľulás Budapest YIII. kerület, Kisfaludy
utcában útépítési munkákhoz

25fĺ20t6. (III.21.) sz. Városgazd'áůkodátsi és Pénzügyi Bizotts ághatározata
(13 igen,0 nem, 0 tartőzkodá.s szavĺzattł)
(ľematikai blokkban történt a szavazós.) 

,

A Yátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzáj'aniását ađja
Budapesti K<jzlekedési Központ Zrt. (cégsegyzékszám:01 10 046840 IO75; széIďlely: 1075
Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-fI.) megbízásábő| a FOMTERV Méľnĺ'ki Tervezo
Zrt. (cég1egyzékszźtm: 0l 10 04556I; székhely: 1024 Budapest, Lovőhźľ. utca 37 .) részéte, a
Budapest VIII. keľület, Kisfaludy.utca (hĺsz.: 36387) - M3 metróvonal ľekonstrukciója
kapcsĺĺn készített - útépítési tervéhęz az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzáĄém?źls a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szükséges eg5łéb sza|<hatősźąi és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

b. a beruházőnak (építtetőnek) a kozÍtkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájáru|ást a vonatkozó ľendelet (I9lI994. ry.31.) KHVM ľendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Fővaros VIII. kerĹitet Polgáľmesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztá1y Építésügyi Irodájától e|őzetesen meg kell ke.i, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell taľtani,

c. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészĹĺltéről a köZterület tulajdonosát
íľásban értesítęni'

d. jelen tulajdonosi hozzźtjźlru|as csak az engedé|yező szervek, szal<hatőságok
előírásainak maradéktalan betartásával, a d<jntés napjátót szźtmított} évigéľvényes.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|6, marcius 21.
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Napiľend 1.1. pontja: Javaslat kiizteľület-használati kérelmek elbírálására

Soós Gyöľry
l . 1 -es napirend vitźtjźt megnyid a. Megadj a a szőt Jakabff Tamas képviselőnek

Jakabff Tamás
A Futó utca 27-te1 kapcsolatban a HUFER-BAU Kft. kérelmezte homlokzatfęlújítás-
á||vźlnyzatta| kapcsolatban mondja, hogy tegnap este éppen beleszaladt ebbe az.á||vtnyzatba,
sző szerint. Egyszer csak vége van a járdának. Mostani kéľelemben az szerepel, ha jól
értelmezte a macskakaparást, hogy aluljáĺós állváný szeretnének. Hát nem aluljárős az
á||vány, nem lehet alatta kĺjzlekedni, de még csak annyi sincs kiírva, hogy gyalogos forgalom
a túloldalon. Véleménye szerint elég kontáľ vagy nem szabéiyszeríj ez a megvalósítas.
Továbbá megnézte a kérelmet, a kötelező kellékeknek sora hiényzik, se egy kapcsolattartó
neve' se egy telefonszám, se cégjegyzékszám, aztĺem érti egész pontosan, hogy hogy lehetett
egyáItalán átvenni tőlfü ezt a kérvényt.

Soós Gyiiľgy
Megadja aszőt dr. Galambos Esztemek.

Dľ. Galambos Eszteľ
Most mondja a kolleganője, hogy csatolta az opten cégtárból a kivonatot és abban szeľepel a
cég képviselőj e és kapcsolattaľtój a.

Soĺis Gyiiľgy
Egy I00% kis önkormányzati társasházről van szó emlékképei szerint, és a költségvetéstik
része is a homlokzat-felújítás. Jól emlékszik?

Dľ. Galambos Eszter
Igen, tavaly dĺĺntött a fe|iljításárőL.

Soós Gyiĺľgy
Erdemes lerľre a kivitelezőt is tájékoztatni eľről, hogy egy kicsit álljon ugy a dolgokhoz'
a|ogyan a többi normális esetben is szokott, ezzeI abszotrút egyetért Jakabfy Tamrís Képviselő
Urral.

Dľ. Galambos Eszter
Meg fogiák terľri.

Soĺós Gytiľgy
Megadja a szot Jakabfy Tamĺĺs képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Az binos, hogy abnormális, hogy nem adnak meg egy telefonszámot a kérelmezők,
feltéte|ezi,hogy ez kellhet, bármikoľ bármi tĺirténik. Biztos ami biztos, tekintettel legfőképpen
arľa, hogy itt nem lehet elhaladni az źt||vány alatt és úgy kéľték, hogy lehessen, meg hogy
minđenfele táb|azás nélktil valósítottlĺk meg, ktilön szavazástkéľ enől.
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Soĺís György
Megadja a szőt a dr. Mészźr Erika aljegyzőnek.

Dľ. Mészár Erika
Mindenképpen ki fogja küldeni a köZterĹileti ügyoszLĺlynak a munkataľsait, hogy el|enőizzék
|e az áI|vźnyozást, valamint fel fogiák veĺuri abenillázőval a kapcsolatot, hogy szabályosan
legyen kitäb|äzva, és lehessen közlekedni az á|Ivány alatt, hiszen ha balesetveszélyes, akkor
azt semmiképp nem lehet engedni. Illetőleg felveszik a kapcsolatot a műszaki ellenőrĺikkel'
akik a társashaz-homlokzat felújítasanak a műszaki ellenőri feladatait végzik' hogy nézzék
meg és mondjanak erre szakvéleményt.

Soós Gyiirgy
Rendben, köszcjni szépen. Akkoľ a hatátozati javaslat II-es pontját külcjn szavazásra fogsa
feltenni. További kérdés, hozzászőIás hiányában vitát |ezarja, szavazásra bocsátja ęlsőként a
II- e s hatĺĺľo zati j av aslatot:

A Városgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közteľület-hasznźiatihozzźtjárulást ad - teljes díjmentességgel _ az alábbiak szerint:

Közteľület-haszntiő, kéľelmező: HUFER.BAU Kft.
(székhely: l 193 Budapest' Könyvki)t(5 u. 22.)

A köZteľĹilet-használat ideje: 2016. mĺíľcius 2I. _2016. május 30.
KöZterĹilet-haszná|at cé|ja: építési munkaterület (homlokzat felújítás)
KöZteľület-haszná|athelye: Budarrest VIII. keriilet, Futó u. 27. sz. alatti

tát sasház el őtti ko ztenilet
Kĺjzteľület-hasznźiatnagysága: 45 m2

Felelős: polgáľmester
Határidő : 20I 6. március 2 1 .

2. tudomásul veszi - díjmentesség biztosításáva| - a HUFER-BAU Kft. Budapest VIII.
keľiilet, Futó u. 27. szám e|őtti járda terĹiletére vonatkozóan építési munkatęľület
(homlokzat felújítás) céljából igénybe vett köĺerĺilet-haszná|atát 20t6. március 16.
napjátő| - 2016. mĺĺrcius 20 . napjáig szőIő idotartamĺa'

Felelős: polgármester
Hatźttidő: 2016. március 2 1.

Soós Gytiľgy
Megállapítja, hogy 10 igen, 2 nem,1 tartózkodással a Bizottság az a|ábbihatźrozatot fogadta
el:
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253ĺ2016. (III.21.) sz. váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(10 igen' 2 nem,,1tartózkodás szlvazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. köztenilet-haszná|atihozzájarulást ad - teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

f. tud'omásul veszi - díjmentesség biztosításával - a HUFER-BAU Kft. Budapest VIII.
kerület, Futó u. 27. szám előtti járda teľtiletére vonatkozóan építési munkateľület
(homlokzat felújítás) céljából igénybe vett közterület-hasznáIatát 2016. máľcius 16.
napjáto| - 20|6, mĺĺrcius 20. napjáig szóló időtartamĺa.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016. március 21.

Soĺís György
S zav azásr a b o c s átj a a tö b b i határ o zati j avas l atot :

A Yźrosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dclnt, hogy köZtenilet-használati
hozzájáru|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

K<i zerĺil et -haszná|ó . kéľe lmező :

A kö ZterĹil et-haszná|at idej e :

Kö ztertil et -haszná|at c é|j a:

Ko zterül et -haszná| at hel ye :

Kö zterül et -hasznáIat nagy s ága:

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. március 21.

K<izteriilet-használó. kére|mező :

A közterül et-haszná|at idej e :

Kö zterĹil et -hasznźt|at cé|j a:

Kö zterül et -haszná|at he lye :

Kö zteľül et -hasznźl|at na gys ág a :

Díjťĺzetés ütemezése:

Felelős: polgármester
Határidő: 20L6. maľcius 21.

HUFER-BAU Kft.
(székhely: 1 193 Budapest, Ktinyvkĺitő u.22.)
20|6. március 21. _2016. május 30.
építési munkaterĹilet (homlokzat felúj ítás)
Budapest VIII. kerület, Futó u. 27. sz. a|attl
tár sasház el őtti ko zterĹilet

)4) m-

Koltai Trading & Financial Advisĺng I(ft.
(székhely: 1112 Budapest, oltvĺány u. 9.)
2016. március 2I. _20|9. mĺáľcius 21.
reklámtábla (cégér)
Budapest VIII. kerület, Mĺáľia u. 29. szám előtti
közteľületen
!mz
egyösszegben
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A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. kcĺzterület-haszná|atihozzájárulást ad - teljes díjmentességgel - az a\ábbiak szerint:

Kĺjzterület-használó, kérelmező: Semmelweis Egyetem
(székhely: 1085 Budapest, Üllői iú26.)

A kérelemben foglalt kÓZteľÍilet
használlat ideje: 2016. márciusZ2.
Köztertilet-hasznáIat cé|ja: építési munkaterület (fĺák metszése)
Koĺerulet-haszntĺIathelye: Budapest VIII. keľĹilet, Mária utcai oldalon a

buszmegálló tertiletén (Pál u. és Ültői út közötti
szakasz)

Közterület-haszná|atnagysága: I70 m2

A kéľelemben foglalt kĺjztenilet
haszná|at ideje: f0I6. március2Z.
Közterület-használat célja: építési munkaterĺilet (fák metszése)
Kcjzteľület-hasznáLathelye: Budapest VIII. kerület, Mária utcai oldalon

(Csepľeghy u. és Pál u. közötti szakaszon)
Közterü1et-haszná|atnagysága: 7 m2 + 6 db parkolóhely (10 m,

parkolóhelyenként)
FeIelős: polgármester
Határiđő : 20 Í 6. máľcius 2 l .

2. a kieső parkolási đíj áfatarta|mát a Budapest VIII. kerÍ'ilet,Máríau. (Csepreghy u. _ Pál u.
kcjzötti) szakaszon ta|á|hatő 6 db paľkolóhely vonatkozásában (2016. március 22., azaz I

munkanap) 6'735,- Ft-ot koteles megfizetni a köztertilet-haszntůatrőI szőIő határozatban
m e gj el ci lt b ankszám|aszámĺ a.

Felelő s : polgĺírmesteľ
Határidő: f0I6. március 21.

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köZterĹilet-hasznźiati
hozzájáru|ást ad _ teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szeńnt:

Köztertilet-hasznáIő,kérelmező: Spiritusz Egyesület
(székhely: 1101 Budapest, Pongrác köz 5.)

2016. március 21.
kulturál i s rendezvény (b áb sziĺtház)
Budapest VIII. keriilet, Gutenberg tér
20 m'

A kérelemben foslalt ktizterĹilet
haszná|at ideje:
Kö ZterĹil et -haszná|at c éIj a:

KCi zterület -hasznáIat helye :

Kö zterĹil et -haszná|at nagy s ága

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. marcius 21.
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A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy köztenilet-haszná|ati
hozzájáru|ást ad _ teljes díjmentességgel - az a|ábbíak szerint:

KÓZterület-használó, kéreLmező: Ktĺzkincs MiÍvészeti és Kultuľális Kiizhasznrĺ
EgyesĺiIet
(székhely: 7700 Mohács, Szenthaľomság u.
12ĺA.)

A kérelemben foglalt közteľĹilet
haszná|at ideje: 2016. máľcius 21. _ 2018. mĺírcius 21.
Közterület-hasznźtlat cé|ja: közhasznú könyvterjesztés (országos olvasĺísi

program)
Kĺjzterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerĹitet, Baross u. 10. sz. előtti

közterÍileten
Közteľtilet-hasznźiatnagysága: 9 mf

A kérelemben foglalt kcjzterĹilet
haszná|at ideje: 2016. március 2I. -2OI8. március 21.
Közteľület-hasznźůat céIja: áľubemutató pult elhelyezése
Kozterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kertilet, Corvin köz (Erste Bank

mellett) és a Baross u. 10. sz.
Kĺjztertilet-haszná|atnagysága: 3 +3 m2

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. mĺáĺcius 21.

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźry űgy d<int, hogy közterĹilet-hasznźiati
hozzájáru|źlst ad - teljes díjmentességgel - az alábbiak szerint:

Kĺjzterület-haszná|ő,kérę|męzo: óbudaĺ Egyetem
(székhely: 1034 Budapest' Bécsi t|t96/b.)

A közterĺilet-haszná|at ideje: 2016. március 22. _20|6. március 23.
Kciztenĺlet-használatcéIja: óbudai Egyetem Állásbĺirze - egyéb elkeľített

terĹilet
Közterülęt-haszná|at helye: Budapest VIII. kertilet, Szúz u. 1. szám elĺitti

köztenilet
KözterĹilet-használatnagysága: 23I m2

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016. március 2l.

Sorís Gyłiľgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodassal a Bizottság az alábbi hatátozatokat
elfogadta:
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25 4 l20 16. (III.2 1.) sz. vá ro s gazdálkodá si és Pénzügyi B izotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, lrogy ktizĹeľiilet-használati
hozzájaru|źtst ad _ teljes díjťrzetéssel _ az aLábbíak szeľint:

Köĺertĺlet-haszná|ő,kéľelmező: KoltaiTrading&FinancialAdvisĺngKft.
(székhely: l112 Budapest, oltvány u. 9.)

. A kĺlzterület-használat ideje: 2016. marcius 2I. -2019. marcius 21.
Közterĺilet.hasznźtIat cé|ja: reklámtábla (cégér)
Köztenilet-hasznźiathelye: Budapest VIII. kęrĹilet, Máľia u.29. szźlm e|őtti

közterületen
Közterület-haszná|atnagysága: 1 m2
Díjfizetés ütemezése: egyĺisszegben

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. március 21.

255l20t6. (III.21.) sz. Váľosgazd'á,|kodźlsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. közterület-haszná|atihozztljárulást ad - teljes díjmentességgel _ az a|ábbiak szerint:

Közterület.hasznźiő, kérelmező: Semmelweis Egyetem
(székhely: 1085 Budapest, Üllői íJt26.)

A kérelemben foglalt közterĹilet
haszná|at ideje: f0I6. márciusZ2.
Közterület-használat célja: építési munkaterĹilet (fák metszése)
KözteľĹilet-hasznáIathelye: Budapest VIII' kerĺilet, Mríľia utcai oldalon a

buszmegálló területén (Pál u. éS Üllői út kĺĺzĺitti
szakasz)

KtizterĹilet.haszná|atnagysága: 170 m2

A kérelemben foglalt kĺjzterĹilet
haszná|at ideje: 2016. március 22.
Kĺjztenilet-haszná|at céIja: építési munkatenilet (f,ĺk metszése)
Közterület-hasznáiathelye: Budapest VIII. kerület, Maľia utcai oldalon

(Csepr-eghy u. és Pál u. közĺjtti szakaszon)
KöZteľtilet-haszná|atnagysága: 7 mf + 6 db parkolóhely (10 m2

paľkolóhelyenként)
Felelős: polgármester
Határiđő : 20I 6. mĺíľcius 2 1 .
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2. a kieső parkolási dij áťatarta|mát a Budapest VIII. kenilet, Mária u. (Csepreghy u.- Pálu.
közĺitti) szakaszon talá|hatő 6 db parkolóhely vonatkozásában (2016. maĺcius 22., azaz 7

munkanap) 6.735,- Ft-ot köteles megÍtzetni a köáerĺilet-használatról szóló hatźrozatbarl
megj elölt bankszáml aszámĺ a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. máľcius 21.

256ĺ2016. (III.21.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pérzĺigyi Bizottság úgy dcint, hogy kĺlzterulet-használati
hozzájárulást ad _ teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

Kcjzteriilet-haszntiő, kérelmező: Spiritusz Egyesület
(székhely: 1101 Budapest, Pongrác köz 5.)A kérelemben foelalt közterület

haszná|at ideje:
Kö Zteriil et -haszná|at c éIj a:
Kö Zteľiilet -hasznáIat he l ye :

K o zterül et -hasznáIat nagy s ága :

Felelős: polgármester
Hatfuidő: 2016. máľcius 2 1.

2016. március 21.
kulturál i s r endezv ény (b áb szíĺtház)
Budapest VIII. keľÍilet, Gutenbeľg tér
20 m"

25712016. (III.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózko d'ás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺizterulet-hasznáIati
hozzájáruIást ad - teljes díjmentességgel _ az a\ábbiakszerint:

KcizteľĹilet-hasznáIő,kére|mező: Közkĺncs Művészeti és Kultuľális Közhasznú
Egyesĺilet
(székhely: 7700 Mohács, Szenthaľomság u.
12/4.)

A kérelemben foglalt köZterület
hasznźůat ideje: 2016. maľcius 2I. _zoll.mráľcius 21.
Köztertilet-hasznźiat cé|ja: közhasznú kcinfierjesztés (orszagos olvasási

program)
KöZterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Baross u. 10. sz. előtti

közterületen
KöZtenilet-használatnagysága: 9 m2

A kéľelemben foglalt közteľĹilet
hasznáIat ideje: 20t6. máľcius 2|. _z}|8.március 21.
Közteľĺilet-használat céIja: arubemutató pult elhelyezése
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Kdztertilet-hasznttlathelye: Budapest VIII. kertilet, Coľvin köz (Erste Bank
mellett) és a Baross u. 10. sz.

K<izerĺilet-haszná|atnagysága: 3 +3 mf

Felelős: polgármester
Hatĺáĺidő: 20|6. március 21.

258/20|6. (III.21.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsálghatátozata
(l3 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Yárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<jnt, hogy k<jzterÍilet-haszná|ati
hozzájáru|ást ad - teljes díjmentességgel - az alábbiak szerint:

K<jzterület-hasznźiő,kéľelmező: óbudai Egyetem
(székhely: 1034 Budapest, Bécsi ít96lb.)

A közterĹilet-hasznźiat ideje: 2016. március 22. -2016. március 23.
Közterület-hasznä|atcé|ja: obudui Egyetem Állásborze - egyéb elkeľített

terĺi1et
KözterĹilet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Szíiz u. 1. szám előtti

közterület
Közterĺilet-haszná|atnagysága: 231 m2

Felelős: polgármester
Határiđő: 20L6. maľcius 21.

2. J őzsefv áľosi Gazdálkodási Kőzpont Zrt.
Előterjesztő: Kovács ottó - vaglongazdáĺkndási igazgató
(írás b el i eĺőterj e s zté s)

Soós Gyłiľgy
Ktilön tálrgyalásra tesz javaslatot a 2.9. és 2.I2. napirendi pontok tekintetében. Egyéb kĹilĺin
tźr gy a|źsr aj avaslatokat kér.

Boľsos Gáboľ
A 2.2.,2.3.,2.4.,2.5. és 2.|3 . napirendi pontokat kéri külön tárgya|ru.

Jakabff Tamás
A 2.l. és 2.8. napiľendi pontokat kéri külön tfugya|ni, továbbá a 2.t4. napirendi ponthoz 2
perc olvasási szünetet kér.

Soós Gyiirgy
Egyéb ktilcjn tátrgya|ásrajavaslat nincs, a blokkban marudt napirendi pontok egyĹittes vitáját
megnyitja,Iezár ja.Szavazźsrabocsátjaaza|ábbihatźrozati javaslatokat:
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Napiľend 2.1. pontja: Javaslat a Budapest VIil. keriilet, József u. 27. szám alatti
telekin gat|an p á|y ázat útj án ttiľténő elid e genítésére

A napirend 2.1. pontját külłin táľgyalásľa kĺkéľték.

Napiľend2.2.pontja:JavaslataBudapestvIII.keľĺiIet,KoľányiSándoľu.-
számalattilakásľavonatkozóanQéľľőbéľletijogviszonyánakkiiztis
megegyezéssel tiirténő megszüntetésére, másik lakás béľbeadása mellett

A napiľend f.f. pontját kiiltin táľgyalásľa kikérték.

Napirend2.3.pontja:JavaslataBudapestVI[.keľület,KoľányiSándoru.-
számaIattilakásľavonatkozóanEcst)béľlőkbéľIeti
jogviszonyának ktĺziis megegyezéssel tiirténő megszĺintetéséľe, másik lakás bérbeadása
mellett

A napiľend 2.3. pontját kiiltin tárgyalásľa kikérték.

Napirend2.4.pontja:JavasIataB:udapestvIII.kerület,KoľányiSándoľu.-
szám alatti lakásra vonatkozĺían 

-Ilbérlő 
béľletĺ jogviszonyának kłiztĺs

megegyezéssel tiirténő megszüntetéséľe, másik lakás béľbeadása mellett

A napiľend f.4. pontját kĺilön tárgyalásľa kikérték.

Napiľend2.5.pontja:JavaslataBudapestvIil.keľület,KoľányiSándoľu.(D
számalattiIakásravonatkozóan-béľtőbérletĺjogviszonyánakktiziis
megegy ezéssel tii ľténő megszĺintetéséľe, másik lakás béľbeadása mellett

A napirend 2.5. pontját kÍiliin tárryalásra kikéľték.

Napirend 2.6. pontja: Javaslat a Budapest VIII., Pľáteľ utca 63. szám a|atti,36|22l0ĺN2
hľsz..ú iires helyis ég pá|y ázaton tö rténő elidegenítésére

A Vagyongazdá|kodási és Pénzi'ĺgyi Bizottságugy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. kerĺilet, Práter utca 63. szźlm a|atti,36|22lOlN2he|yrajzí sz,ámű,7I m2
alapterĹiletii irodahelyiség elidegenítése érdekében nyilviános pá|yázatot hirdet meg.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatánđő: 201 6. máľcius 2 1.

z.) elfogadja a Budapest VIil. kerület, Prźúer utca 63. szám a|atti, 36I22l0lN2 helyrajzi
szźlmu,7| m" alapteniletű irodahelyiség elidegenítéséľe vonatkozó pźiyázatí felhívást, a
kĺivetkező feltételekkel :
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a) a minimális vételár: 21.400.000;- Ft
b) Kiíľó lehetővé teszi, hogy avevő avéte|ěrat

- egy<isszegben, készpérľ;beą vagy
- banki hitel felhasvná|źsźtua|
fizesse meg az a\ább rész|etezett feltételek szerint.

A n'yeľtes páLyaző kĺjteles apźt|yázat ęlbírálásĺáról szóló éľtesÍtes kézhezvételét kĺjvető
15 munkanapon beltil adĺásv'.ďeli szetződést kötni és

- a véte|ár egyösszegben történő megfizetése esetén - az ajźriati biztosíték
összegével csĺikkentett - vételźĺrat az adásvételi szerzóďés megkĺitéséig eladónak
megfizetni,

a vételát banki hitelből tcjrténő kiegyenlítése esetén a nyeľtes ajźn|attevo köteles a
pá|yázat elbírálásáról szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül fiiggőben
tartassal adásvételi szerződést kötni és abeťlzetetÍ" ajánlati biztosítékot, az á|ta|a
megajánlott vételáľ 50 %-aig kiegyenlíteni. A fennmaľadó 50 oÁ kiegyenlítésére
banki hitel vęheto igénybe, amely teljesítésére a Magya. Áilam és a Budapest
Fovárosi onkormányzat elővásĺíľtási joganak gyakorlásáľa rendelkezége-áIlő
határiďő leteltéről szóló értesités kézhezvételétől számított 45 munkanap á|I a
nyeĺtes ajánlatĺevő rendelkezéséľe. A vételaľ megfizetésére vonatkoző határido
nem hosszabbítható meg. Banki hitel felhaszná|ása esetén az aján|ati biĺosíték
foglalónak minősül.

A véte|ár megfizetésének módjfua az ajénlattevonek az Ąźnlati <jsszesítőn keli
ajáĺIatot tenni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatánđő : 20 16. március 2 1 .

3.) a pá|yazati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat 1 1. pondában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatala okmányiľođáján' valamint a
Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuáľosi onkormányzat Polgármesteri Hivatal
Ílĺľđetőtábllájźtn, a vagyonügyleti megbízott iigyfélfogadásra szo|gálő helyiségében
(Józ'sefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. telephelyein), a Józsefuáros címti helyi lapban,
az onkoľmányzat és a vagyonügyleti megbízott honlapján, tovébbá a Polgármästeri
Hivatal számźna költségmentes hirdetési feltileteken történő megjelentetés szélesebb könĺ
biztosítása érdekében az egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési poľtálokon kell
kozzétenni.

Felęlős: Jőzsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpo ntZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 23.

4.) felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Zrt.-t a pá|ytnati eljríĺás lebonyolítására és
j avasl attéte |r e a p źtly źnat eľedményének me géilapítás áľa vonatk o ző an.

Felelős: Iőzsefvźnosi Gazdálkodási Közpo nt Ztt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáĺidő: 20 I 6.j rinius 3 0.
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Napirend 2.7. pontja: A Víg utca ABC Kft. bérlő tevékenységi kłir mĺódosítási kérelme a
Budapest VIII. keľület, Víg u. 28. szátm alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás
céljáľa szolgáIó helyiség tekintetében

AYźrosgazdálkodĺłsi és Pérzĺigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) nem jdrul hoaú a Budapest vlil. keľület, Víg u. f8. szźtmaIatttalźihatő,3492610/N3
hľsz.-ú, utcai bejĺáľafu, füIdszinti és pinceszinti, 1l8 m2 alapter{iletű' nem lakás céljĺĺra
szo|gźió iizlethelyiséget béĺlő Víg utca ABC Kft. bérleti szerzőđéséĺek módosításźůloz a
tevékenységi kör tekintetében vendéglátás cé|jźra szeszesitál árusításával, 139.,l.67,.
Ft/hó + AFA bérleti díj + közĹizemi és külĺinszolgáltatási díjak megállapítása mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Kcizpofi Zrt. vagyoĺgazdálkodási igazgatőja
Hatźridő: 2016. marcius 2 1.

2.) hozzájáru| a Budapest vI[. keriilet, Víg u. 28. szám alatt találhatő,34926l0lV3 |.rsz.-
ú, utcai bejáratú ftildszinti és pinceszinti, 118 m, alapterületű, nem lakás céljára szolgáló
üzlethelyiséget bérlő Víg utca ABC Kft. bérleti szerzođésének módosításához a
tevékenységi kcir tekintetében vendéglátás céljára szeszesital árusításával, 167.000,-
Ft/hó + AFA béľleti díj + kĺizüzemi és külĺinszolgáltatási díjak megállapítása mellett, a
béľleti szerződés egyéb feltételeinek váItozatlanul hagyásával, amennyiben a fennálló
díj hátralék a szęr ző ďés módo sítás a\áír ása előtt kiegyenlítésľe keľült.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyoĺgazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016. március 21.

3.) felkéri a lőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a 2.) pont szerinti bérleti szerződés
módosítás megkötésére, melynek feltétele, hogy az onkormarryzat tulajdonában álló nem
|akás cé|jára szo|gáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI.20')
önkoľmányzati rende|et 19. $ (3) bekezdés d) pontja alapjan az ővadék feltoltését,
valamint a 19. $ (3) bekezdés c) pontja a|apján közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalásinyl|atkozata|áírástúváI|aljaabéfl ő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodĺási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatqa
Határido: 20 16. ápľilis 3 0.

Napĺľend 2.8. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľü|et, Üľoi ĺt 34. szátm alatti üľes,
iĺnkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgálĺĺ helyiség nyĺlvános pá|yázat űtján
tiiľténő béľbeadására

A napirend 2.8. pontját kĺiltin táľgyalásľa kikéľték.

Napirend 2.9.
Jĺízsef u. 41.
helyiségľe

pontja: bérbevételi kéľelme a Budapest YIII. keľĺilet,
szám a|atti ĺires, tinkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló

A napiľend2.9. pontját külön tárgya|ásra kikérték.
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Napiľend 2.10. pontj a: Az II\ĺI..{OBER WAVE Kft. béľbevételi kérelme a Budapest VIil.kerüIet, II. János Pál pápa tér 22. szám a|atti, üres, tinkormányzati tulajdonú nem lakáscé|jár a szolgáIó helyiségre

A Varosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII. keľĺilet, II. János Pál pápa tér 22. szám a|att ta|á|hatő,346I6ĺ0lN63 hlĺsz.-il', 25 m2 alapterĹilettĺ' utcai bejĺárätu, ftjldszinti nem lakás céljélraszolgáló helyi$ég béĺbeadásához hatáĺozattan időie, 30 napos felmondasi idővel azINNOBER wAvE KÍt. tészéte raktározás tevékenység céIjára,25.000'- rtnol Áľłbérleti díj + p67n,emi és különszo|g źitatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Hatráľidő: 2016. március 21.

2.) a béľleti szerződésben ľogzíteni kell, hogy a 346|6l0/N63-as albetétben az oná||őméróőra kiépítéséig és üzembe helyezéséig (melyet a bérbeadó kivitelez) a346l6l0lN68-as albetétben |évő villanyó1a 
. 

fogyasztása a béľlő rész&e
tov ább szám|ázásr a keľĹĺl.

Felelős: Józsefuárosí Gazđá|kodási Közpo nt Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatfuidő: 2016. március 2 1.

3.) hozzájáruI a Rudapest VIII.^ kerĺilet, II. János PáI pápa t& 22. szám alatt ta!źiható,346I6l0/N63 hĺsz.-ú, 25 m2 alapteľületĹĺ, utcai bejárittl, ftildszinti nem lakás cé|jfua
szoIgá|ő helyiség felújításához. A társaságnak vállainia kell, hogy a béľleti jogviszony
iđőtartama a|att béľbeszámítási igérľrye1 nem élhet, tovźhbá aZ áItala eszkĺiztilt
betuhźlzások ellenértékét az onkormányzattő| semmilyen jogcímen neń kĺivetelheti abérleti jogviszony alatt és azt kĺĺvetően sem.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpo nt Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatéltiđő : 20| 6. március 2 1 .

4.) felkéri a Jőzsęfvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatát.ozat I.)-2.) pontja szerintibérleti szerződés megkötésére, amelynek ieltétele, hogy azonkonnányzattalajdonában
áLlő nem lŤ3, 

-céIjéra szo|gáIő helyiségek bérbeadásának feltéteteiről szóló35l20I3.(vI.20.) önkormányzati."''d"l"t l,í s řzl bekezdése a|apjan3 havi béľleti díjnakmegfelelő óvadék megfizetését, valamint a 77. 5 ił; u.l..'ao.. äl"p:e" kozjegyző e|őttegyoldalú kötelęzettségvállalási nyllatkozat a|áírásátvá|Ia|jaa leenaďĹerlo.

Felelős: Jőzsefvźnosi Gazdálkodási K<izpo nt Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatłáľidő: 20|6. május 31.

|apĺľend 2.11. pontja: AUDIO Computeľ Studio Maľtikány Design Kft. bérbevételikéľ9t1e a Budapest VIII. kerüIet, Szentkĺrályi u.22-24. szám a|atfrüľes, tinko rmányzatitulajdonrĺ nem lakás céIjára szolgáIó helyiségľe

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy
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1.) hozzájáłr.ul a Budápest VIII. keľüIet, 36594l0ĺN4:8 helyľajzi számon nyilvántartott'
Budapest VIII. keľĺilet, SzentkiráIyi ü. 22-24. szźlm alatt elhe,lyezkedő).49m2
alapterĹilettí, tires, önkormrínyzati tulajdonú, udvaľi bejáratu, ftldszinti helyiség
bérbeadasához, átamszo|gá|tatás nélkiil, hatłozat\an.iďőre' 30 napos felmondĺĺsi hatźńdő
kikĺjtésévetr az AIJDIO Comput-er Studio Maľtikány Design I(Ít. részére gépjármĺĺ
tarolrĺs céirjaÍa" 44.000'. F.t/hó + ÁF.A bérleti dij + kön,lzemi és ktilön szo|ga|tatasi aĺ;ul.
összegen. amennyiben a tiársaság által bérelt. a Budapest VIII. keriilet. Csobĺánc u- 8.
szám alatti,359|4l0lN2 hĺsz.-ú, ĺĺnkoľmányzati tulajdonú, 87 m2 alapteľĹÍlettĺ; utcai
bejárat(l,, pinceszinti nem lakás cé|jára szolgáló hetyiség vonatkozásában fęnnálló
díjhátaléka bérleti szerződés megktitése előtt kiegyenlítésre kerül. Az AUDIo Computer
Studio Maľtikány Design Kft. vállalj a az źramszo|gá|tatás helyteá||itását, így a helýiség
rendeltetés szeri hasznźůatta alkalmassá tételét.

Felelős: Jőzsefvźrosi Gazdálkodási K<izpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatiĺridő: 2016. máľcius 21.

2.) az AUDIo Computer Studio Martikány Design Kft. a bérleti j o gviszony iđőtartama a|att
eszkcizölt beruhazások ellenértékét
kĺjvetelheti a béľleti jogviszony

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KozpontZtt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 2l.

3.) felkéri a Jőzsefuźlrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat l.) pontjában lévő bérleti
szerzódés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormanyzattulajdonában á1ló nem
lakás céljáľa szo|gálő helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló 35/20|3. (VI.20.)
önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi bruttó bérleti díjnak megfe1elő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyz(5 ólott .gyolaaĺ
kötelezettségvátlalási nyilatkozat a|áírását vá||a|jaa leenđő bérlő. --

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Határídő : 20 I 6. április 3 0.

Napiľend 2.12. pontja: A Budapest WII. kerü|et, Népszínbáz utca 16. szám alatti,
3 4 67 6 ĺ 0 ĺ N 7 hel,y r ajzi szám rĺ üzlethelyis ég elid egenítés e

Ą napiľend 2.12. pontját külłin tárgya|ásra kikéľték.

Napirend 2.13. pontja: Javaslat a 1086 Budapest, Magdolna u. 12. fszt. 11., 10g6
Budapest, Nagy F'uvaros u. 26. fszt. 3. és a 1086 Budapest, Szerdahelyi u. l8. II. 23. sz.
a|atti iinkoľmányzati tu|ajdonban lévő lakások ,,szomszédsági házfelürye|ők,, részére
történő béľbeadására

bérbeszámítási igénnyel nem élhet, továbbá az álta|a
aZ onkormányzattól semmilyen jogcímen nem
iđótartama alatt és azt kĺivetően Sem.

A napirend'2.13. pontját küliin táľryalásľa kikéľték.
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Napiľend 2.14. pontja: Javaslat a 1083 Budapest, Tiinrő u. Ilszátm a|rtti
bérlők bérleti jogviszonyának felmondására irány.uló dtĺntés visszavonására

Á napirend'2.I4. pontját kiilön táľgyalásľa kikéľ,ték.

Soĺís Gyłiľgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatÍal a Bizottság az alábbi
határozatokatelfogadta:

Napirend 2.6. pontja: Javaslat a Budapest VIII., Práteľ utca 63. szám a|atti,36122l0IN2
h rsz. - rĺ ü res helyis ég p á|y ázaton tii ľtén ő elid egenítés ére

f59|20Í6. (III.21.) sz. Váľosgazd'á|kod'álsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tÖrtént a szavazás.)

A Vagyongazdźikodásr és Pérzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. keľület, Práteľ utca 63. szám a|atti,3612210lN2 helyrajzi szttmu,7I mf
alapterületrĺ iľodahelyiség elidegenítése érdekében nyilvános péiyázatot hiľdet meg.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiđő : 20I 6. március 2 1 .

2.) elfogadja a Budapest VIII. keľület, Pttter utca 63. szźlm aLatti, 36I22l0lN2 he|yrajzi
számu,7I m" alaptertiletű iľodahelyiség elidegenítésére vonatkozó páIyázati felhívást, a
ktivetkező feltételekkel :

a) a minimális vételár: 21.400.000,- Ft
b) Kiíró lehetővé teszi, hogy a vevő avéte|árat

- egyösszegben, készpénzben,vagy
- bankihitelfelhaszná|ásźna|
fizesse meg az alźlbb részletezett feltételek szeľint.

A nyertes páIyaző köteles a pźiyázat e|bfuáIástttől szóló éľtesítés kézhezvételét kĺivető
15 munkanapon belüladásvételi szerzőđést kötni és

- a véte|áĺ egyösszegben történő megfizetése esetén - az ajanlati biztosíték
összegével csökkentett _ vételárat az adźsvéte|i szerzóđés megkötéséig eladónak
megťlzetĺi,

- a vételaľ banki hitelből tĺirténő kiegyenlítése esetén a nyertes ajźnlattevő kĺiteles a
páIyazat eilbĺrausaĺl szóló éľtesítés kézhezvételét k<jvętő 15 napon beltil fliggőben
tartĺíssal adasvéte|i szerződést kötni és a beťĺzetett ajźn|ati biĺosítékot, az étlta|a

megajánlott vételár 50 %-aĺg kiegyenlíteni. A fennmaradó 50 Yo h'legyenlítésére
banki hitel vehető igénybe, amely teljesítésére a Magyat Állam és a Budapest
Fővárosi onkormányzat elővásarlási jogrínak gyakorlásara rendelkezésre źiIő
hatźtridő leteltéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 munkanap á|l a
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nyertes ajánlattevő ľęndelkezéséte. A vételáľ megfizetésére vonatkoző hatfuiđo
nem hosszabbítható meg. Banki hitel felhasznźůása esetén az ajźłllati biztosíték
foglalónak minősül.

A vételáÍ megťrzetésének módjára az ajánlattevőnek az ajánl,ati <jsszesítőn kell
ajanlatot tenni.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodasi Kcĺzpont Zrt.vagyongazdálkođasiígazgatőja
Hatĺĺridő: 2016. mĺírcius 21.

3 .) a pá|yazati felhívríst a Versenyeztetési Szabá|yzat 1 1 . pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváros Koľmányhivata|aVlll. kerületi Hivatala okmrínyirođáján,valamint a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormźnyzat Polgármesteń Hivatal
hirdetőtábláján, a vagyonĹigyleti megbízott Íigyfélfogadásľa szolgźiő helyiségében
(Józ.fefuárosi Gazdálkodási Közpoĺt Zrt. telephelyein), a Józsefuáros címii helyi lapban,
az onkormányzat és a vagyonügyleti megbízott honlapján, továbbá a Polgármésteľi
Hivatal szźlmára k<iltségmentes hirdetési feliileteken tcjrténő megjelentetés szélesebb köní
biztosítása érdekében az egyéb rendelkezésre á11ó internetes hirdetési poľtálokon kell
kozzétenni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdáIkodźsiigazgatőja
Hatĺíridő: 2016. maľcius 23.

4.) felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási Zrt.-t a pá|yźlzati eljárás lebonyolítására és
j avaslattéte|re a pźt|y źnat eredményének megállapításáľa vonatkozőan.

Felelős: Józsefivárosi Gazđálkodási Központ Zrt.vagyongazdźikodásiigazgatőja
Határidő : 201 6.június 3 0.

Napirend 2.7. pontja: A Víg utca ABC Kft. béľIő tevékenységi kiiľ mĺódosítási kérelme a
Budapest WII. kerĺilet, Víg u. 28. szám a|atti tinkormányzati tulajdonrĺ nem lakás
cé|jár a szolgáló helyiség tekintetében

260 ĺ201 6. (III.2 1.) sz. Váľos gazd álko dás i és Pénziiryi B izo tts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 Íartőzkodás szavazattal)
(Iematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dtint, hogy

1.) nem jdrul hozzd a Budapest VIII. keľĺilet, Víg u. 28. szźľĺ:l a|att ta|á|hatő, 34926l0lV3
hĺsz.-ú, utcai bejárafu, ftjldszinti és pinceszinti, 118 m2 alapteriilehĺ' nem takas céljĺíra
szo|gáIő üzlethelyiséget bérlő Víg utca ABC Kft. bérleti szerződésének módosítrĺs źlhoz a
tevékenységi kör tekintetében vendéglátás cé|jtlra szeszesital iíľusításával, 139.167,-
Ft/hó + AF.A bérleti díj + köziizemi és kiilönszolgá|tatźsi díjak megáLIapítasamellett.

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2}|6.március 21.

2.) hozzájárul a Budapest WII. kerÍilet, Víg u. 28. szźm a|attta|álhatő,34926l0lV3 krsz.-
ú, utcai bejaratű ftjldszinti és pinceszinti, 1l8 m2 ďapterülettĺ, nem lakás céljára szo|gá|ő
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üzlethelyiséget béĺlő Víg utca ABC Kft. bérleti szerződésének módosításához a
tevékenységi kör tekintetében vendéglátás céljfua szeszesital aľusításával, 167.000,-
Ft/hó + ÁFA bérleti díj + t62ii'emi és különszolgáltatási díjak megállapítása mellett, a
bérleti szerzođés egyéb feltételeinek váItozaÍLanul hagyásával, amennyiben a fennálló
díjhátralék a szerződés módosítás a|áirása előtt kiegyenlítésre keľĺilt.

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodrísi KözpoĺtZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatĺáľidő: 2016. máľcius 21.

3.) felkéľi a Jőzsefvźttosi Gazdálkodlísi Kĺizpont Zrt.-t a2.) pont szerinti bérleti szerzódés
módosítás megkĺitésére, melynek feltétele, hogy az onkormĺĺnyzattu|ajđonában á1ló nem
lakás céljara szo|gźtlő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l2O13. (VI.20.)
önkormányzati rendelet 19. $ (3) bekezdés d) pontja a|apján az ővadék felt<iltését,
valamint a 19. $ (3) bekezdés c) pontja a|apján kozjegyző előtt egyoldalú
kcjtelezettségvállalásinyl|atkozata|áírásátvá|la|jaabérlő.

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

Napiľend 2.10. pontja: Az INNOBER wAvE Kft. béľbevételi kéľelme a Budapest VIII.
keľület, II. János Pál pápa tér 22. szám a|atti, üľes, iinkormányzati tulajdonri nem lakás
cé|jár a szolgálĺí helyiségre

261ĺf016. (III.21.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
(ľematikni bĺokkban töľtént a szavazás.)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

i.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, II. János PáI pápa tér22. száma?atttalá|hatő,
346|6/0ĺN63 hľsz.-ú, 25 mf alapterületti, utcai bejĺrätĺ, fřilđszinti nem lakás cé|jara
szo|gá|ő helyiség bérbeadĺísĺához határozatlan időľe, 30 napos felmondasi idővet az
INNOBER wAvE KÍt. részére raktározás tevékenység célj:íľa, 25.000,. Ftĺhĺl + ÁFA
bérleti díj +közuzemi és kĹilönszolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZft. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Határidĺj: 2016. március 21.

2.) a bérleti szerződésben rögzíteni kell, hogy a 34616/0lN63-as albętétben az önáI|ő
mérőóra kiépítéséig és ĺizembe helyezéséig (melyet a bérbeadó kivitelez) a
346Ĺ6/0lł68-as albetétben lévő villanyóra fogyasńása a bérlő részére
továbbszámlźlztsrakerĺil.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodĺĺsi igazgatőja
Határidő: 2016. március 21.

3.) hozzájarul a Budapest VIII.^ kerület, II. János Pá| pápa t& 22. szźtm a|att ta|á|hatő,
346I6lOlN63 hrsz.-ú, 25 fiŕ alapterületii, utcai bejaratĘ fijldszinti nem lakás cé|jára
szo|gźiő helyiség felújításához. A társaságnak vállalnia kell, hogy a béľleti jogviszony



időtartama alatt bérbeszámitási igérrnyel nem élhet, továbbá az źita|a eszkĺĺzölt
beruhazások ellenértékét az onkormányzattól semmilyen jogcímen nem követelheti a
béľleti jogviszony alatt és aztkovetően sem.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KĺĺzpoĺtZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 20|6. március 21.

4.) felkéri a Józsefulárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt.-t a hatźrozat |.)-2.) pontja szeľinti
béľleti szęrződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkornánízat tulajdonábaná|Iő nem lakás céIjára szolgá|ő helyiségek bérbeadásának f"ltet"l"i,o1 szóló
35/2013.(vI.20.) önkormányzatirendelet 14. $ o) bekezdése a|apján3 havi bérleti díjnak
megfelelő óvadék megf,rzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdese łapjan kozjegyzo e|őtt
egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozata|áírásátvá||a|jaa leendő aeĺa.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpofiZrt.vagyotgazdálkodási igazgatőja
Hatźtrido: f0|6. máius 31.

Napirend 2.l1. pontja: AUDIO Computeľ Studio Maľtikány Design Kft. bérbevételi
kéľelme a Budapest VIII. kerüIet, SzentkiľáIyi u.22-24. szám ulutti iiies, önko rmányzati
tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségre

26212016. GIr.21.) sz. Váľosg azdá|kodátsi és Pénziigyi Bizotts őtghatározata
(l3 igen, 0 nem, 0 taľtĺízkodás szavazatta|)
(ľematikai bĺokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIil. kerü|et, 365g4t0lV48 he|yrajzi szĺímon nyilvántartott,
Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. 2f.24. szálĺl itatt elhelyezŕeá,ő,- ;; "łalapteniletű, üfes, önkormányzati tulajdonú, udvari bejźratu, ftilászinti helyiség
bérbeadásához, átamszolgáltatás nélkĹil, határozatlanidőľe, 3.0 napos felmondási hatáńdő
kik<ĺtésével az AUDIO Computeľ Studio Martikány Design Kft. részéľe gépjĺáľmű
tárolĺís cé|jfua, 44,000,- Ft/hó + ÁFA bérleti díj + kt)ziizemi éś kiil<in szolgáltařáśi aĺjut
összegen, amennyiben a társaság áItal béľelt, a Budapest VIII. kerület, Csobiínc u. 8.szám alatti, 35914l0l1J2 hĺsz.-ú, önkormányzati fudjdon,ű, 87 m2 alápterulettí, utcai
bejáratű, pinceszinti nem lakás cé|jźra szo|gáIó helyiség vonatkozasában fennálló
díjhátralék a bérleti szeruődés megk<itése előtt kiegyenlítésre keľtĺl. Az AUDIS Computer
Sfudio Martikány Design Kft. vállalj a az źramszóigáltatás he|yteáI|ítását, így a helýiseg
rendeltetésszerű haszn áIatra alkalmassá tételét.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺíľidő: 2016. március 21.

2.) az AUDIO Computer Sfudio Martikĺíny Design Kft. a bérleti jogviszony iđőtartama a|att
bérbeszámítási igénnyel nem élhet, továbbá az á|ta|aeszkĺizölt beľuházások ellenértékétaz onkormányzattő| semmilyen jogcímen nem követelheti a bérleti jogviszony
idótartama alatt és azt kovetóen sem.

Felelős: Jőzsefvźnosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő : 20 1 6. március 2 1 .
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3.) felkéri a Józsefviĺrosi Gazdálkodási KözpontZrt.-tahatározaÍ.1.) pontjában lévő bérleti
szerződés megkcĺtésére, amelynek feltétele, hogy azonkormanyzat tulajdonában á1ló nem
lakás céljára szolgá|ő helyiségek bérbeadásĺínak feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.)
<ĺnkoľmányzatírcnďe|et 14. $ (2)bekezđése alapjan 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjĺín kozjegyző előtt egyoldalú
kĺitelezettségvállalásiĺyí|atkozataláításźńváI|a|jaaleendőbérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazđźikođásiigazgatőja
Határidő: 2016. április 30.

Napirend 2.1. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, József u. 27. szám a|atti
telekin gatlan p á|y ázat útj án tö ľtén ő elid e genítés éľe

(szó szerinti ĺeírósban)

Soós Gytirgy
2.7-es vitáját megnyitom. Jakabfu Tamás Képviselő Úľ, parancsoljon.

Jakabfy Tamás
Régóta paľkoltatunk ezen a telken, jő ptn éve, viszont, ami érdekes volt ebben az
eIóterjesztésben, én ezt nem is tudtam, hogy ez a foghíj, ezkéttelek. Azért annyiranagyon
nem széles, ha még kettéosztom' akkor valóban elég szűk telek keletkezik. En. egyébkéit az
is alátámasztja, hogy a mellékelt értékbecslés is tesz egy |5Yo-os korrekciót amiatt, hogy
nagyon elnyújtott, téglalap alakú a telek, magyarul nadrágszíj paľcella. Ha ez nem lenne,
akkor ennek a teleknek az értéke jócskán át is lépné a 100 millió foľintot, tulajdonképpen
ekkor már nem is a Bizottság hatáskĺĺre lenne ennek apáIyźzatnak a kiírása. Éppen ezért arra
gondoltam, hogy jó lerne megszĹintetni, ha esetleg tudnánk valahogyan eń. a rossz
tulajdonságát a teleknek, mielőtt eladjuk, mert akkor akozvagyont magasabb értéken tudnánk
hasznosítani. Ezért szeretném megkérdezni, hogy mi a he|yzet a szomszédos telkekkel.
Előszöľ is a József utca 29-re azt írják, hogy ez egy magźnhrlajdon. Magántulajdon, de ennek
ellenére közĺjsen egyutt hasznosítjuk a magáĺltulajdonossal. Hogy történik ez a kozos
hasznosítás, és ki ez a magántulajdonos, ha ezt szabad megkéľdezni? A másik szomszéd,, az
pedig a Jőzsef utca25' szźlm a|attiház, ame|y ugy ĺéz ki, ahogy, úgy látom, hogy 8 lakó van
abban a házbarl. Ennek a háznak a stźúuszźú szeretném megkérdezni, hogy tfusashéz,
ĺinkormányzati, vagy pedig esetleg valamilyen egyéb.

Soós Gytirgy
Megadom a szőt a JGK Zrt.-nek.

Czuppon Zsolt
Tisztelt Képviselő IJr, a József utca 29.-cel kapcsolatban, ami magántulajdonú, őszintén
sző|va nem késztiltem a tulajdonos kilétéről besziímolni, de teľmészetesen ennek nagyon
szívesen utánanézünk, akkor ezt meg fogjuk tenni. A másik kérdés a25-re vonatkozott, UgYo,
hogy az társasház-e. Legiobb fudomásom szeľint ez társasház, de ennek is akkor éĺ esész
pontosan utánanézek, hogy kielégítő vźiaszttudjak oľurek adni.
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Soós Gytiľgy
Emlékképeim szerint egy olasz befektetőé az a szijte|ek, és még voltak az e|őző ciklusban
tárgyalasok is, talán még emlékszik is Jakabfy Úr erre a mozzanatra, mert sajnos mind a
kettőnél éľtékcstikkentő tényezo. A másik épütet emlékképeim szerint szintén tarsasház, de itt
van akoY'et képviselője is, úgyhogy lehet, hogy ő jobban tud rá válaszolni. TársashĺŁ? Igen.
Jakabs Ur' paľancsolj on.

Jakabff Tamás
Szeretném kérni, hogy akkoľ jtivő héten tárgyaljuk, szeľintem egy hét csúszás belefer, amíg
ezeket pontosan kiderítik.

Soós Gyiirgy
Szeĺintem belefer. Ugy látom, visszavonta az e|őterjesztő és kiegészíti a kĺjvetkezó, f9-ei
bizottsági ülésre.

Napiľend 2.2. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľĺilet, Korányi Sándoľ u. |lD
szám alatti lakásra vonatkozóan l-.lbérlő bérleti jogviszonyának kłizös
megegy ezéss el tti rténő m egsziintetéséľe, másik lakás béľbeadása mellett

(szó szerinti leírásban)

Soĺĺs Gytirgy
Z,f-es vitájźú megnyitom, Borsos Úr parancsoljon.

Borsos Gábor
IgazábőI ĺisszevontan a Z-es, 3-as, 4-es, 5-ösre lerme egy tájékoződő jellegű kérdésem' ez
mindegyik a Korányi utcai átkĺjltĺlzéssel, illetve új lakás fe|ajánlásźlval kapcsolatbarl. Az
előterjesztés apľólékosan bemutatja, hogy az új lakások mekkora felújítrĺssal, meg milyen
típusú, mekkora átkcĺltözési költséget biztosít az onkormźnyzata lakóknak. Nekem az|enne a
kérdésem, hogy azonban jellemZőlan a lakbér tękintetében látható egy komoly vá|tozás, tehát
amit eddig a Korrínyiban Íizettek, althoz képest azuj he|yeken kb. 6-7-szercs vagy akáľ 10-
szeres nagyságú lakbért fognak ťĺzetru, és habáľ szerencsére magasabb komfotfokozatu
lakásba költöznek, azért ebből vélelmezhető az, hogy itt a rezsikĺiltség is magasabb lesz.
Pusztán csak annyi a kérdésem, hogy habár itt je|ezték a lakók, hogy ezeket elfogadják, és az
ő jóváhagyásukkal tĺjrténik, de hogy valóban tekintetben vannak-e ezzel kapcsolatban, hogy
itt a lakbér, plusz a rezsiköltség a koľábbiakhoz képest jelentős emelkedést fog elszenvedni, és
nem okoz-e akár az onkormányzatnak, akár nekik ez problémát a későbbiekben, illetve, hogy
eĺTe a részte is kitéĺtek-e, hogy ez fenntaľtható és nem okoz problémát a béľlői jogviszonyban
a jövőben ez a je|entos lakbér emelkedés, plusz rezsiköltség-ncivelés.

Soĺís Gyłirgy
JGKZrt.-é a sző, parancsoljon.

Jakab Andrea
A béľlők tájékoztatva lettek természetesen a magasabb ĺisszegií béľleti díj méľtékéről, amit
tudomásul vettek és elfogađtak. Amennyiben a későbbiekben ezzel nehézségĺik akadna,
lehetőség yaÍI arta, hogy részletfizetési-kéręlemmel forduljanak felénk, illefue jogosultsági
feltételeknek való megfelelés esetén szociális lakbét is igényelhetnek.
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Soĺĺs Gyłiľgy
Köszonöm szépen, Jakabfy Úr, parancsoljon.

Jakabff Tamás
En is úgy látom, hogy ezek az tlj \akbérek a kcjltségelvĹĺ számítás alapján lettek megállapítva'
feltételezem. Tehát, ha a bórlő jogosult, akkoľ kéľhcti cnnck is majd a csökkentését. Viszont
nekem az akérdésem, hogy nyilvan akkor úgy tĺĺnik, hogy egy körben sikerül kikĺiltöĺetni a
Korányi Üot. Gondolom, lebontjuk, és ezek utan mi a tervÍink a Korányi utca }taI? Miért
pont a Korányi |D így is lehet kéľdezni. Továbbá itt a lakĺĺsfelújítasnál, ugye 33
négyzetméteres lakást kap a bérlő, és például 380 ezer forint ennek a lakásnak a kifestése. Azt
hiszem, már múltkor is volt ebből egy kérdésem, hogy azért ez egy óriási cisszeg a lakás
méretéhez képest, és nehezen tudom elhirľri, hogy nektink ilyen ríron kell a festéseket
kivitelezni. Ez most csak egy kiragadott példa, csak a festés az 1|yen emberközeli, tehát elég
sokszor csináltatunk festést szerintem mindannyian, és azt gondolom' hogy ezek a költségek
túl magasak allhoz, hogy reálisak legyenek.

Soĺós Gyiirgy
J GK ZÍt.-é a sző, parancso lj on.

Dľ. Horuáth Tamás
Képviselő Úrnak válaszolva elmondaniím, hogy nyilván az íIyen jellegű felújításoknál
ttrajánlatot kérünk be, illetőleg konlaét költségvetés kerĹil elkészítésre. A költségvetést a
Platerex Zrt,késziti el, aki pedig azugynevezęttTerc koltségvetési program a|apjánkészíti el
ezeket a kcĺltségvetéseket. Tehát ezek az árak, az ott meg|el<ilt és felttintetett áľak
gyakorlatilag egy kĺiltségvetési program alapjźn kerülnek kialakításra. Ilyen értelemben ezek
a meghatározott tételek, ezek a|átámasztoťt tételek. Nyilvánvalóan, ha az ember saját maga
készítené el, illetőleg végezné el ezeket a munkálatokat, valószínűsíthetően kisebb
költségvetésből is ki tudna jönni, viszont a költségvetési pľogram lehetővé teszi ezeknek a
tételeknek a kia|akítás át.

Soós Gytiľgy
Dudás Istvánné, paľancsolj on.

Dudás István Jĺĺzsefné
A Tolnay! az az épi|et, amelyik ugye leégett. Ide effe aZ onkormanyzattóbb mint 100
millió forintot költött az épu|et felújításáľa.Ez az egy lakás teljesen kimaradt a felújítáSból?

Soós Gytiľgy
IGK Zrt.-é a sző, paĺancsoljon.

Jakab Andrea
Erre a kérdésľe most nem tudunk válaszolni, szeľetném kémi, hogy erre írásban hadd
reagáljunk maj d Képviselő Asszonynak.

Soós Gyłirgy
Akkor vonják vissza az e|oteqesztést. Jakabff Tamás Ihé a sző, parancsoljon.

Jakabfy Tamás
Visszatérve a festésre, ffi€g a Teľcre, hogy mondjam' nem hiszem, hogy ez a Terc program
egy mesterséges intelligencia lerľre, tehát ebbe valaki csak beleteszi az árat, tehát a Terc



valószínűleg lehet, hogy még ań. kiszámolja, hogy hány ĺégyzetmétert kell festeni, đe azt,
hogy merrnyiéĺt kell festeni, aztbiztos nęm ez a program szźmitja ki. Itt valahogy az a cég
beletette az źrat, most lehet, hogy keretösszegként elfogadjuk, de ha mi elfogadtuk ezt a
fedezetet, akkor már bocsánat akifejezéséľt, de hülye lenne nem kihasználni az a cég. Biztos
vagyok benne, hogy ha eztmi elfogadjuk, akkor a33 négyzetméteres lakas teljes kifestéséhez
380 ezeľ forint kell, szerintem harmadából, negyedéből meg lehet ezt csinálni így első
közelítésben.

Soós György
JGKZrt.-é a szó: Tudnak rává|aszo\rĺ?

Dľ. Hoľváth Tamás
Képviselő Úrnak csak megnyugtatásul mondanám el, hogy a Terc program egy költségvetési
program' tehát nem csak a munkanemeket taľtalmazza, hanem a munkanemekhez tartoző
konkrét számokat, értékeket, tęhátazárat is tarta|mazza.

Soós Gyiirgy
Dudás Istvánné.

Dudás István Jĺízsefné
Csak megerősíteni szeretném magamnak azt a gondolatot, hogy jól gondolom-e, hogy
visszavonják ezt az előterjesztést és azután nffitják be újból, hatisztźlzzźk, hogy a tĺibb mint
100 millió forintos felújításba belefért-e ennek a lakásnak a felújítása, vagy kimaradt. Tehát
nem szeretnék utólag íľásbeli vá|aszt kapni erre, hanem mosttisztźv'z'uk a helyzetet,.

Soós Gyiiľgy
Előterjesztőé a sző, Kovács ottó, parancsoljon.

Kovács Ottĺí
A Totnay*es égés alkalmával az épi|et fe|iljítasźra keľiilt sor. A lakások tételesen
egyenként nem lettek benne felújítva. ott került lakásfelújításra sor, amit vagy abjz, vagy az
o|tővíz karosított és ott sérült. Nyilvan most ezt fejből nem tudom megmondani, hogy ez a
lakás hogy lett újítva, vagy hogy nem lett újítva, valószínűlegeZĺem volt benne ebben a
körben, ezéľt eĺrnek afe|Í$ításźtra nem került sor.

Soĺós Gyłiľgy
Dudás Istvárné, parancsolj on.

Dudás Isfván Józsefné
Azt hiszem' nem siirget ennek az előteľjesztésnek az eLfogadása,tisztÍnzuk. Nagyon sok lakás
fel lett újítva az éptĺletben, azJ- hát hogy $s szám most hova esfü, nem tudom
megmondani, đe az utcafronton lévő lakások mind fel lettek tljíwa Tehát tisztźzzllk ęzt a
helyzetet, én aztjavasolnám, hogy vonjuk vissza ezt az előterjesĺést, és amikor tisztáztuk,
hogy fel lett újítva, nem lett felújítva, érintett volt-e atílzzel, vagy nem' akkor jöjjön be újból
ez az eloterjesztés.

Sorís Gyöľry
Előterjesztoé asző.
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Kovács Ottó
Akkor ezt visszavonjuk' đe én aztgondolom, hogy ezlesz amegállapítás a végén.

Soĺós Gytiľgy
Rendben.

Napirend 2.3. pontja: Javaslat a Budapest Vlll. kerĺilet, Koľányĺ Sándor u.-
szám alatti lakásra vonatkozĺĺan 

- 

és IĽIDbérl-ők bérleti
jogviszonyának kłizös megegyezéssel tłiľténő megszÍintetéséľe, másik latĺs bérbeadása
mellett

Soĺís Gyiirgy
A vitát megnyitja. Kéľdések, hozzásző|źtsok hiányáb an a vitát |ezárja. Szavazásrabocsátja az
alábbi határ ozatij avasl atot :

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcĺnt, hogy

l.)aBudapestVIII.kertilet,KorányiSándoru.-száma|atti,2szobás,komfortos
komfortfok oza|u, 40, 00 m2 alapterületĹĺ lakás tekintetében,-|- és ĺIl}(- bérlőkkel ferľrálló bérleti jogviszony közös rrle,gegyezésse1 tcjľténő
megszüntetésével egyidejrĺleg bérbe adja a Budapest VIII. kerĹilet, orczy út-tl
szélm alatÍi 1 szobás, komfortos, 42,60 m2 alapterületű lakást _ használątra alkaĺmąs
á l l ap o t b a n - nev ęzettek rés zére, hatát o zat|an i dőľe s zó l ó an.

Felęlős: Józsefizáľosi Gazdálkodási KĺĺzpoftZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20 I 6. maľcius 2 1 .

2.) a Budapest VIII. keľület, orczy útĺ- szám a|atti 1 szobás, komfortos, 42,60 m2
alapteniletű lakás lakhatóvá tételének kciltsége a 2016. évi kciltségvetésben a I|602
címen nyilvántaľtott, ĺinként véllraIt feladat dologi kiadások terhére történjen. A lakás
vtrhatő felújítási költsége a bérlői igények figyelěmbe vételével: 2.990.000.- ŕt i íee"
azaz bruttő 3.797.300,- Ft. A költöztetés kcĺltsége: 55.000,- Ft + ÁFA) 37'az bruttá
69.850,- Ft. A taľtalékkeret összege: 149.5OO,- Ft + ÁFA, azaz osszęsen bruttó 189.865,-
Ft. A csereként felajrínlott és elfogadott lakás haszntia,g:a alkalmassá tétele várhatőan
mindösszesen bruttó 4.057 .0I5 ,- Ft lesz, mely tissze g tarta|mazza a tarta|é|d<eret összegét
ls.

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Hatariđő: 201 6. marcius 2 1 .

3.) felkéri a Iőzsefvźtosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t a határozat l.) pontjában fog1alt
megállapodás és bérlet i szerző dés megkötésére.

Felelős: Józsefuiírosi Gazdálkodási KözpontZrt, va1yongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6.június 15.

4.) felkéri a lőzsefvfuosi Gazdálkodási Ktĺzpont Zrt.-t, hoigy a csereként felajĺínlott és
elfogadott, Budapest VIII' kertilet, orczy út ĺ!l.szźlm a|atti lakrĺs 

-felĺjĺtasĺt

ktjvetően intézkedjen a bérlők átkö|toztetéséről a felúiított cserelakásba.
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Felelős: Józsefuáros i Gazdá|kodási Kcĺzpo nt Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: z016.június 1 5.

5.) felkéri a Iőzsefvérosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t, hogy a 4.) pont szerinti átköltözés
megtöľténte utiĺn a felújíĹás tételes elszámolását terjessze a Vĺĺľosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság elé.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodasi KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáńdő: f0t6'július l 5.

Soĺós György
Megállapítja, hogy |'2 igen,O nem, L tartőzkodás szavazattal a Bizotts ág az alábbihatźrozatot
elfogadta:

263ĺf016. (III.21.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ághatározata
(12 ĺgen, 0 nem, 1 tartózkod ás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pérrzrigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. kenilet, Korányi Sándor u.|lllszám a|aÍti' 2 szobés, komfortos
komfortfokozatu,40,00m2alapterĺiletűlakástekintetében,Ilnés(I

-r 
bérlőkkel fennálló bérleti jogviszony köztjs megegyezéssel töľténő

megszüntetésével egyidejűleg bérbe adja a Budapest VIII. keľület, Otczy út IIl
szám a|atti 1 szobás, komfoľtos, 42,60 m2 alapteriiletiĺ lakást _ használątrą alkalmas
áIlapotban - nevezettek részére, hatérozat|an időre szólóan.

Felelős: Józsefuárosi Gazdźikodĺísi Ktĺzpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Hatt.ľlđő 20| 6. március 2 l .

2.)aBudapestVIII.kerület,orczyút-száma|atti1szobás,komfoľtos,42,60m2
alapteľülettĺ lakás lakhatóvá tételének költsége a 2016. évi költségvetésben a 1|602
címen nyilvaĺrtatott, cjnként vźi|a|t feladat dologi kiadások terhére tĺĺrténjen. A lakás
vĺírható felújítási költsége a bérlői igények figyelembe vételével: 2.gg0.000,- Ft + ÁFA'
azaz bruttó 3.797.300,- Ft. A kcilt<lztetés ktiltsége: 55.000,- Ft + ÁFA) aZAz bruttó
69.850,- Ft. A tartalékkeret összege: I49.500,- Ft + [p4, azaz osszesen bruttó 189.865,-
Ft. A csereként felajánlott és elfogadott lakás haszná|atra alkalmassá tétele várhatóan
mindĺjsszesen bruttó 4.057.0I5,- Ft lesz, mely tĺsszegtarta|mazzaatarta|ékkeret összegét
is.

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdźůkodlĺsi Központ Zrt. vagyorlgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20I 6, március 2 1 .

3.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontjában foglalt
megállapodĺís és bérlet i szerzí5 dés megkĺitésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺíľidő: 2016.június l 5.
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4.) felkéri a lőzsefvźrosi Gazdálkodási Kĺizpont ZÍt.-t, hogy a csereként felajĺánlott és
elfogadott,BudapestVIII.kerĹi|et,orczyútt]száma|atti1akásfe1úiítasát
követően intézkedjen a bérlők átkoltcjztetéséľől a felújított cserelakásba.

Felelős: Józsefuárosi Gazđá|kodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatĺáľidő: 20|6.júníus 1 5.

5.) felkéri a Jőzsefuźttosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t, hogy a 4.) pont szerinti átkölt<jzés
megtöľténte után a felújítas tételes elszámolását terjessze a Vĺírosgazdálkodási és
Pénziigyi Bizottság elé.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodasi Központ Zrt. vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Hatráľidő: 2016.július 1 5.

Napiľendf.4.pontja:JavaslataBudapestvI[.kerület,KorányiSándoľu.l-
szám alatti lakásľa vonatkozĺóan IJ béľlő bér|eti jogviszonyĺňt toztis
megegyezéssel történő megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett

Soós Gytiľgy
A vitát megnyitja. Kérdések, hozzászőIźtsok hiányáb an a vitźú |ezźrja. Szavazásta bocsátja az
al áb b i hatát o zati j avas l atot :

A Varosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. kerület, Korĺínyi Sĺánđor u.-lszáma]ratti. 1 szobás' komfoľt
né1külikomfortfokozatű,23,7Im2alapterületűlakástekintetébeĚbéľlővel
fennálló béľleti jogviszony kcjzĺĺs megegyezéssel tcirténő megszüntetésével egyidejűleg
bérbe aĄa a Budapest VIII' kertilet, Delej u.- sztlm a\atti 1 szobás,
komfortos, 35,90 m2 alapterülettĺ lakást _ használatra ąĺkalmas állapotban - nevezett
személy r észét e, határ ozat|an időre szó lóan.

Felelős: Józsefuárosi GazđáIkodĺísi KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. mĺárcius 21.

2.)aBudapestVIII.kertilet,Deleju.QszámaIatti1szobás,komfortos,
35,90 m2 alapterületű lakás lakhatóvá tételének kciltsége a 2016. évi költségvetésben a
1|602 címen nyilvántartott, önként vállalt feladat dologi kiadasok terhére tcĺrténjen. A
lakás várható felújítási kciltsége a bérlői igények figyelembe vételével 3.180.000,- Ft +
ÁFA, azazbnÍtő 4.038.600,- pt. e költc'ztetés kĺiltšĚge 60.000,- Ft + [p4, azazbruttő
76.200,- Ft. A taľtalékkeret összege 159.000,- Ft + ÁFA, azaz osszesen bľuttó 20I.930'-
Ft. A csereként felajánlott és elfogadott lakás használatra alkalmassá tétele várhatóan
mindösszesen bľuttó 4.3|6.730,- Ft lesz, mely összegtartalmazzaatarta|ékkeret ĺĺsszegét
is.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201'6. március 21.

3.) felkéri a Jőzsefváĺosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t a hatáĺozat 1.) pontjában foglalt
megállapodás és bérlet i szerző dés megkötéséľe.



Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: z0| 6. június 1 5.

4.) felkéľi a Józsefuĺĺrosi Gazdátkodási Központ Zrt.-t, hogy a csereként felajánlott és
elfogadott, Budapest Vltl. kerület, Delej u. 

- 

sztlm alatti lakĺĺs
felújítását kĺjvetően intézkedjen a bérlő átkcjltöztetéséről a felújított cserelakásba.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6.junius 1 5.

5.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a 4.) pont szeľinti átkĺĺltözés
megtörténte után a felújítás tételes elszámolását terjessze a Város gazdá|kodási és
Pénzügyi Bizottság elé.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási K<ĺzpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. iúlius l5.

Soĺís Gytirgy
Megállapítja, hogy 72 igen,0 nem, 1 tartózkodás szavazattal a Bizotts ág az a|ábbihatározatot
elfogadta:

264ĺ2016. (III.21.) sz. Városgazdáikod'ási és Pénziigyi BÍzotts ághatározata
(12 igen, 0 nem, 1tartőzkod'ás szavazattat)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy

1.) a Budapest VIII. kenilet, Korĺínyi Sándor u. elszźtm a|atti' 1 szobás, komfoľt
nélkülikomfortfokozatű,23,7Im2alapteľtiletűlakástekintetébentbérlővel
fennálló bérleti jogviszony közĺis megegyezéssel történő megszünietésevelĘyidejűleg
bérbe adja a Budapest VIII. kenilet, Delej u.-szám alattři ."äuai
komfortos, 35,90 m2 a|apteruletű lakást _ hasznáIatrą alkalmas állapotban - nevezett
személy r észér e, hatát ozat|an időre szólóan.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Közpo ntZrt. vagyoÍLgazdálkodási igazgatőja
Határidő : 20 | 6, március f| .

2.) a Budapest VIII. kerĹilet, Delej u.-szám a|atti l szobás, komfortos,
35,90 m2 alaptenilettí lakás lakhatóvá tételének ktiltsége a 2016, évi költségvetésben a
||602 címen nyilvántartott, önként vá|Ia|t feladat dologi kiadások teľhére toľténjen. A
lakás várható felújítási költsége a bérlői igények figyelembe vételével 3.180.000;- Ft +
ÁFA, azazbruttő 4.038.600,- ľt. e. łĺiltcĺňtes kĺĺltšége 60.000,- ŕt i.Áp.e, azazbruttő
76.200,- Ft. A tartalékkeret ĺisszege 159.000,- Ft + ÁFA, azaz osszesen bruttó 201.g3O,-
Ft. A csereként felajánlott és elfogadott lakás hasznáIatta alkalmassá tétele viíľh atőan
mindösszesen bruttó 4.3|6.730,- Ft lesz, mely ĺĺsszegtartalmazzaatarta|ékkeľet ĺisszegét
15.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatánđő : 20 1 6. mĺírcius 2 1 .
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3.) felkéri a lőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatźrozat 1.) pontjában foglalt
megállapodas és bérlet i szerzo dés me gkötésére.

Felelős: Józsefuaĺosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyoflgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6.június 1 5.

4.) felkéľi a Józsefuarosi Gazdálkodasl Központ ,Lrt'-t, hogy a csereként t.etajánlott és
elfogadott, Budapest VIII. kerület, Delej u. 

- 

szám alatti laklís
felújítását követően intézkedjen a bérlő átköltöztetéséről a felújított cserelakásba.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20ĺ6.június 15.

5.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.Ą, hogy a 4.) pont szerinti átköltozés
megtörténte után a felújítás tételes elszámolását terjessze a Városgazdálkodási és
Pénztigyi Bizottság elé.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZtt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016.július 1 5.

Napirend 2.5. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľület, Korányi Sándoľ u..lll
szám a|atti lakásra vonatkozrĺan .lIIDbéľlő béľleti jogviszonyának kiizös
megegy ezéss eI ttiľténő megszüntetéséľe, másik lakás bérbeadása mellett

Soós Gytiľgy
A vitát megnyitja. Kérdések, hozzásző|ások hiányában avitátlezérja. Szavazásrabocsátja az
alább i határ o zati j avas latot :

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.)aBudapestVIII.kerti1et,KoľányiSándoru.Czáma|at1i,1szobás,komfoľtos
komfoľtfokozatu, 48'15 m2 alapterĺiletti lakás tekintetében,ĺlllllllbérlővel
fenĺlálló bérleti jogviszony közcĺs megegyezéssel történő megszĹintetésével egyidejrĺleg
bérbe adja a Budapest VIII. kerĹilet' Nagy Templom u.ílll szźtm a|atti I
szobĺís, összkomfortos, 45,61 m2 alapterületű lakást - használątrą alkalmas áĺlapotban -
nevezetttészére.hatźlrozatlanidőreszólóan.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺĺľidő: 2016. máľcius 21.

2.)aBudapestVIII.keľĹilet,NagyTemplomu.Ľlszáma|attiIszobás,
ĺjsszkomfortos, 45,61 m2 alapteľĹiletú lakás költsége a 2016. évi költségvetésben a 11602
címen nyilvántaltott, önként vállalt feladat dologi kiadások terhére töľténjen. A lakás
vźrhatő felújítási költsége a bérlői igények figyelembe vételével: 1.800.000,- Ft + ÁFA,
azaz bruttő 2.286.000,- Ft. A kĺjltöztetés költsége: 55.000,- Ft + ÁFA, aZaZ bruttó
69.850,- Ft. A tartalékkeret összege: 90.000,- Ft + AFA, azaz osszesen bruttó 114.300,-
Ft. A csereként felajánlott és elfogadott lakás hasznétLatra alkalmassá tétę|e váthatőan
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mindĺisszesen bruttó f.4]0.l50,- Ft lesz, mely cisszegtarta|mazzaahrta|ékkeret összegét
is.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodasi Központ Zrt.vagyongazďźikodásiígazgatőja
Hataľidő: 20|6. mĺĺľcius 21.

3.) felkéri a Józsefuríľosi Gazdálkodĺísi Központ Ztt.-t ahatáĺozat 1.) pontjában foglalt
megállapodiĺs és bérleti szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodlísi KözpontZrt. vagyongazdálkođasi igazgatőja
Határídó 201 6.június 1 5.

4.) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a cseľeként felajánlott és
elfogadott'BudapestVIII'kerü1et,NagyTemplomu.Đszrĺmalattilakás
felújítását kovetően intézkedjen abér|o átko\toztetéséről a fetújított cserelakásba.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20116.június 1 5.

5.) felkéri a lőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont ZÍt..t,hogy a 4.) pont szerinti átkĺjltözés
megtöľténte után a felújítás tételes elszámolását terjessze a Városgazdálkodasi és
P énzngyi Bizottság elé.

Felelős: Józsefuiírosi Gazdźikodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiđő: f016.július l 5.

Soós Gyiĺľry
Megállapítja, hogy 12 igen,0 nem, I tartőzkođás szavazattal a Bizotts ág az a|ábbihatáĺozatot
elfogadta:

265ĺ201'6. (III.21.) sz. Váľosgazdőĺ|kod,álsi és Pénzügyi Bizotts áęhatáł,rozata
(12 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodĺĺsi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.)aBudapestVIII.kenilet,KorányiSándoľu.*zámalat1i,1szobás,komfoľtos
komfortfokozatil,48,L5m2alapterü1ettĺlakástekintetében,|lEbérlőve1
fennálló bérleti jogviszony kĺlzös megegyezéssel tĺirténő megszüntetésével egyidejűleg
bérbeadjaaBudapestVIII.keľrilet,NagyTemplomu.ĺDszĺĺmalatti1
szobás, összkomfoľtos, 45,61 m2 alapterĹilettĺ lakást - hasznólatra alkalmas állapotban -
nevezettrészéte,hatźltozatlanidőreszólóan.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. marcius 2l.

2.)aBudapestVIII.kerület,NagyTemplomu.illszźtmaIatti1szobás,
összkomfo rtos, 45 ,6| m2 alapterülettĺ lakás kĺiltsége a 2016 . évi költségvetésben a 11602
címen nyilvántartott, ĺinként váI|alt feladat dologi kiadások teľhére tĺiľténjen. A lakás
várhatő felújítási kciltsége a bérlői igények figyelembe vételévęl: l.800.000,- Ft + ÁFA,
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azaz brvttő 2.f86.000,- Ft. A költöztetés kĺĺltsége: 55.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó
69.850,- Ft. A tartalékkeľet összege: 90.000,- Ft + 4p4, azaz osszesen bruttó l14.300,-
Ft. A csereként felajrĺnlott és elfogadott lakás hasznáLatra alkalmassá tétele vĺĺrh atőan
mindĺjsszesen bruttó 2.470.150,- Ft lesz, mely összegtarta|mazza atartaLékkęret összegét
is.

Fe1elős: Iőzsefuárosi Gazdálkodrási KözpoĺtZrt. vagyongazdálkodási igazgalsja
Hataľidő: 2016. maľcius 21.

3.) felkéľi a J.őzsefvárosi Gazdálkodlási Kcizpont Zrt.-t a hatźrozat 1.) pontjában foglalt
megállapodás és bérlet i szer zo đés megkdtéséľe.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. Yagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016.június 15.

4.) felkéľi a Iőzsefvfuosi Gazdálkodási Központ Zrt,-t, hogy a cseľeként felajánlott és
elfogadott, Budapest VIII. kertilet, Nagy Templom u.Iszám alatti lakás
felújítását követően intézkedjen a bérlő átkcjltöztetéséről a felújított cserelakásba.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpoŃZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiđó: 20 1 6. június 1 5.

5.) felkéri a lőzsefvtlrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a 4.) pont szerinti átkcĺltcizés
megtcirténte után a felújítás tételes elszámolását terjessze a Városgazdálkodási és
P énzugyi Bizottság elé.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20| 6.július 1 5.

Napirend 2.8. pontja: Javaslat
iinkormányzati tu|ajdonú nem
történő béľbeadására

a Budapest vlil. kerüIet, Üll0ĺ ĺt 34. szám alatti üľes,
|akás céljáľa szolgáló hetyiség nyilvános pályázat űtján

(szó szerinti leírósban)

Soĺís Gyiiľgy
2. 8-as vitaját megnyitom. Jakabfy Ú ń a szó, parancsolj on.

Jakabfy Tamás
Itt azt olvasom errő| a helyiségról, ugye nyilvános pátyazat útján történo bérbeadiís volt
tervben, sőt volt erľől egy hatźtozat, hogy kiírjuk eú. a pźiyázatot tava|y talĺĺn, felęlőssel,
határidőkkel, írjrík, hogy az volt a terv, hogy az inkubátorhźz hasznositsa. Én azért an.
szeretném megkérdezni' hogy mifele jogszabáIy,határozat, vagy utasítás tudta feliilírni azt,
hogy egy hatáiyban levő bizottsági hatłírozatotnę hajtsanak végre. Miért nem hozták vissza,
akkor, hogyha nem akarták már ęzt abizottságihatátozatot végrehajtani?

Soós Gyöľgy
JGKZrt.-é a sző, paĺancsoljon.
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Maľkĺĺ Tímea
Ezekkel a feltételekkel nem kerĹilt pá|yázat kiírásra, ellenben a határozati javaslatban
rendelkezĹink arról, hogy visszavonja a Bizottság ezt a számu hatźnozatot. Egyébként
időközben mĺár volt arľa vonatkozőan terv, hogy kiíťuk ezt a tava|yi évben, ezt a pá|yázatot
nyilvános bérbeadasľa, de mivel nagyon alacsony lett volna a szźtmítoÍtbérleti dĺj a Ĺepviselő-
testületi hatfuozat hatáIyos rendelkezései a|apján, ezért ęz nem keľütt Íbl napirendľe, és
megviĺrtuk vele a képviselő-testiileti hatźrozatnaka módosítását, hogy magasabb 

-béľleti 
dĺjon

tudj a az onkormány zat kiimi.

Soĺós Gyiirgy
Rendben, kösz<jnöm szépen. JakabĄ' Úr' parancsoljon.

Jakabfy Tamás
Most megnéztem,2014. november 24-én dĺinttjttĹink erről' nyilván volt valami felelős meg
határiđó, hogy mikor kell kiírni eú. a pá|yźzatot Va|amiért nem került kiírásra, amineř
nyilván, lehet, hogy van egy legitim -indoka, de akkor vissza kell vonatni a Bizottsá ggal ezt a
dĺjntést, tehát ez így nem normális. Én értem, hogy most visszavonjuk másfel év után, de hát
nyilván a határideje aznem 2016-os batáriđő volt' hanem 2014. év vési.

Soĺós Gyiirgy
Megkérjük a JGK Zrt.Ą, hogy a Képviselő Urat és a Bizottságottájékoztassák íľásban. A vita
folyik, Jakabfy Úr, parancsoljon.

Jakabff Tamás
Ftĺllapoztam, ahatźľ'iđő f0|4. december 1., december l-ig nem tudják megcsiná1ni, akkor
nyilván, valamit intézkedni kellett volna, vissza kellett volna vonni aBizottságdöntését, vagy
pedig valami jogszabáIyra hivatkozni.

Soĺí's Gyöľgy
Rendben, további kéľdés, hozzźsző|ás nincs, a vitát záĺom, szavazás következik (az ąlábbi
határ o z ati j av asl at tektntet é b en'.)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dcint, hogy

1.) visszavonj a az 1207 /2014. (XI.24.) számon hozotthatfuozatát.

Felelős: Józsefu:íĺosi Gazđálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatátídő : 20I 6. miĺrcius 2 1 .

2.) felkéri a Jőzsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t a Budapest yIII. kerĺilet, Üllĺi ĺt
34. szám alatt elhelyezkedő, 36798l0/N5| he|yrajzi számon nyilvĺĺntartott, |90 Ił
alapte*iletíĺ, tires önkormányzati tu|ajdonú, utcai bejáratu, ftildszinti (|07 mf) galéľiás
(35 m2) és |<lzźrő|ag a fĺ]ldšzintről megköze|íthető pin."oĺnt"" (48 ;'j elhelyezkedő,
nem lakás céIjára szo|gá|ő helyiség bérbeadźsáta nyilvános páIyázat kiírására 270.667,-
F.t/hó + ÁFA bérleti díj összege''. .ł rciĺ'o kiköti, hógy a helýségre nem adható be olyan
aján|at, amely a Képviselő-testület 248/2013. (VI.19.) számű' határozatźnak 8. pontja
szerinti 25 %o-os bérleti díj kategóriába taľtozó, illetve nyilvrínos inteľnet szo|gi|tatás
(internet kź..v ézó, call center, stb. ) tevékenység végzésére vonatkozik.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodasi KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hateľidő: 20I 6. mĺĺľcius 2 1 .
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3.) a pá|ytzati felhívásban ki kell kötni, hogy a bérlő bérbeszámitási igénnyel nęm élhet,
továbbá azá|tala eszközĺjlt beruházások ellenértékét a bérleti jogviszony időtartamaaIatt
és aztkövetően az onkormźnyzattőI semmilyen jogcímen nem követelheti.

Felelős: Józsefigáros i Gazdá|kodasi Közpo nt Zrt. vagyongazdátkodási ígazgatőja
Hatáľidő: 2016. marcius 21.

4.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺlzpont Zft.-t a pźiyázatnak a Veľsenyeztetési
szabá|yzatról szóló 47/2015. (II.09.) számú képviselő-testĺileti határozatbaĺ foglaltak
szeľinti lebonyolításaľa.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatánđő 20 |' 6. március 2 1 .

5.) apáIytnati felhívást a Versenyeztetési Szabályzat 1 1. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblź!źn, a
Lebonyolító iigyfélfogadźsra szolgáló helyiségében (Józsefvárosi Gazďá|kodási Központ
Zrt. Elephelyein), a Jőzsefváros című helyi lapban, az onkorĺnányzat és a Lebonyolító
honlapján, továbbá az onkormányzat és a Lebonyolító száĺnára elérhető költségmentes
hiľdetési feliileteken, egyéb rendelkezésľe álló intemetes hirdetési portálokon kell
kozzétenni.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpofiZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataĺidő: 201'6.junius 30.

Soĺós Gyiirgy
1 1 igen, 0 nem, 2 tartőzkođással a Bizottság elfogadta.

26612016. (III.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ághatározata
(l.l. igen' 0 nem, f tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đcint, hogy

1.) visszavonj a az 1207 /2014. (XI.24.) számon hozot.hatźrozatát.

Felelős: Józsefuárosi Gazdźtlkodási KözpontZrt. vagyongazđálkodási igazgatőja
Határidő : 201 6. marcius 2 1 .

2.) felkéľi a Iőzsefvárosi Gazdálkodási KtizpontZrt.-t a Budapest VIII. keriilet, Üľĺĺ ĺt
34. szám alatt elhelyezkedő, 36798/0lN51 he|ytajzi számon nyilviántartott, I90 m2
alapteľületrĺ' Ĺires önkormányzati tulajdonú, utcai bejríľatu, ftildszinti (I07 m2) galéľiás
(35 m2) és|<lzárőIag a Ítildszintről megkcizelíthető pinceszinten (48 ď; en"iyězkeđő,
nem lakás cé|jáĺa szolgáló helyiség bérbeadasára nyilvános pá|yźzat kiírásiíra 270.667,-
Btĺhő + AFA bérleti díj összegen. A Kiíró kiköti, hogy a helyiségre nem adható be olyan
aján7at, amely a Képviselő-testtilet 248/201'3' (VI.19') számű határozatźnak 8. pontja
szerinti 25 Yo-os bérleti díj kategóriába tartoző' illetve nyilvános internet szo|gá|tatás
(internet kávéző, call centeľ, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

40



:

.,]

I

d

I

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 21.

3.) a páIyźzatí felhívásban ki kell kötni, hogy a bérlő béľbeszámítási igénnyel nem élhet,
továbbá az áIta|a eszközĺilt beruházások ellenértékét a bérleti jogviszony iďő,tartama aIatt
és ań, követően az onkorm ányzattőL semmilyen jogcímen nem kĺjvetelheti.

Felelős: Józsefuiírosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 21.

4.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t a pźiyázatnak a Versenyeztetési
szabźiyzattól szóló 4]12015. (II.09.) szźtmű képviselő-testĺileti határozatban foglaltak
szerinti lebonyolításáľa.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. március 21.

5.) a pá|yázati felhívást a Versenyeztetési SzabáIyzat 1 i. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáb|źlján, a
Lebonyolító ügyfélfogađásra szo|gtt|ő helyiségében (Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont
Zrt. te|ephelyein), a Jőzsefváros című helyi lapban, az onkormányzat és a Lebonyotító
honlapján, továbbá az onkormányzat és a Lebonyolító számára elérhető kĺiltségmentes
hirdetési fe-lületeken, egyéb rendelkezésre á||ő internetes hirdetési portálokon kell
kozzétęmi

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľiđő: 201 6.j unius 3 0.

Napirend2.9.pontja:l-béľbevételĺkéreImeaBudapestvIil.keľiilet,
József u. 41. szám alattĺ ĺiľes, tinkormányzatí tu|ajdonú nem Iakás céIjára szolgálĺí
helyiségľe

Soĺós Gytiľgy
2.9-es napirend vitájátmegnyitja. Megadja aszőt Jakabff Tamrás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Itt aztjavasolják, hogy ne legyen közjegyzói okiľatba foglalva ez a szetződés, eń. nehezen
tudja elfogadni. Nem tudja, mennyibe kerül egy ilyen közjegyzőí okirat, de pont ilyen esetben
véleménye szeľint szükség van eÍTe.

Soĺís Gyiiľgy
Képviselő Urnak mondja, hogy ők sem nagyon tudják ezt az előterjesztést támogatni.
Megadja a szőt a Maľkó Tímeának.

Markĺó Tímea
A közjegyzői ol<lrat elkészítésének a költsége koz1egyzőtől fuggően olyan 20-30 ezer foľint
kozott van, és áIta|ában, amikor nagyon alacsony a bérleti díj, és félő, hogy esetleg azértnem
kerĹilne sor az esetleges szetződéskcitésre, mert hogy arźnyta|anul sok a kozjegyzi5 okiĺat
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elkészítésének a kĺĺltsége, áItalźhan akkor szokták javasolni ezt, hogy a Bizottság tekintsen el
egyedi dĺintéssel.

Soós Gyiiľgy
További kérdés, hozzásző|źls hiányában vitźtlezárja, s7avazásta bocsátja az alábbihatźnozati
javaslatot:

A Városgazdálkodlísi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzéĘźlrul a Budapest VIII. kerület, József u. 4I. szám a|atttalźihatő,35I78l0lN1 hrsz.-
ú, 53 m' alapteriĺlettĺ, udvari bejáratú, alagsori, nem lakás cé|jźra szolgáló helyiség
bérbeadásáh oz határ ozatlan időre, 3 0 napos felmondással IllD magánszelnélý
részétę raktározás tevékenység cé|jára, a mindenkoľi kĺizcĺs kĺĺltség (ahatźrozathozata|
időpontjábaĐ 10.395,- Ft/hó + Áľ''q. bérleti drj + kozĺizemi és ktilönszolgáltatási díjak
osszegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kođásiigazgatőja
Határidő: 2016. március 21.

2.) felkéri a Józsefváĺosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt..t ahatározat 1.) pontja szerinti béľleti
szerző dés megkĺĺté séľe.

Felelős: Józsefuáĺosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazđálkodási igazgatőja
Hatériđó : 20 I 6. május 3 1 .

3.) az onkormányzat tulajdonában áltó nem lakás céIjfua szdlgźiő helyiségek bérbeadásának
feltételeirőI szőIő 35/2013. (VI.20.) cinkormĺányzati ľendelet 14. $ (4) bekezdése alapján
az ővađék összegét 1 havi bruttó bérleti díjban állapída meg.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Határiđó : 20I 6. március 2 1 .

4.) az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljáĺ a szo|gáIő helyiségek béĺbeadásának
feltételeiről szóló 3512013. (VI.20') önkormányzatirende|et 17. $ (5) bekezdés c) pontja
alapján eltekint akozjegyző előtti egyoldalú kötele zettségvéilaló nyilatkoz at megtéte|étő|.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazđáIkodási igazgatőja
Határido: 20I 6. március 2 1 .

Soĺís Gyiirgy
Megállapítja, hogy 1 igen, 11 nem, 1 tartózkodással a Bizottság a hatátozati javaslatot
elutasította.

267lf016. (III.21.) sz. YárosgazdáIkodálsi és Pénzĺigyi Bizotts ághatá,rozata
(1 igen' 11 nem, 1tartózkodás szavazatta|)

A Yáĺosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy az a|ábbi hatátozatijavaslatot
nem fogadja el:
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I,) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, József u. 4]. szám ąlatt talá]ható, 35]78/0/,4/1 hrsz.-
ú, 53 m" alapterületű, udvari bejáratú, alagsori, nem ĺakás cétjára szolgáló hetyiség
b érb eadás ához hatórozatlan időre, 3 0 napo s felmondás s a/ 

-!D 

magánszemély
részére rąhározás tevékenység céljára, a mindenkori kozös la)ltség (a határozathozatąl
időpontjában) 10.395,- Ft/hó + AFA bérleti díj + lrôz.üzemi és ktłlonszolgáltatásť díjak
összegen.

felkéri a Józsefvárosi Gazdólkodĺźsi Kozpont Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerző dés me gkÓté s ér e.

az onkormányzat tuĺajdonában áIIó nem lakás cétjára szotgáló helyiségek
bérbeadásdnak feltéteĺeiről szóló 35/2013. (VI.20.) Ónkormónyzati rendelet 14. E G)
bekezdése alapjdn az óvadék osszegét ] havi bruttó bérleti díjban állapítja meg.

4.) az onkormányzat tulajdonőban álIó nem lakás céljára szolgáIó helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35/20]3. (VI.20.) onkormányzati rendeĺet 17. s é)
bekezdés c) pontja alapjdn eltektnt a kazjegyző előtti eg1loĺdalú kĺ)telezettségváĺIató
nyil atkozat me 8té t elét ől'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. március 21.

Napirend 2.Í2. pontja: A Budapest VIII. keriilet, Népszínhźn utca 16. szám a|atti,
3 4 67 6 ĺ 0 / N 7 he|y r ajzi számű iizleth elyis ég elid e genítés e

Soós Gyiiľgy
2.I2-es napirend vitáját megnyitja. Megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Tĺikéletesen életszenĺtlen, hogy bérleti díj csĺikkentést kér a fodľźszat, meg is kapta a rossz
gazđasági he|yzet miatt, majd aztán egy-két év múlva bejelentkezik, hogy megviĺsaľolná a
helyisé get' szőv a| ez telj esen elfo gadhatatlan.

Soós Gyiirgy
Véleménye szerint nem fogja tudni megvásárolni ezt a helyiséget. Itt egy kicsit ki is fejtené a
véleményét, szerinte a Népszínhäż utcźhaĺ. amíg nincs egy kidolgozott teľvük, hogy hogy
szeretnének felújítani, addig nem szívesen értékesítene báľmilyen ingatlant is. Ennek még
egyszerubb indokai is vannak. További kérdés, hozzásző|ás hianyábaľr vitát |ezáqa,
szavazástabocsátjaazalźlbbihatźttozati javaslatot:

A'Yátosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) hozzźĄáruI az ingatlan-nyilvántaľtásban 34676l0lN7 he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Fudapest VIII. kerĹilet, Népszínház utca 16. szźlm a|atti' ftildszinti, utcai
bejáratil', 73 m" alapteriiletiĺ tizlethelyiségre vonatkoző eladási ajánLat bér|ó részére
töľténő megkĹildéséhez, a vételźrnak, az e|készult forgalmi értékbecslés' valamint a

2.)

?)
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3f/20I3. (VII.15.) önkormányzati reĺđe|et alapjrán a forgalmi
15.700.000,- Ft összegben torténő közlése mellett.

Felelős : Józsefu:ĺĺosi Gazdálkodási Kĺizpo nt Zrt. v agy ongazdálkodási
Hataridő: 2016. március 21.

érték 100 Yo-ában,

igazgatőja

2.) felkéri aJőzsefvárosi Gazdilkodási Központ Zrt.-tahatźrozat 1.) pontja szeľinti eladási
aj áĺ.iat kikül désére é s az adás v ételi szer ződés me gk<ité sére.

Felelős: Józsefuiírosi Gazdálkodási KcizpoĺtZrt.vagyongazdálkodĺási igazgatőja
Határidő: 2016. május 1 5.

Soós György
Megállapítja, hogy 0 igen' 10 nem, I tartőzkodással a Bizottság elutasította.

f68/f0|6. (III.21.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts á'ghatározata
(O-igen,' 10 nem, 1 taľtózkodá,s szavazatta|)
(oszi Eva és Major Zoltán nem vett részt a szavazásban.)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy az atábbi hatátozatijavaslatot
nem fogadja el:

I') hozzájórul az ingatlan-nyilvántartásban 34676/0/A/7 helyrajzi számon nyiĺvóntartott,
természetben a Budapest VIil. kerület, Népszínház utca ]6. szám alatti, foldszinti, utcai
bejóratú, 73 m, alapterületű üzĺethelyiségre vonatkozó eladási ajánĺat bérlő részéľe
torténő megküIdéséhez, a véteĺórnąk, az elkészült forgalmi éľtékbecslés, vaĺamint a
32/2013. (I4I']5.) önkoľmányzati rendelet aĺapján aforgalmi érték ]00 oÁ-ában, azaz
I5,700'000,- Ft összegben torténő kazlése meĺlett,

2.) felkéri aJózsefvárosi Gazddlkodási Kozpont Zrt.-t a határozat I.) pontja szerinti eladósi
ajánĺat kibüIdésére és ąz adásvételi szerződés megkotésére.

Felelős: Józsefuĺíľosi Gazđálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatfuidő : 20I 6. maĺcius 2 1 .

Napirend 2.13. pontja: Javaslat a 1086 Budapest, Magdolna u. 12. fszt. ll., 10g6
Budapest, N"gy Fuvaľos u.26. fszt. 3. és a 1086 Budapest, Szeľdahelyi u. 18. II.23. sz.
alatti tinkormányzati tu|ajdonban lévő lakások ,,szomszédsági házfelügyelők'' részéľe
történő béľbeadására

Soós Gytiľgy
2.I3-as napiľend vitájéLt megnyitja. Megadja a szőt Boľsos Gábor képviselőnek.

Borsos Gábor
Kérđezi, hogy a szomszédságiházfelngyelőinek amegbizási szęrződése, ami mellékelve lett
az előterjesztésben, ott a megbízás tźrgya és a megbízott jogai, kötelezettségei között úgy
|źúja, hogy egy sorban, csak a JGK Zrt. részéről adandó utasítási kötelezettség végrehajtásá
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szerepe1' de konkľétan a tevékenység vagy megbízás |eirása nem szerepel a megbízási
szerződésben, hanem kizárő|ag az,hogy jelentsen és hajtsa végre, amit a JGK Zrt. ad neki.
Van még valami további útmutató, mert ha jól éľti, nehéz egy olyan hatźrtvagy mezsgyét
megszabni, ami még e|vá|asńható, hogy mennyire szubjektív, vagy mennyiľe objektív az a
vélemény az ađotthazfe|íigyelőnek, hogy mit tapasztaI az adotthtzban. Van-e ennél valami
konkľétabb, részletesebb tevékcnység leíľása a megbízottnak?

Soós Gyiirgy
Megadja aszőt dľ. Horváth Tamásnak.

Dľ. Hoľváth Tamás
A megbízási szerzodés valóban csak általánosságban utal a házfe|llgyelői feladatok ellátására.
A házfe|ngyelők a klasszikusan aházfelügyelői teendők köľébe tartoző feladatokat táqák e|.
Egy klasszikus feladata például a házfe|ugyelőnek a bérleményellenőrzés, a takarítás a
közösségi részeken, akźr anyí|ászárőknak a mosása, karbantartása, udvar, kert gondozása,
járdatakarítźs, adott esetben felvonó felügyeletet is el|át, a mérőóľiíkat e||enőrzi.,
hibabejelentést fogad, az épület rendjéért általánosságban felel, Íehát nyilviínvalóan a
htzfeligyelői feladatok ellátása körében az utasítási jogkör a|apján ezekei a szerteágaző
feladatokat és teendőket fogjak ellátni, |átjáke|.

Soós Gytiľgy
Kcjszöni szépen, kérdés, hozzászőIás hiányában vitát |ezfuja, szavazásľa bocsátja az a|ábbi
hatźlr o zati j avas l atot :

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

1.) 1Budape;t VIII. keľület, Magdolna u. 12. fszt. IL. sz. a|atti 7 szoba, komfoĺt nélküli,
28,64m,alapterĹiletűszo|gźiatilakásvonatkozásábanIEl,mint
szomszédsági hazfe|ugyelővel bérleti szerzőđést kót hattrozott időre 2016. január 1.
napjźúőL 20|6. decembeľ 3I. napjáig. A bérlő költségelvíĺ komfort nélkĹili beľleti ĺĺ1at
köteles ťĺzetni a bérbeađó részére, a mindenkori hatályos önkormányzati rendeletbln
szab á|y o zottak szeľint.

Felelős: Jőzsefuárosi Gazdálkodasi KözpontZrt.vagyorLgazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. maľcius 21.

2.) a Budapest VIII. kenilet, Nägy Fuvaros u. 26. fszt. 3. sz. a|atti 1 szoba, félkomfortos,26
m" alapteľtiletrĺ szo|gálati lakás vonatkozásában , mint
szomszédsági hazfelugyelővel bérleti szerzódést köt hatarozott időre 2016. ianuáľ 1.
napjźńől 20|6. december 3|. napjáig. A bérlő költségelvű felkomfortos béileti díjat
kĺjteles ťĺzetni a bérbeadó részéte, a mindenkori hatályos ĺĺnkormányzatí rende|etben
szab á|y o zoľtak szeľint

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatandő: 20 I 6. mĺĺrcius 2 l .

3.) a Budapest VIII. kenilet' Szerdahelyi u. 18. II. em. 23. sz. a|atti I szoba,komfort nélküli,
25m.alapteľületiíszo|gáIatilakásvonatkozrísábantal,mintszomszédsági
hazfe|ugyelővel bérleti szerződést köt határozott időre 2016. jlinuár |. napjátő| 2016.
december 3|. napjáig. A bérlő költségelvű komfort nélktiti bérleti díiat köteles fizetni a

45



bérbeadó részéte, a mindenkoľi hatályos önkormányzati ręnđe|etben szabá|yozotĘak
szerint.

Felelős: Józsefuiírosi Gazdálkodasi Központ Zrt. vagyongazdźikodásiigazgatőja
Hataridő: 2aI6. marcius 21.

4.) felkéri a Jőzsefváĺosi Gazdlálkodási Kĺĺzpont Zrt.-t, hogy tegye meg a hatźrozat I.),2.),
3.) pontjában foglaltak szerinti lakások bérbeadasához, a lakásbérleti szerződések
megkötéséhez, illetve a lakások birtokbaadasához szfüséges intézkedéseket.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyoĺgazdźůkodásiigazgatőja
Határidő: 2016. április 30.

Soós Gytiľgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartóZkodással a Bizottsás az alábbi határozatot
elfogadta:

269/2016. (III.21.) sz. Városgazd'á.Jkodálsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(l3 igen' 0 nem, 0 tartőzkod,ás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy

1.) a Budapest VIII. kerület, Magdolna u. |2. fszt. IL. sz' a|atĺí 1 szoba, komfort nélküli,
28,64 m" alapterĺiletű szo|gá|ati lakás vonatkozásźtban ll'el, mint
szomszédsági házfe|igyelővel béľleti szęrződést kot hatfuozott időľe 2016. január 1.
napjátő| 2016. december 3I. napjźlíg. A bérlő költségelvű komfoľt nélktili bérleti díjat
köteles ťlzetli a bérbeadó részére, a mindenkori hatályos cinkormánYzatí.yę71Ąęletbon
szab á|y o zottak s zeri nt

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺlzpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő : 20I 6. máľcius 2 1 .

2.) a Fudapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros u. 26. fszt. 3. sz. alatti l szoba, felkomfoľtos' 26
m.alapterületűszolgálatilakĺísvonatkozásábanTal,mint
szomszédsági hźzfe|tigyelővel bérleti szerződést kot hatfuozott időľe 2016, januáľ 1.
napjátő| 20L6. december 31. napjáig. A bérlő kĺiltségelvÍĺ félkomfortos bérleti díjat
kĺiteles ťĺzetĺi a bérbeadő tészére' a mindenkori hatalyos önkormĺínyzati .rpndeletben
szabźiyozoťtak szerint i.ĺĺiF

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺizpo nt Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. marcius 21.

3.) a Budapest VIII. keľület, Szerdahelyi u. l8. II. em.23. sz. alatti I szoba,komfot nélküli,
25 m" alapterĹiletű szolgźiati lakás vonatkozásában||p, mint szomszédsági
hazfe|iigyelővel bérleti szerződést köt határozott iđőre 2016. január 1. napjától 20|6.
december 3|. napjáig. A bérlő kĺiltségelvií komfoľt nélküli bérleti díjat köteles Íizetni a
béľbeadó részére, a mindenkori haĹílyos <inkormĺányzati rende|etben szabá|yozottak
szerint. .'''...ł'ĺ;.'.!i.{i1';ť$
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Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt.ýagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 21.

4,) felkéri a Jőzsęfvárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt.Ą, hogy tegye meg a hatőĺozat I.), f.),
3.) pontjában foglaltak szerinti lakások bérbeađástthoz, a lakásbér|eti szerzódések
megkötéséhez, illetve a lakĺísok birtokbaadásźthoz szükséges intézkedéseket.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodasi KözpontZrt.vagyongazdálkodási ígazgatőja
Határiđő: 2016. ápľilis 3 0.

Napiľend 2.14. pontja: Javaslat a 1083 Budapest, Ttimő u. ilIłszám a|atti
bérlők bérleti jogviszonyának felmondásáľa iľányuló dtintés visszavonásáľa

Soós Gyöľgy
f .I4-es vitáját megnyitja' f perc olvasási szünetet rendel el.

olvasási szünet

Soós Gyöľgy
Kérdęz| hogy sikerĹilt-e elolvasni. Megadja a szőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Egy tisztźzó kérdés, ennyi idő alatt nem tudta a visszavonandó hatáŕozatof.kiktilffhi, itt azt a
pontot vonják vissza, hogy kijel<ĺlik a Koszoru utcai lakást?

Soós Gyłirgy
Megadja a szőt Jakab Andreának.

Jakab Andrea
Nem a lakás kijelölését, hanem a bérlők lakásbérleti jogviszonyźnak a felmondására irányuló
döntést szeretnék' hogyha visszavonnáatíszteIt Bizottság, ugyanis Lőrźnt Ügyvéd Űr á|ta| a
lakĺĺsbérleti jogviszonwk M e|őzo bizottsági dĺintés a|apján március 31. napjával felmondásra
került, és ež a_kozös megegyezés csak akkór tud tétrejcinni', ha abér|ok eríenyeśTľuk,ĺ"be'l"ti
j o gviszonnyal rendelk ęznek.

Soĺĺs Gytirgy
Megadja a szőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Akkor nem az lett volna a cé|szeru, hogy a dáfumot cseľéljék ki' későbbi dátummal mondják
feL ezt a szerződést?

Soós Gyiiľry ł]i: ,i. ,:.:.:ii.. ,

Megadja a szőt a JGK Zrt.-ĺek.
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Jakab Andľea
Nem, meľt a lakásbérleti jogviszonyuk miárcius 37. napjára már felmondásra került, tehátápľilis l. napjától hatályba Iép a felmondás, ot ;ogviszony nélküli lakásfelhasználónak
minősülnek, ezért szĺikséges a felmondásra irányuló đ.iňe.tit"ěk a visszavonása.

Soĺís Gytiľgy
További kéľdés, bozzásző|és lllányában vitźú |ezárja, szavazásrabocsátja az a|tabbi hatźrozatijavaslatot:

A Vaľosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy az |IO4/20I5. (XI.02.) számuhatélrozat 1 . ) pontj át visszavonj a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 21.

Soós Gytirgy
M^ęgállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, O tartőzkodással a Bizottság az atábbi hatátozatotelfogadta:

270/2016. GII.21.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénzĺigyi Bizotts ághatározata
(13 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavaz atta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az 1I04/2OI5. (XI.02.) szétmuhatár ozat 1 . ) pontj át visszavonj a.

Felelős: Józsefuárosi Ga".dálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkod,źlsi igazgatőja
Hatźnido: 20 16. március 2 1 .

Soós Gyiirgy
Zártu|éstľendel el.

3. Zá!rt ülés keľetében táłrgyalandó e|őteľjesztések
(ír ás be li előterj e szté s)

Napĺrend3.t.pontja:JavaslataBudapestvIil.keľĺiIet,DéľiMitĺsautca..f}
szĺmú ingatlanra vonatkozó elővásárlásijogľĺít valrí lemoni1a',i 

^_T^ni 
ulnsElőterjesztő: Dr. Gąląmbos Eszter - a Ga,d,źtĚodási Üg,,osztóty vezeĺője

A napirend túrglalúsa zdrt iilés keretében tijrtént az Mijn. 46.s Q) bekezdése értelmében. Anapirend tórglaldsa sorún elhangzottakat és a meghozou izllzorc. ur.2l.) sz. WB
hatórozatot a zárt ĺłlésrőI készĺilt jegyzókönyv tartalmazza.
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Napiľend3.2.pontja:JavaslataBudapestvIII.keľĺiIet,Szentkirályiutca-r
szám a|atti ingatlanra vonatkozĺí előváśár|ási jogrrĺl való lemondásľa zĺPtr tnÉs
Előterjesztő: Dr. Galambos Eszter - a Gazdólkodási Ügłosztóĺy vezetője

A napirend tórglalúsa utrt iilés keretében tiirtént az Miin. 46.s @ bekezdése értelmében. A
napírend tdrglalása sorún elhangzottakat és a meghozott 272/2016. (III.2I.) sL WB

határozatot a zdrt iilésrdl készíilt jegyzőktinyv tartalmazru.

Napirend3.3.pontja:JavaslataBudapestvIII.kerůilet,MagdolnautcŰ
szám alatti lakás pá|yázaton kíviili minőségi lakáscseľéjéľe és a forg..almi érték
kĺiltinbözet iisszegének cstikkentésére zÁnľ ÜI,És
Előterjesztő: Kovács ottó - a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vaglongazddĺkodási
igazgatója

A napi.rend túrglalúsa zárt íilés keretében tiirtént az Mön. 46.s @ bekezdése éľtelmében. A
napirend tdrglalúsa sordn elhangzottakat és a meghozott 273/2016. (a.2I.) sz VPB

hatórozatot a zdrt iilésrdl késziłlt jegyzőkiinyv tartalmazza.

Napirend 3.4. pontja: Javaslat a Budapest VI[. keľĺilet, Magdolna u. ilIl.
szám a|atti jogcím nélkü|i lakáshasznál.ő rész|etťuetési kérelmének engedéIyezésére
Előterjesztő'. Kovács ottó - a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vaglongazdátkodósi
igazgatója Z^RT ÜlÉs

A napiřend 3.4. pontját kiilön táľgyalásľa kikéľték.

Napiľend 3.5. pontja: Javaslat a Budapest vlil. keriilet, Szigony u. 

-

számalattilakásravonatkozĺóan-ósĽbéľlőkbérleti
jogviszonyának kiiztis megegyezéssel tiiľténő megsziintetésére, másik lakás bérbeadásamellet Z^RT tilns
Előterjesztő: Kovócs ottó - a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagłongazdólkodási
igazgatója

A napírend túrgalása aÍrt iilés keretében történt az Mi)n. 46.s a bekezdése értelmében. A
napirend tdrglalósa sordn elhangzottakat és a meghozott 274/2016. (III.2I.) sz. WB

hatdrozatot a zdrt iłlěsrdl késziilt jegłzőkönyv tartalmaaa.

Napĺľend 3.4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Magdolna u. Tll
szám alatti jogcím nétkĺili lakáshaszná|ő rész|etfizetési kéľelmének engedélyezésére
Előterjesztő.. Kovács ottó - a Józsefvárosi Gazdálkodósi Kozpont Zrt. vagyongazdólkodósi
igazgatója ZÁRT tLBs

A napirend tórglaldsa aÍrt iilés keretében tijrtént az Mön. 46.s Q) bekezdése értelmében. A
napirend tárgłalósa során elhangzottakat és a meghozott 275/2016. glr.21.) sz. WB

hatdrozatot a zárt tilésrdl késziilt jegzdkönyv tartalmazzu
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Soós Gyłiľgy
Nyílt Ĺilés rendel
Bizottság ülését 13

el. Ulés végén lehetőséget ad kéľdések feltételére.
őra37 peľckor bezárja.

Ennek hiáĺyźlban

K. m. f.

Bizottság alelnĺike

foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Váľosgazdálkodási és PérzngyiAz Mötv-ben
Bizottság 2016.

A iegyzőktinw mellék|etei:

- jelenléti ív

. meghívó

- előterjesztések

Szęrvezési és Képviselői

/'.l

:"J*n

olgáľ

l\ -.b-r"*
Bodnár

A jegyzőkonyvet készítette :
,//'2

ÚaŁc Ö,Y/h,.''
Veres Evelyn L/

Szervezési és Képviselői Iroda ngyintézője

g elnöke

50


