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Vörös Tamás

Jelenlévő meghívottak Egry Attila alpolgármester, dr.Mészár Erĺka aljeglző, dľ. Balla
Katalin a Jegłzői Kabinet vezetője, dľ. Vitátyos Fanny a Polgdrmesteri Kabinet vezetője,

dr. Dabasi Anita önkormónyzati Jőtandcsadó, Páris Gyuliáné a Pénztigłi Ügosztály
vezetője, dr. Hencz Ádrienn a Gazdallmdási Ügłosztłźly vezetője, dŕ. KecskeméhLászlő a
GazdáIlrnůźsi Ügłosztóly vezető-helyettese, FeľnezelyÍ Geľgely DLA. a Vórosfejlesztési és

Főépítészi Ügyosztály vezetője, dr. Bojsza Kľĺsztina a Humónszolgóĺtatasi Ügłosztóly
vezetője, dr. Galambos Eszteľ a Jogi lroda vezetője, Bodnáľ Gabľiella ą Szervezési és

Képviselői lroda vezetője, Iványĺ Gyiingyvéľ a Főépítészi lroda vezetője, Teszírsz Káľoly
tąnócsądó, dr. Juhaľos Róbert tanócsadó, dľ. Kőszegi János tandcsadó, Csete Zoltán a
Rév9 Zrt. mb. cégvezetője, ÁJťo|dĺ Gyiĺrgy ą Rév? Zrt. igazgatósdgi tagja, Rácz Edina a
Józsefvdros Közosségeiért Nonprofit Zrt. képviseletében, Kovács ottó ą Józsefvárosi
Gazdólkodási Központ Zrt. vagłongazdáIlrndási igazgatója, NováczkÍ Eleonóľa a
Józsefvdrosi Gazddlladdsi Központ Zrt. divízióvezetője, dľ. Horuáth Tamás a Józsefvdrosi
Gązdállrodĺźsi Központ Zrt. divízióvezetője, Markó Tímea a Józsefvárosi Gazdólladási
Kôzpont Zrt, irodavezetője, Jakab Andľea a Józsefvĺźrosi Gazdłźlkodást Kr)zpont Zrt.
irodavezetője, Jurkovics István a Józsefvárosi Gązdóllrodási KÓzpont Zrt. irodavezetője, dr.
Lóránth Jĺózsef ĺigyvéd



Soós Gytirgy
Köszörrti a megjelenteket a Bizottság 34. rendes ülésén. Megállapítja, hogy a Bizottsttg 14

fővel hatarozatképes. Ismeľteti a napirendet, majd szavazásta bocsátja az alźtbbi napirendi
javaslatot:

Napirend

Ĺ. Zárt ülés keľetében táľgyalandó előterjesztések
(ír as b elż elő t erj e szté s)

1. Javaslat a Corvin Sétany Progľam keľetén belul bérleti jogviszony pénzbeli
megváltassď történő megsztintetésére
Előterjesztő: Csete Zoltdn - a Rév8 Zrt. mb. cégvezetője

2. Javaslat a Corvin Sétlány Program keľetén beliil bérleti jogviszony pénzbeli
megváltással töľténő megsziintetésére
Előterjesztő: Csete Zoltán - a Rév9 Zrt. mb. cégvezetője

3.Javaslata1083Budapest,BókayJanosutca(DszámaIattibérlőkbérleti
szeľződésének felmondásara (POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Kovács ouó - ą Józsefvárosi Gazddlkodási Központ Zrt.
v agł o ngaz dóllro dds i i gaz gat ój a

4.Javaslata1083Buđapest,SzigonyutcaC.s,ýa1attibérlő
béľletí szerződésének felmondásara (SURGO ssEG' POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Kovács ottó
v agl o ngaz dálko dás i i gaz gat ój a

a Józsefvárosi Gazdálkodósi Központ Zrt'

2. Gazdőilko dási Ugyo sztá"Jy

Előterjesztő: Dr, Hencz Adrienn - iigłosztdlyvezető
(írásb eli előterj esztés)

1. Javaslat közterület-hasnnlati kérelĺnek elbírálasaĺa
2. Javaslat a Józsefvarosi Gazđálkodĺási Központ Zrt.-vęI k<jtenđő, kaľácsonyi

dísni|agítás míÍszaki ellenőri feladatďnak e|Ićttźsfua vonatkozó megbíztsi szeruődés
megkötéséľe,

3. Javaslat az Uj Teleki téľi Piac homlokzataratervezett reklámfeltiletek gyárttĺsaľa kiíľt
péůy tlzat eredményének megźů|apításĺíra (PoTKEzBEsÍTEs)

3. Jrózsefváľosĺ GazdáIkodásĺ Kőzp ont Zrt.
Előterjesztő: Kovács ouó - vagyongazdóIlcodási igazgató
(ír ásb eI i el őterj e s zté s)

1. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eiadási ajánlat jóvĺíhagyźsa(4 db)
2. A Budapest VIII., Szerđaĺelyĺ utca t szim alatti.-

helyľajzi számri lakasra készült értékbecslés feltilvizsgĺĺlata irłínti kérelem
3. A Drámatéka Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Leonaľdo da Vinci a. 4I. szźlm

ďatti iires, önkormĺányzati fulajdonú nem lakás célú helyiségĺe



4. West-orient Company Kft. bérlő és az Immo Trade Hungary Kft. béľleti jog
átrubáZźIsÍa vonatkozó közös kérelme a Buđapest VIII., Rákóczittt27lB. szćm'a|aÍti
önkormźnyzati tulajdonú nem lakás célú helyiség tekintetében

5. olĺíh Feľenc egyéni vái|a|koző béľbevételi kéľelme a Budapest VIII' kertilet, Bérkocsis
u. 4|. szám alatti tlres, önkoľmányzati tulajdonťr nem lakás célú helyiségľe

4. Egyebek
(írdsbeli előterj esztés)

1. Javaslat a ĺóxÉsz módosításiíra vonatkozó tervezési szerződéssel kapcsolatos dtlntés

meghozatal ara 1P óľffi ZBEsÍTÉs)
Előterjesztő: Feľnezelyi Gergely DLÁ - a Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály
vezetője

Soĺós Gytiľgy
Megállapítją hogy L4 igeĺ,0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a Bizottság az a|ábbi napirendet
elfogadta:

1152ĺ2015. (xI.16.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 ĺgen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdalkodási és Pénzĺigyi Bizottság az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend

1. ZáLrt ülés keretében táľgyalandó előteľj esztések
(ír ásb eli előterj e szté s)

1. Javaslat a Corvin Sétany Progľam keretén beliil bérleti jogviszony pénzbeli
megváltíssď töľténő megsztintetésére
Előterjesztő: Csete Zoltán - a Rév9 Zrt. mb. cégvezetője

2. Javaslat a Corvin Sétany Progľam keľetén beliil bérleti jogviszony pérľ;beli
megvďtassď töľténő megszĺintetéséľe
Előterjesztő: Csete Zoltán - a Rév9 Zrt. mb. cégvezetője

3. Javaslat a Bőkay Jiínos utca 

- 

sz. alaÍti béľlők bérleti jogviszonyanak
felmondasára (POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Kovács ottó - a Józsefvárosi Gazdálkodósi Központ ZrĹ
v agłongazdól lrn dási i gaz gat ój a

4. Javaslat a Budapest S.7igollľ utcaJ).szlm alatti bérlő bérleti jogviszonyĺínak

felmondĺásara (siĺncossÉc, póľrÉznBsÍľÉs)
Előterjesztő: Kovócs ottó - a Józsefidrosi GazdáIladąsi Központ Zrt
v agł ongaz dóIlro dós i i gaz gatój a



2. G azdá|kodási Ü gyo sztáiy
Előterjesztő: Dr. Hencz Adrienn _ üglosztáIyvezető
(ír ós b eli elő te rj e szté s)

1.JavaslatközterĹiiet-haszĺáiatikérelmeke|bíráIására
2. .Javaslat a Józsefuáľosi Gazdálkodási Kĺĺzpont 7'rt-ve| kĺĺtendĺi, karácsonyi

díszvilágítĺĺs miĺszakí ellenori feladatďnak e||átásźtra vonatkÔfó megbízási szerződés
megkötésére

3. Javaslat az Uj Teleki téń Piac homlokzatáľatetvezett reklámfelĺiletek gyétrttlsaľa kiírt
pźůyźnat eredményének megállapí tásźra (póľrÉznESÍTÉS)

3. Jrízsefu áľosi Gazdá|kođási Központ Zrt.
El őterj e s ztő : Kovóc s ottó - vagyo ngazdállro dósi i gaz gatő
(írósb eli előterj esztě s)

1 . Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételaľ és eladási ajánlat j óváhagyása (4 db)
2. A Budapest VIII., Szerdahelyi utcallD szźlm alattĹ 

-D
hďryrajzi számú lakásra késziilt éltékbecslés felülvizsgálatafuźntikérelem

3. A Drámatéka Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VI[., Leonaľdo da Vinci u. 4l. sztml
alatti iiľes, önkormanyzati tulajdonú nem lakás célú helyiségľe

4. West-orient Company Kft. bérlő és az Immo Trade Hungary Kft. bérleti jog
áffi]házásÍa vonatkozó közös kéreIme a Budapest VIII., Rakóczi,Út 27/B. szám a|atÍl
önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helýség tekintetében

5. oláh Feľenc egyéni vźlllalkoző béľbevételi kérelme a Budapest VIII. kertilet, Bérkocsis
u. 4I. szttĺĺt ďatti tires, önkormányzati tulajdonú nem lakas célú helyiségre

4. Egyebek
(írĺźsb eli előteĘ esztés)

1. Javaslat arcrÉszmódosításaľa vonatkozś tervezési szeľződéssel kapcsolatos đöntés

me ghozata|ára (P ó TrÉZB E S ÍTÉ S)
Előterjesztő: Fernezelyi Gergely DIÁ - a Vórosfejlesztési és Főépítészi Ugłosztóly
vezetője

|. záLrt ü|és keľetéb en tárgyalandó előteľjesztések
(ír ó sb el i e l ő t e rj e s zté s)

Napiľend 1.ĺ'. pontja: Javaslat a Coruin Sétány Pľogram keretén belül bérleti jogviszony
pénzbeli megváltással tiirténő megsziintetéséľe ZART ULES
Előterjesztő: Csete Zohán - a Rév9 Zrt. mb. cégvezetője

A napirend tórgyalása zdrt ĺilés keretében történt az Miitv. 46.s Q) bekezďěse értelmében, A
napíľend tórglaldsa sordn elhangzottakat és a meghozott 1153/2015. (XI.I6.) sz. WB

hatdrozatot a uÍrt iilésről késziilt jegłzőkönyv taľÍalma7łu



Napirend 1.2. pontja: Javaslat a Corvin Sétány Progľam keľetén beliil béľleti jogviszony
pénzbeli megváltással tłirténő megszüntetésére ZÁRT tit-És
Előterjesztő: Csete Zoltán - a Rév? Zrt. mb. cégvezetője

A napirendtárgyalása aźrt ijlés keretében tiirtént az Mijn. 46.s (2) bekezdése értelmében. A
napirend túrgyaldsa sordn elhangzottakat és a meghozott 1154/2015. 6rJ6.) sz. WB

hatdrozatot a aźrt ülésrďl késziilt jeglzőkiinyv tartalmaua.

Napiľend 1.3. pontja: Javaslat a 1083 Budapest, Bókay János utca
alatti béľIők béľIeti szerződésének felmondásáľa
Előterjesztő: Kovács ottó - a Józsefvárosi Gązdólkodási Kozpont ZrL vagyongazdálkodási
igazgatója

A napirenc tárglalúsa uźrt ii!és keretében tiirtént az Mijtv. 46.s @ bekezdése ěrtelmében. A
napirend fuźrglalósa sorón elhangzottakat és a meghoxott 1155/2015. (XI.I6.) sz. WB

hatórozatot a zórt iilésről késziilt jegyzőkönyv tartalmazza

Napĺľenđ1.4.pontja:Javaslata1083Budapest,SzigonyutcaG
száma|attibéľIő bérletiszerzőtd,ésénekfelmondására Z^RT tnBs
Előterjesztő: Kovócs ouó - a Józsefvdrosi Gązdólkodósi Központ Zľt. vag,longazdĺźIkodósi
igazgatója

A napirend tórglalósa zdrt iilés keretében törtěnt az Mijtv. 46.s @ bekezdése éĺtelmében. A
napirend tórglalúsa sonÍn elltangzottakat és a meghozott 1156/2015. (XI.16.) sz. WB

hatúrozatot a zdĺ íilésről készĺilt jegzőkiinyv tartalmaaa.

2. G azdáilkod ás i Ug7osztály
Előterjesztő: Dr. Hencz Ádrienn - üglosztályvezető
(írásb eli előterj eszté s)

Soós Gyiiľgy
Külön táĺ gy a|ást aj avaslatokat kéľ.

Jakabfy Tamás
A2.1. napiľendi pontot kérí kiilön tárgyalní.

Soós Gyiirgy
Kiilön tfugyalästa egyéb javaslat nincs, a blokkban maĺadt napiľendi pontok egyĺittes viĄát
megnýtja,|ezaĺja.Szavazástabocsátjaazalźhbihatźlrozati javaslatokat:

Napiľend 2.1. pontja: Javaslat kiizteriilet-hasznáIati kéľelmek elbíľáIására

szam

A napirend 2.1. pontját kültin táľgyalásľa kikéľték.



Napirenđ f.2. pontja: Javaslat a JózseÍvárosi Gazdá|kodási Kiizpont Zrt.-ve| kötendő,
karácsonyi díszvitágítás míĺszaki ellenőľi feladatainak ellátására vonatkozó megbízási
szeľződés megkłitésére

A Vaľosgazdálkođási és Pénztigyi Bizottság úgy clönt, hogy

1. a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t megbizza a,,Vállalkozasí szerzőđés keretében

Józsefuáros kaľácsonyi feldíszítése és díszkivilágításď, elnevezésű projekt kivitelezésének
mriszaki ellenőri feladatai ellátásávď, amely feladat elvégzéséért bruttó 300.000,- Ft
dljazás illeti meg.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 201 5. november 16.

2. a hatfuozat I. pontja alapjan elfogadja az előterjesztés mellékletét képező megbízási
szętzőđést és felkéri a polgáľmestert annak a|titására.

Felelős: poigáľmester
Hatariđő: 20l 5. november f0.

Napiľend 2.3. pontja: Javaslat az Úi Teleki téľi Piac homlokzatáľa tervezett
ľeklámfelületek gyáľt ására kiíľt pályázat eredményének megállapítására

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. az ,,Új Teleki téri Piac homlokzatán nagyméretiĺ reklrámfeltiletek kialakítźLsď, ttLtgy11"

kijzbeszeruési értékhatáľt el nem érő beszeruési eljarást eređményesnek nyilvánítja.

Felelős: polgármester
Hataľiđő: 2015. novembeľ 16.

2. ahatźrozat 1. pontjában megjelölt beszerzési eljrĺľas során a Vinox Tľax Kft. (széküely:

1085 Budapest, József köriJt 69.' cégjegyzékszám:.0I-09-916367,adőszttm.. I47I2694-f-
42) pziyázatát érvénytelennek nýlvlánítj a.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015. novembeľ 16.

3. a határozat 1. pontjában megjelölt beszerzési e|jaras sonĺn az Ép.Alk Építőipaľi és

Szo|galtatő Bĺ (szélĺüely: 2t41 Csömöľ, Ibolya utca 16., ađószźlm: 21380888-2-13'

cégsegyzékszám: i3 0ó 044565) ajánJata a hiĺánypótlast követően érvényes, ďkalmas a
szeĺződés teljesítéséľe, nem áll klzźttő okhatźúya aIatt.

Felelős: polgáľmester
Hatźndő: 20 1 5' november 1 6.

4. ahatáľozat 1. pontjában megjelĺilt beszptzési eljáľás nyertese azÉp-Ak Épftőipari és

Szolgáltató Bt. (székhely: 2141 Csömör, Ibolya utca 16. _ ađőszám: 21380888-2-|3,



cégsegyzékszźlm: 13 06 044565). Az elfogadott ajánlati áľ a 8 db - hoľganyzĺttt acé|Iemez
reklámfelĹiletrí _ reklámtábla gyártźtsára, felszereléséľe 7.932.000,- Ft + Afa, összesen
bruttó 2.453.640.- Ft.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 201 5. novcmbq 16.

5. a felkéri a polgármestert ahattrozat 4. pontja szerinti vá||alkozási szerződés a|áirźsára,

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 201 5. november 23.

Soós Gytiľgy
Megállapítja, hogy 12 igen, 0 nem, 2 taĺtőzkođás szavazatta| a Bizottság az alttbbi
batźlr ozatakat elfo gadta :

Napĺrend 2.2. pontja: Javaslat a Jőzsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt.-ve| kötendő,
kaľácsonyi díszvilágítás miĺszaki ellenőľĺ feladatainak ellátásáľa vonatkozó megbízási
szerződés megkötéséľe

1L57/2015. (xI.16.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(12 Ígen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)
(Tematikai blokkbąn tÓrtént a szavazós.)

A Vaĺosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Józsefváttosi Gazđźt|kođási Központ Zrt.-t megbizza a ,,YáůLa|kozźlsi szerződés keretében
Józsefuaĺos kaľácsonyi feldíszítése és díszkivilágitásď, elnevezésrĺ projekt kivitelezésének
műszaki ellenőĺi feladatai elláüásávď, amely feladat e|végzéséért bruttó 300.000,- Ft
díjazás illeti meg.

Felelős: polgĺírmester
Hatariđő: 2015. november 16.

2. a hatá]Íozat 1. pontja alapjĺán elfogadja az előterjesztés mellék|eté,t képezo megbízási
szeruł5dést és felkéľi a polgáľmestert arľrak a|źgĺástna.

Felelős: polgármester
Hatźndo: 20 1 5. novembęt 20.

NapÍrend 2.3. pontja: Javaslat az Úĺ Teleki térÍ Piac homlokzatáľa tenĺezett
reklámfelĺiletek ryártására klírt pár|y áaat eredményének megáIlapításáľa

1158ĺ2015. CxI.16.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺiryĺ BÍzottság határozata
(12 igen' 0 nem, 2 tartőzkodäs szavazatta|)
(ľematikai blolrkban tÓrtént a szavazás.)

AYźrosgazdálkodĺísi és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy



1. aZ ,,TJj Teleki téri Piac homlokzatán nagyméľetú reklámfelületek kialakításď, tźlrgy,(l,

kozbeszetzési értékhatáĺ el nem érő beszęrzési elj áľást eľedményesnek nyilvanítj a.

Felelős: polgármester
Hatáńcĺő: 2015. novemher ] 6.

2. ahatźłozat 1. pontjában megjelölt beszerzési eljaĺás során a Vinox Trax Kft. (székhely:

1085 Budapest, József körut 69., cégsegyzékszám: 01-09-916367, ađőszźtm.. 14,112694-2-

42) pá|y źzatát érvénýelennek nyi lvánítj a.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. november 16.

3. a határozat 1. pontjában megielölt beszerzési eljarás sorźn az Ép-Alk Építőipari és

Szolgďtató Bt. (székhe|y: fI I Csömtir, Ibolya utca 16., aďőszźlm: 21380888-2-13'

cégsegyzékszálm: 13 06 044565) ajtnlata a hianypótlást követően éĺvényes, alkďmas a

szerződés teljesítésére, nem á1l \<lzőłő okhatćĺIya a|att.

Felelős: polgĺírmesteľ
Hataľidő: 20l5. novembet 16.

4. ahatározat 1. pontjában megjelölt beszeruési eljaĺás nyertese az Ép-Alk Építőipari és

Szolgáltató Bt. (székhely: fI41 Csömör, Ibolya utca 16. _ adőszźlm: 21380888-f-L3,
cégsegyzékszttm: |3 06 044565).Azelfogađott ajánlati ár a 8 db _horyanyz9ttacé|Lemez

reklámfeluletű - ľeklámtth|a gytrtásiáľa, felszeľelésére 1.932.000,- Ft * Afa, összesen

bruttó 2.453.640.- Ft.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. novembeľ 16'

5. a felkéri a polgármestert ahatźroz-at 4. pontja szerinti vállďkozási szetződés a|źiĺására.

Felelős: polgánĺrester
Hatáľidő: 20 1 5. november 23.

Napirend 2.1. pontja: Javaslat kiizteľĺilet-használatĺ kérelmek e|bíľálásáľa

Soós Gytiľgy
A vitát megnyitja" megađjaaszőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
A Nyolcpipa Bt. korábban 1 éwe kapott hozzćljélruIást, és még plusz 3 évre szeľetne kérni,
jövő év maľciusától. Nem |átja" miért indokolt a kéľelem ennyiľe koriín, ezéĺt javasoLja

visszavoruri, a Nyolcpipa Bt. pedig adja be később.

Soós Gytirgy
Yá]aszadásra megadja a szőt az előterjesztőnek.



Dľ. Hencz Adrienn
A kérelem beérkezetĺazltJgyosnźiybloz, a Ket. szeľinti ügyintézési határidő 21 munkanap,
amennyiben nincs szükség szakhatóságra, el kellene bírďni. De természetęsen, mivę| az
ügyfél rendelkezik érvényes közteriilet-haszná]ati hozzájaru|ással, később is a Bizottság eLé

fudjak teľjeszteni a kérelmét.

Soós Gyiiľgy
Nyugtázza és megköszönĺ a váIaszt. Egyéb kérdés, hozzásző|ás nincs, a vitát |ezárja.
Szavazásrabocsátjaaza|ábbihatározati javaslatokat:

A Vaľosgazdalkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy k<jĺeľület-hasznźůati
hozzaján,ilast ad - egyösszegben töľténő teljes díjfizetéssel - az a|źhbiak szeľint:

Köztertilet-hasznáiő, kérelmező: Samĺ Info Tľade Kťt.
(1106 Budapest, Gyakorló u.4/I.)

A köaeľiilet-hasznďat ideje: 2015. november 16. -2016. mĺáĺcius 31.

Köztęrĺilet-hasznźiatcéIja: vendéglátó terasz
KözterĹilet-hasznźiathelye: Budapest VIII. keľület Kľudy u. 4.

Közierti1et-haszná|atnagysĘa: 3 m"

Felelős: polgármester
Hatríľidő: 20L5. novembeľ 16.

A Váľosgazdalkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľiilet-haszĺĺźůati
hozzźljźmlást ad - egyösszegbentörténő teljes díjfizetéssel . aza|étbbiakszeľint:

Közteriilet-használó. kérelmező: vidák Kamilla e.v.
(székhely: 1088 Budapest Kĺudy u. 11.)

A közterĺilet-haszľrďat iđeje: 2015. december 74. -2015. decembeľ 23.
Közterület-hasznźůatcéLja: fenyőfa áľusítas
Közteľiilet-hasznáűathelye: Budapest, VI[I. keľĹilet, Szigony u. - Pníter u'

saĺok
KözterÍi1et-haszná|atnagysága: 5 Írł

A közterület-használat iđeje: 2015. december 10. - 2015. decembet 23.

KtĺzteľĹilet-hasznét|at cé|ja: fenyőfa árusítas
Köztenilet-hasznáiathelye: Budapest, V[I. keriilet, Lőrinc pap tér (ľľsz.:

3671,0)

Köztertilet.használat nagysága: 6 ÍÍť

Felelős: polgármesteľ
Haüĺridő: 2015. november 1 6.



A Yźrosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy közterĺĺIet-haszná|ati
hozzäjźrulást ađ - egyösszegben történő teljes díjfizetéssel - azalźbbiak szerint:

Kozterület-hasznáIő,kérelmező: Faľkas Mihály ősteľmelő
(székhely: 1 08 1 Budapest, Fiumei ilt I 4. I.ĺ3 .)

A kŕiz,teľiilet-használat ideje: 20l 5. december 72. - f015. december 24.

KözterÍilet-hasznáLatcé|ja: fenyőfa arusítás
KtjzĹeľüleĹ-lraszrlálaĹ lrelye: Budapest VIII. keriilet, Már.kus Erlúlia u. (Rrikus

kórhĘ olđalĺĺnál)
KözteľĹĺlet-haszná|at nagysága: 20 m,

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. november 16.

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy đönt, hogy kĺjáeľület-haszná]ati
hozzźĄáĺu\ást ađ - egyösszegben töľténő teljes díjfizetéssel - az alćtbbiak szerint:

Közteľület-haszntió' kérelmező: Kiĺkény Róbert e.v.
(szék1rely: 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 21.
fsz. 9.)

A k<izterĺilet-használat ideje: 2015. decembęr |2. - 2015. december 31.

KöZterÍilet-hasnlalatcéI1a: idényjellegrí asztali rĺrusítás
KözterÍilet-hasnĺáLathelye: Buđapest VIII. keriilet, Népszínház u. - Bacsó

Béla u. saľkĺín
KözterÍilet-h asmáIat ĺagysága: 6 fił

Felelős: polgármester
Hattĺriđő 201 5. november 1 6.

A Vaľosgazdálkodási és Pérnigyi Bizottság úgy dtĺnt, hogy kcizteľiilet.hasmáLati
hozz-ajaĺu|ást ad - egyösszegben töľténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szeńnt:

KözteľĹilet-hasznźlő,kére1mező: Szatmáľi odiinné e.v.
(székÍrely: 1084 Budapest, Víg u. 35.)

A közteľĹilet-haszrálat ideje: 20i5. decęmber 05. -2015. december 24.

KözterĹilet-hasznźiatcéIja: idényjellegÍĺ asztali árusítás
KÓzteľĹi1et-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Blaha Lujza tér 3-5.

(hĺsz.: 36406)
KözterĹilet-hasznźůatnagysága: 2|1ł

Felelős: polgármester
Hatánđő: 20 1 5. november 1 6.
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A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. koĺerulet-hasznáLatihozzźĄáruIást ad - teljes díjmentességgel - az altlbbiak szerint:

KözteľĹilet-haszná|ő,kérelmező: Dunamelléki Református Egyházkerület
Püspäki Hivatal
(széküely: 1092 Budapest, Ráday u. 28.)

A köĺeľiilet-használat ideje: 2015. november 1ó. - 2016. januźlr 3I'
Kozterü1et-haszná|atcé|ja: építési munkaterÍilet - állvanyozás, építőarryag

rakodás
Közterti1et-haszná|athe1ye: Budapest VIII. kerület, Hoľiínszky u.26. . Knidy

u. saľok
Köztertilet-haszntiatnagysága: 90 m, + 3 đb parkolóhely (l0 

^,parkolóhelyenként)

Fele1ős: polgáľmester
Hataridő: 201 5. november 16.

2. a kieső parkolási díj źfa tarta|mát a Horánszky u, 26. sz. előtti parkolő szakasz
vonatkozĺsában(2015. november 1-tőI20l6.januáľ 31-ig, azaz63 munkanap),212.156,-
Ft-ot köteles megfizetni a kozteľtilet-hasznát|atró| szől.ő hattxozatban megielölt
baĺkszámlaszźtmĺa.

Felelős: polgĺíľmester
Hataľidő: 2015. novembeľ 16.

3. díjmentesség biztosítĺása mellett tudomásul vęszi a Dunamelléki Ręfoľmátus Egyházkertilet
Püspöki Hivatal, Budapest VIII. keľĹilet, Horánszky u. 26. - Krudy u' saľok előtti
jaľdaszakaszra vonatkozőközteruIet-használatátz0ls. novembeľ 01. - 2015. november 15.

napja között.

Felelős: polgáľmester
Hatáńdő: 201 5. november 1 6.

Soós Gyöľgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattaI a Bizottsźę az atábbi
hatérozatokatelfogadta:

1159/20|,5. (xI.16.) sz.YárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(I.3 ĺgen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Vĺírosgazđálkodási és PénzĹigyi Bizottság tlgy dönĹ hogy közterĺilet-hasnéiati
hozzajarulást ad - egyösszegben történő teljes díjfizetéssel - az alábblak szeľint:

Közterü1et-haszná7ő,kérelmező: Sami Info Trade Kft.
(1106 Budapest, Gyakorló u. 4/I.)

A közterĹilet-használat iđeje: 20 i 5. november 16. - 20t6. mfucius 3 1 .

KözterĹilet-haszná|atcéIja: vendéglátó terasz
KözterĹilet-hasznźúat helye: Budapest VIII. kertilet Krudy u' 4.
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Köaerület-haszná|atnagysága: 3 m2

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. november 16.

t160/2015. (xI.16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bżottság határozata
(l3 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdrĺlkodási és Pénzligyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-haszruĺlati
hozzźtjźru|ást ad - egyösszegben ttjrténő teljes díjfizetéssel - az alźtbbiak szerint:

Köztertilet-hasmáló, kéľelmező: vidák Kamilla e.v.
(székhely: 1088 Budapest, Knidy u. 1i.)

Aközteriilet-haszralatideje: 2015.đecember14. -201'5.december23.
KĺjzterĹilet.hasznáIat cé|ja: fenyőfa aľusítás
Közteľiilet-hasznéiathelye: Buđapest VIII. keriilet, Szigony u. - Práter u.

saľok
Közterület-hasznźiatnagysága: 5 fił

A közteÍület-hasznĺĺlat ideje: 2015. december 10. - 2015. december23.
Közterület-hasznáIat célja: fenyőfa árusítás
Közterület-hasznáIathelye: Budapest, VIII. keľület, Lőrinc pap tér ftľsz.:

36710)
Közterület-hasznźtlatnagysága: 6 m"

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. november 16.

116|'12015. Qil. 1 6.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság hatír ozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtrízkodás szavazatta|)

A Varosgazdrálkodási és PénzÍigyi Bizottsĺíg wy dönt, hogy közteriilet-hasznźúatl
hozzěljarulást ad - egyösszegben töľténő teljes díjfizetéssel - az a\ábbíak szerint:

Közterület-használó, kéreLmező: Faľkas Mihály ősteľmelő

A közteľiilet-haszĺrálat idej e:

Közteriilet-ha snÉĹat céIj a:

KöZterĹilet-h asznéůat helye :

(székhely: 1081 Budapest Fiumei ift14.I./3.)
2015. december 12. - 2015. december24.
fenyőfa árusítás
Buđapest VIII. keriilet, Markus Emília u' (Rókus
kőrházoldďánal)

Közterĺilet-hasznélatnagysága: 20 m"

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2015. november 16.
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1I.621201.5. (xI.16.) sz. városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Yźrosgazdźůkodási és Pénztigyi Bizottság tlgy dönt, hogy közteriilet-haszntiati
hozzájźtu|źtst ad - egyösszegben töľténo teljes díjfizetéssel - az alábbiak szerint:

!|'63ĺ20Ĺ5. (xI.t6.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozzta
(13 ĺgen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)

A Yźttosgazđttlkodási és Pénzügyi Bizoťtság rigy dönt, hogy közteľiilet-hasnńJati
hozzajaniást ad - egyö'sszegben töľténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közteriilet-használő' kérelmező :

A közterület-használat ideje:
KözteÍiilet-használat céIj a:

KÓztertilet-hasznźůat helve :

Közteľti1et-haszntůat nagys ága :

Felelős : polgĺíľmester
Haüáridő: 2015. november 16.

Közteľül et-h aszná)ô, kéľelmező :

A közterület-hasznáIat idej e:

KözterĹil et-hasnlőlat célja:
Közteriilet-hasnńůat helve :

Közteriĺlet-hasznźiat nagy s źtga:

Felelős : polgiáľrnesteľ
Határidő: 201 5. november 16'

Közterület-has nlőJő, kérelmező :

A köztertilet-használat ideje :

Közteľül et-hasznźÄat céIj a:

Kiikény Róbeľt e.v.
(székhely: 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 21.
fsz. 9.)
2015. december 1,f. -2015. december 31.
idényj ellegÍi aszta|i arusítás
Budapest VIII. kerület, Népszínház u. - Bacsó
Béla u. sarkiáĺl
6mz

Szatmárĺ odtinné e.v.
(székhely: 1084 Budapest, Víg u. 35.)
2015. december 05. - 2015. decęmberZ(.
idényj ellegu asztalri rárusíüás

Budapest VIII' kerÍilet, Blaha Lujza téľ 3-5.

ftľsz.:36406)
2|ł

Dunamelléki Református Egyhĺízkeľület
Půispiiki lĺivatal
(székhely: 1092 Budapest, Ráday u. 28.)
2015. november 16. -2016.januar 31.
építési munkateľĹilet - állvanyoz'źs, építóanyag
rakodás

116412015. (xI.16.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(13 ĺgen' 0 nem, 1tartőzkodáĺs szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodasi és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. köztertilet-használati hozz-ajáru|ast ad - teljes díjmentességgel - aza|źlbbiak szęrint:
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Közterül et-haszná|at hel y e :

Köáerület-hasznáLatnagysźtga:

Felęlős: polgáľmester
Hataridő: 20l5. november 16.

Budapest VIII. kerület, Horánszky u.26. - Kĺúdy
u. sarok
90 m2 + 3 db paĺkotóhety (i0 m,
parkolóhelyenként)

2. a kieső paľkolási díj źfa tartalmát a Horánszky u. 26. sz. előtti paľko|ő szakasz
vonatkozasábarl (201,5. novembeľ l-to| 2016. január 31-ig, azaz 63 munkanap), 212.156,-
Ft-ot kĺjteles megfizetni a kĺjzteriilet-használatról szóló hattrozatban megjelölt
bankszámlaszźtmĺa.

Felelős: polgáľmester
Hatláriđő: 2015. november 16.

3. díjmentesség biztosítasa mellett tudomásul veszi a Dunamelléki Refoľmátus Egyhazkerület
Piispöki Hivatal, Budapest VIII. kenilet, Horlánszky u. 26, - Krudy u. sarok előtti
jaľdaszakaszra vonatkozókoztera|et-haszná|atźi2015. november 01. - 2015. novembeľ 15.

napja közott.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. november 16.

3. J őzsefv átľosi Gazđálkodási Kőzp ont Zrt.
Előterjesztő: Kovdcs ottó - vaglongazdálkodósi igazgató
(írós beli előterj e sztés)

Soĺós Gyöľry
Kiilön tźttgya|źsra tesz javaslatot a 3.1. és 3.4. napirendi pontok tekintetében. Egyéb külön
tfugya|ásra javaslat nincs, a blolĺkban maľadt napirendí pontok együttes vitájáĺt megnyitja,
|ezárja.Szavazźstabocsátjaazalábbihatźttozati javaslatokat:

Napirend 3.1. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételáľ és eladási ajánlat
jőváů.agyátsa (4 db)

A napirend 3.1. pontját kĺiliĺn táľgyalásľa kikéľték.

Napĺrend3.2.pontja:ABudapestVIII.,SzeľdahelyiutcallEszáma|atti,
Ge|yrajziszámúIakásrakészültértékbecslésfeliilvizsgáIatairántikéľelem

AYátrosgazdlĺ]kodási és Pénzĺĺgyi Bizottsag úgy dönt, hogy

1.)aBudapestVIII.,SzerdahelyiutcaĚszáłna|atti,--lÍsz-í,70
m. a|apteraletiĺ lakás elidegenítésével kapcsolatosan hozott 968/20L5. lX.21.) szrĺmú
hatátozatźft vá|tozatlanulfenntartja,avételératnemmóđosítja.
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Felelős: Józsefiiarosi GazdáIkodásí Ktĺzpont Zrt. vagyongazdáIkodźtsiigazgatőja
Hatariđő: 201 5. november 16.

2.) felkéri a Jőzsefvátosi Gazdálkodási Központ Zrt.-Í', hogy a hatfuozat 1.) pontjában
foglaltakĺól és az ajánlati köt<ittségnek az onkoľmrányzat tulajdonában ríttó lakások
elidegenítéséról szóló 33lf0I3. (.VII. 15.) ĺjnkormányzati rendelet 14. $ (1) bekezdése
alapjźn töľténő meghosszabbođásaról tájékońassa a bérlőket.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201 5. november 16.

Napirend 3.3. pontja: A Dľámatéka Bt. béľbevételi kéľelme a Budapest vIĽ., Leonardo
da Vinci u. 4ĺ'. szám a|atti üľes, tinkormányzatí tulajđonú nem lakás célú helyiségľe

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dont, hogy

t.) nem júrul hoad a Budapest YIII., 36277ĺ0ĺN1 he|ytajzí szźtmon nyilvántartott, a
Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. 4l. szźlm a]att ta|áIhatő,23 m. alapteľÍilehĺ utcai
bejáratu, ftjldszinti (11 m2 galéria) üres önkormźnyzati tulajdonri nem lakas célú helyiség
bérbeadásához aDrźlmatékaBt. tészére' 20.000,- Ft/ľró + Áfa bérleti + köztizemi és kiilön
szolgźitatási díj ak ö sszegen.

Fęlelős: Józsefuaĺosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazđźikodásíigazgatőja
Határiđő: 2015. november 16.

2.) hozzáfiáľul a Buđapest YilI., 36277l0lN| helyrajzi számoq nyilvántartott, a Budapest
vI[.' Leonaľdo da Vincĺ u. 41. szźtm a|att talá|hatő,23 fiŕ alapterületíĺ utcai bejáratú,
ftildszinti (11 rlŕ ga\éria) iires önkorményzati fulajđonú nem lakás celĺ hélyiség
bérbeadásahozhatźrozatlan időľe, 30 napos felĺnondási idő kikötésével a Drámatéka Bt.
tészére, oktatás és raktĺáľoziás cé|jtra,28.000,- Ft/hó + Áfa béľIeti + közĹizemi és ktilön
szolgáltatási đíj ak összegen.

Felelős: Józsefvĺáľosi Gazdálkoďási Központ Zrt.vagyongazdźlkodźsiigazgatôja
Határidő: 2015. novembeľ 16.

3.) felkéľi a lőzsęfvfuosi Gazdálkodĺísi Központ Zrt.-t ahatźlrozat 2.) pontjában foglaltak
szerinti bérleti szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat
tulajdonában álló nem laktás céljara szol'gźlő helyiségek bérbeadásanak feltételeiľől szóló
35/2aI3. (vI. 20.) önkorĺnányzati rendelet 14. s Q) bękezdése a|apjan 3 havi bruttó
bérleti díjnak megfelelő óvadék megÍizetését, vďamint a 17. $ (4) bekezđése alapjan
közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállďási nyilatkozat a|áitásćú vĺíllďja a leendő
bérlő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodrási igazgatőjt
lJatźnđő : 20t6, jarluźt 3 |.
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Napirend 3.4. pontja: West-Orient Company Kft. bérlő és az Immo Trade Hungary Kft.
bérleti jog átruházásra vonatkozó kiĺzłis kérelme a Buđapest VIII.' Rákóczi ŕrt 27tB.
szám alatti łinkoľmányzati tulajdonri nem lakás célú hĄiség tekintetében

A napirend 3.4. pontját kiilön tźrgya|ásra kikéľték.

Napiľeĺrl 3.5. pun1ja: oláh Fereuc egyéni vállalkuzĺí béľbevéĹeli kél.elme a Budapes1
VIII. keriilet, Bérkocsis u. 41. szám alatti iires, łĺnkoľmänyzdti tulajdonú nem lakás célú
helyiségľe

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájälrul a Budapest VIII., 3502910lN46helyrajz1számon nyilvántartott, Budapest
ýIII., Béľkocsis u. 4l.. szźm a|atÍ elhelyezkeđő, L9 m, alapterületií, iiľes, önkormányzati
tulajdonú, utcai bejaľatĄ fijldszinti nem lakás céIú helyiség béľbeadasáhozhatfuozat|an
időľe, 30 napos felmondási haüĺridő kikötésével, oláh Feľenc egyéni vá|lalkozó részére,

ra\<tározźs 
"elj*u,22.667,- 

Ft/hó + Áfa bé.leti + könjzemi és kÍilön szolgáltatási đíjak
összegen.

Felelős: Józsefuáĺosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazđá|kodásiigazgatőja
Határidő: 2015. november 16.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat l.) pontjábarr

meghatáľozoÍÍb&Ieti szerződés megkĺitésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormtnyzat
tulajđonában álló nem lakás céljara szo|gálő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
3512013. CVI. 20.) önkonnányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi bruttó

bérleti díjnak megfelelő óvađék megÍizetését, vďamint a 17. $ (4) bekezđése alapjan

közjegyzó előtt egyoldalú kĺĺtelezettséglĺőJ|alási nyilatkozat a\źśrásőú váILaLja a leendő

béľlő.

Felelős: Józsefvaĺosi Gazdálkod'ási K<izpont Zrt.vagyongazÄźikodásiigazgatőja
Hatáľidő: 201'6. jaruar 3|.

Soós Gytirry
Megállapítj a, hogy 14 igen, 0 nem, 0 taľtózkodźls szavazattal a BizotÍság az alábbi
hatźr ozatokat elfo gadta:

Napiľend 3.2. pontja: A Budapest VI[., Szeľdahelyi utca 

-) 

szám a|atti,

GeIyrajziszáműlakásrakésziiltéľtékbecslésfeIiiIvizsgáůahirántikéľelem

t165l2015. (xI.16.) sz. YárosgazdáIkodási és Pénzĺiryi Bizottság batározata
(14 igen,0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban történt a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsag úgy dönt, hogy
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1.)aĘuđapestVIII.,Szerdahe1yiutcC.szźtmalatlIIĽľsz-u,70
m' alapteri.iletiĺ lakás elidegenítésével kapcsolatosan ŁlozoÍ1 968/2015. (IX.21.) szźrĺltl
hatźrozatźiváItozatlanulfenntartja,avételáratnemmódosítja.

Fe1elős: Józsefvarosi Gazdálkodási K<izpont Zrt.vagyongazďá|kodćtsi igazgatója
Haüíľidő: 201 5. novembcr 1 6.

2.) felkéľi a lőzsęfvźrosi Gazdalkodási K<izpont ZTt.-t, hogy a határozat 1.) pontjában
foglďtakľól és az ajźriati kcitottségnek az onkormárlyzat tulajđonában á1ló lakások
elidegenítéséről szóló 33/f0I3. (VII. 15.) önkormiányzati rendelet 14. $ (1) bekezdése
a|apján tĺĺrténő meghosszabbodásráról táj ékoztassa a bérlőket.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyoĺgazdźúkodasi igązgatója
Haüáridő: 2015. november 16.

Napiľend 3.3. pontja: A Dľámatéka Bt. béľbevételi kéľelme a Budapest VIII.' Leonaľdo
da Vĺncĺ u. 41. szám alatti üľes, önkormányzati fulajdonú nem lakás célrú helyiségre

1166|20|'5. (xI.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(14 igen' 0 nemo 0 taľtózkodäs szavazattal)
(ľematikai blokkban toľtént a szavazás.)

A Vláľosgazdrálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy d<ĺnt, hogy

1.) nem jdrul hoult a Budapest VIII., 36277/0/NL heĺyľajzi szĺímor.r nyilvántartott, a
Budapest VI[., Leonaĺdo da Vinci u. 41. szźlm a\at|ta|źihatő,23 m, ďapterületíí utcai
bejarutl,l, fřildszinti (11 m2 gaIéria) Ĺires önkormányzatitu|ajdonú nem lakás célú hetyiség
bérbeadĺĺsĺíhozaDľźmatéka Bt. tészéte,20.000,- Ft/hó + Áfa bérleti + köziizemi és kiilön
szol gáltatási díj ak összegen.

Felelős: Józsefuiĺrosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdáJkodásiigazgatőja
Hatfuidő: 20 1 5. november 1 6.

2.) hoz'zńjáru| a Budapest VIII.,36277/0|Nl heĺyrajzi számon nyilvántaĺott, a Budapest
vI[., Leonaľdo da VÍnci u. 41. szźaĺ a|att talLźlhatő,z3 m. ďapteriiletii utcai bejarafu'
fiitdszinti (11 m2 ga|éria) tires <jnkonntnyzati tulajđonú nem lakás célú helyiség
bérbeadásĺáhozhatározat|an időľe, 30 napos felmondasi idő kikötésével a Drámatéka Bt.
részére, oktatas és raktáĺozas céljárą 28.000,. Ft/hó + Áfa bérleti + közÍŁemi és kiilön
szolgáltaüási díj ak ĺi sszegen.

Felelős: Józsefvĺáľosi Gazdálkodĺási Központ Zrt. vagyoĺgazdálkodási igazgatőja
Hlatźľ:'đő: 201 5. november 1 6.

3.) felkéri a Józsefvarosi Gazdálkodasi Közpoft Zrt.-t a hatérozat 2.) pontjában foglďtak
szeľinti bérlęti szerzóđés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormrányzat

fulajdonában á11ó nem lakás céljaľa szolgźiő helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló
35/2013. (VI. 20.) önkormányzati rcndelet 14. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi bruttó

béľlęti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
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közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvallalási nyilatkozat a\áírźsát vállalja a leendő

bér|o.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdźůkodásiigazgatőja
Hataľidő: 20i6. januáľ 31.

Napirend 3.5. pontja: oláh Ferenc egyéni váIlalkozĺó béľbevételi kérelme a Budapest
VIII. kerület, Bérkocsis u. 4t. szám alatti iires, iinkormáłnyzati tulajdonú nem lakás célrĺ

helyiségre

t1'67t2015. (xI.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(ĺ4 igen,0 nem,0 taľtĺózkodás szavazatta|)
(Tematikai blokkban ttjrtént a szavazás.)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) }iozzájáľul a Budapest VIII., 35029l0|N46 he|ytajzi számon nyilvántartott, Budapest
ýIIL, Bérkocsis u. 41. szám alatt elhelyezkedó,19 m, alapteľÍĺlehí, tiÍes, önkormányzati

tulajdonú, utcai bejaratu, fijldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásőhozhatźrozat|arĺ
időľe, 30 napos felmonđási határiđő kikotésével, oláh Ferenc eryénĺ vállalkozĺó részére,

ra|<tźrozźs ćeljaru,22.667,- Ft/hó + Áfa bérletĺ + közüzemi és kiilön szo|gźůtatźsi díjak
összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdőJkodttsiigazgatőja
Hatáľidő: 2015' novęmbęr 16.

2.) te|kéť. a Józsefvarosi Gazdátkodási Központ ZÍt..t a hatźrozat l.) pontjában

meghatározott bérleti szeruődés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkoľmányzat
tulajdonában álló nem Iakĺás cétjĺĺra szo|gá|ő hĄiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35/2013. CVI. 20.) önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi bruttó

bérleti díjnak megfeleiő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjĺín

kőzjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállďasi nyíIatkozat a|źtíľćsźl- vállďja a leendő

béľlő.

Felelős: Józsefuarosi Gazdflkođasi Központ Zrt. vagyongazdélkođélsiigazgatőja
Hatĺáriđő: 2016. janu.áĺ 3l.

Napiľend 3.1. pontja: Lalĺís elidegenítésével kapcsolatos vételáľ és eladási ajánlat
jĺóváhagyása (4 db)

Soĺós Gytirgy
A vitát megnyitja Külön szavazásra tesz javaslatot a határozatĺ javaslat 5-6. pontja

tekintetében. Megadj a a szőt Borsos Gábor bizottsági tagnak'

Boľsos Gábor
Javaso|ja az 5 éves elidegenítési tilalom kikötését, amennyiben nem szeľepe| a hatźlrozati
javaslatban.

l8



Soós Gyiiľgy
Az a baj, hogy alkotmányellenes lenne. Abban a pillanatban, hogy az onkoľmźnyzat
értékesítette az ingatlant, nem szabbat semmiféle eliđegenítési tilalmat. Egyéb kéľdés,
hozzásző|źls nincs, avitát|ezĄa. Elsőként szavazásrabocsátja azeređetihatáĺozati javaslat 5-

6. pontját az a|źtbbiak szerint:

1.) A Yárosgazdálkodási és Péľzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájźru| az ingatlan-

nyilvántaĺasban a lll- helyrajzi számon nýlvantartott' természetben a

BudapestVIII.,DiószegiSámuelu.tszźtma|atti,23m,alapterületiĺ,1
szobás, bérleti szerződés szerint komfort nélkĺili (valóságban komfortos) lakasra

határozat|an idejű bérteti jogviszormyď ĺenđelkező bérlok részére történő eladási ajźnl.at

kiktildéséhez, a 33lf013. (WI. 15.) számís, önkormányzati rendelet 19. $ (1)

bekezdésében, a komfoľtos lakás értékesítésére meghatározottak szeńnt, az ęlkészült
forgalmi éľtékbecslésben megállapított foľgďmi érték 50 %o-ával megegyezó ĺisszegíí,
2.140.000,- Ft vételĺíI kozlése mellett.

Felelős: Józsefuiárosi Gazdálkodĺísi Központ Zrt, vagyongazdrálkodrási igazgat,őja

Határidő: 2015' november 16.

2.) felkéri a Jőzsefvérosí Gazdálkodasi Központ Zrt.-t ahatáĺozat 1.) pontja szerinti elađĺási

ajánLatkikĺildésére, valamint az adásvételi szerződés megkiitésére.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodĺási Központ Zrt. vagyongazđá\kođźsi igazgatőja
Határtdő: 201 5. decembeľ 3 1.

Soós Gyiirgy
Megáltapítja, hogy 4 igen,9 nem, l tartózkodás szavazattď a BizottsĘ ahaténozati javaslatot

elutasította.

t1'68l20t5. (xI.16.) sz. VárosgazdátkodásÍ és Pénzüryi Bizottság hatírozata
(4 ĺgen, 9 nem, l taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdalkođísi és Pénziigyi BizottsĘ úgy đönt, hogy az ďábbi hatáĺozaÍijavaslatot
nem fogadia el:

úgł dönt, hog hozzdjdrul az ingatlan-I.) A Városgazdálĺłndási és Péľaügi Bizottság. 
nyilvóntirtósban a 

-- 

helyrajzi számon nyilvóntartott,'természetben a
l szám alatti, 23 m2 alaptertiletű, ]Budapest VIII., Diószegi Sómuel

szobás, běrleti szerződ.és szerint komfort nélh:ili (valóságban |ĺomfortos) la.lcasra

hatórozatlan idejĺĺ bérletijogviszonnyal rendellrező bérlőkrészére történő eladási ajónlat
kiktildéséhez, a 33/2013. (n. I5.) szdmú t)nlcoľmónyzati renďelet ]9. E (l) belrezdésében,

a komfortos lalcąs értéIrpsítésére meghatdrozottak szeľint, ąz ellreszült forgalmi
értékbecslésben megáIlapított foľgalmi érték 50 %-nal megegłező osszeý, 2.140.000,-

Ft vételór lajzlése mellett.

2.) fetkéri a Józsefvórosi Gazdátkodósi Központ Zrt'-t a hatórozat l.) pontja szerinti eladósi
aj dnl at kikt;l dé s ér e, v al amint ąz addsv é t e I i s z e r z ő dé s me gldté s ér e.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdátkodási Központ Zrt. vagyongazđźlkodésiigazgatőja
Hatáĺiďó: 20 1 5. novembeĺ 1 6.
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Soós Gyiirgy
Szavazásrabocsátjaahatáĺozati javaslatfernmaradtpontjaitazalttbbiakszerint:

1.) A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájź:ĺal az ingatlan-

nyi1vántartásbana{DheLyrajzíszámonnyilvántaľtott,természetbenaBudapest
vlil., József kľĹl- szám a|atti,63 m" alapterületrĺ, 1 szobás, komfortos
lakasra hatfuozat|aĺ ide;ĺ berleti jogviszoľĺryal rendelkező bérlrő részéte torténő elađási

ajźn[at kikĹĺlđéséhez, a 33l2OI3. (VII. 15.) számú <inkormanyzati rendelet 19. $ (1)

bekezdésében, a komfortos lakás éĺtékesítésére meghatírozottak szeriĺt, az elkésztilt
forgalmi értékbecslésben megállapított forgaImi érték 50 %o-áva| megegyező tisszegÍí,

8.150.000,- Ft vételar közlése mellett.

Felelős: Józsefuĺáľosi Gazđálkodási Kozpont Zrt.vagyongazđźllkodásiigazgatőja
Hatariđő: 2015. november 16.

2.) fetkéri a lőzsefvénosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t ahatźltozat 1.) pontja szerinti eladási

ajźnlatkikiildésére' valamint az adásvételi szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazđálkodási Központ Zrt.vagyongazdákođttsiígazgatója
Hatáľiđő: 2015. decembęr 31.

3.) A Varosgazdĺĺlkodasi és PénzĺigŁi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájźrul az ingatlan-

nyilvántartásban a e heĘtajzi szĺímon nyilvĺíntaľtott, természetben a
BudapestvIII.,Mátyástéaszámalatti,74m,a1aptertiletrĺ,2szobás,
komfoľtos lakásra hatźrozat|aĺ idejiĺ bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részére

tcirténő eiadási ajźnlat kikiildéséhez, a33l2073. (VII. 15.) számú önkormányzati rendelet

19. $ (1) bekezdésében, a komfortos lakás értékesítéséľe meghatarozottak szerint, az

elkészült forgďmi értékbecslésben megállapított foľgďmi éľték 50 oÁ-ć.ľa| megegyező

összegú, 7.300.000,- Ft vételár kĺĺzlése mellett.

Felelős: JózsefrĺĺírosiGazđáLkodási Központ Zrt.vagyongazdrĺlkodasi igazgatőja

Hatlíridő: 2015. november 16.

4.) felkéri a Józsefuarosi Gazdĺílkodási Kozpont Zrt.-t ahatfuozat 3.) pontja szeľinti eladási

ajáĺiat kikiildésére, valamint az adásv ételli szetzőđés megkötésére.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kođésiigazgatőja
Hatráridő: 2015. december 31.

5.) A Varosgazđálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy.hozzájáĺu| az ingatlan-- 
nyilvantaľtasban a.,-) heIyrajzi számon nyilvántaĺott, természetben a
Budapest yIII., Lujza u|l-l szźtm a|atti, 31 m" ďapterĹileťú, 1 szobás,

bérleti szerzódés szerint komfoľt nélkiili (valóságban félkomfortos) lakísľa hatźltozatJan

idejű bérleti jogviszonnyď ľendelkező bérlő részérę töľténő eladrási ajánlat kikiildéséhez,
a33/fOL3. CVIL 15.) szttmű önkoľmanyzati rendelet 19. $ (1) bekezdésében, a komfort
nélktili lakás értékesítésére meghatÁĺozottak szeľint, az elkészĺilt forgďmi
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éľtékbecslésben megállapított forgďmi éÍték 25 %o-áva| megegyező összegtí, |.425.000,-
Ft vételár közlése mellett.

Feleiős: Józsefuaľosi Gazđálkodási Központ Zrt. vagyongazđá|kodásí igazgatója
Hataľidő: 2015. novembęr 16.

6.) felkéđ a Józsefuarosi Gazdálkodasi KözporLt Zrl.-t ahatźrozat 5.) pontja szerinti eladási
aj án|at kiktildéséľe, val amint az adásv ételi szeľ zo dés me gk ötésére.

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási KözpontZrt, vagyongazdĺálkodási ígazgatója
Hatĺĺridő: 2015. decembeľ 31.

Soĺós Gyiĺrry
Megállapítją hogy 13 igen, 0 nem, l tartózkodźls szavazattal aBizottsttg az a|źtbbihatátozaÍot
elfogadta:

Í169/2015. (xI.16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 ĺgen' 0 nemo t tĺrtőzkodás szavazatta|)

1.) A Yźľosgazdźlkodásí és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájéra| az ingatlan-
nyilvĺántaľtásban aehe|yrajzi számon nyilvlántaľtott, természetben a Budapest
vilI.,Jĺózsefkrt.Eszáma|atti'63m"ďapterĹilehĺ,1szobás,komfortos
lakásra hatátozat|an idejiĺ bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő tészéte tÓľténő eladási
ajariat kikĺildéséhez, a 33ĺ2013. (Vn. 15.) szĺámú önkonnányzati ľendelęt i9. $ (1)
bekezdésében, a komfortos lakás éľtékesítésére meghatiĺrozottak szerint, az e|késnilt
forgalmi értékbecslésben megiíllapított forgďmi érték 50 Yo-ával megegyező összegiĺ,
8.150.000,- Ft vételar közlése mellett.

Felelős: Józsefüłírosi Gazdalkodási Központ Zft.vagyongazdátkodásiigazgatőja
Hatráľidő: 20 l 5. november t6.

2.) felkén a Józsefvaľosi Gazdálkodĺísi Köąpont Zrt.Ą ahatźrozat 1.) pontja szeľinti eladasi
ajáĺiatkikÍildésére,valamintazadźsvételiszeĺződésmegkötéséľe.

Felelős: Józsefuĺáľosi Gazdĺĺlkodási Központ Zrt.vagyongazdětkodásiigazgatója
Hatláĺiđő: 2015. december 31.

3.) A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dön! hogy hozzé!éaul az ingatlan-
nyilvántaľtasban a1--he|yrajzi számon nyilvĺántaľtott, természętben a
Budapest VIII.' Mátyás ftrĺ!)szám ďatti, 74 m, ďapterĺiletrĺ,2 szobás,
komfoľtos lakásra hatérozat|an idejiĺ bérleti jogviszonnyal ľenđelkező bérlő részére
tcirténő eladási ajánlat kikiildéséhez, a33/20|3. (VII. 15.) számú önkorrnanyzati rendelet
19. $ (1) bekezdésében, a komfortos lakás értékesítésére meghataľozotĺak szeint, az
elkészĹilt forgalmi értékbecslésben megállapított foľgalmi éľték 50 %o-źxa| megegyező
ĺĺsszegíĺ, 7.300.000,- Ft vételráľ közlése mellett.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazÁźůkodásiigazgatď1a
Hatźrĺďő: 20 1 5. novemb er 76.
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4.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZÍt.-t ahatźrozat 3.) pontja szerinti eladási

ĄánLat kiküldésére, valamint az adásvételi szęľződés megkötésére.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KÖzpont Zrt.vagyongazdá|kodásíigazgatőja
Hatáľidő: 2015. december 31.

5.) A Yttosgazđálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájźľl.il' az ingatlan-
nyilvántartásbalr a--lielyľajzi szárrrorr nyilvántartott, teľmészctbcn a
BuđapestvIu.,Lajzau.Tszźlma1atti,3IÍŕďapterii1eĺi,1szobás,
bérleti szeľződés szerint komfot nélkiili (valóságban félkomfortos) lakásra haÍźrozat|arl
idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részérę történő eladási ajtnlat kiktildéséhez,
a33ĺ2013. (V[. 15.) szttmű önkoľnányzati rendelet 19. $ (1) bekezdésében, a komfort
nélkĹili lakás éľtékesítéséľe meghattrozoÍtak szerint, az ęlkésziilt forgalmi
értékbecslésben megállapított foľgalmi éÍték25 Y,-ávaI megegyező összegiĺ, I.425.000,-
Ft véteIár közlése mellett.

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazđźńkodásiigazgatqa
Hataridő: 2015. november 16.

6.) felkéri a lózsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatźrozat 5.) pontja szeľinti eladási
ajtnlat kiküldésére, vďamint az adásvételi szerzőďés megkötésére.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Ztt. vagyongazdá|kođasi igazgatója
Hataľidő: 2015. december 31 .

Napiľend 3.4. pontja: 
.West.orient 

Company Kft. bérlő és zzlmmo Trade Hungary Kft.
béľletÍ jog átruhĺ{zásľa vonatkozó ktizłĺs kéľelme a Budapest vln.' Rákóczi űt 27ĺB.
szám a|atttłĺnkoľmányzatÍ tulajdonú nem lakás célú helyiség tekintetében

Soós Gyłirry
Avitát megnyitja. Kö'lcsĺinvesn Jakabfu Tamas képviselő szokásos javaslatźú, ugyanis az a
problémája a béĺleti jog átađással, hogy nézete szerint sokkal magasabb bérleti đíjat kaphatna
az Önkorményzat egy nyílt páiyźzaton történő értékesítés eredményeképpen, ezért ha a
jelenlegi bérlő nem kíváqja tovább bérelni a helyiséget, adja vissza. Kérdések,hozzászőIäsok
hiĺányában avitátlezáĄa. Szavazástabocsátja azalźbbihaténozati javaslatot:

A Városgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

|') hozzaja,rul a West-orient Company Kft. bér|ő áita| bérelt, a Budapest VIII. keľtilet,
36437/8/N3 belyajzi sz{mon nyilvríntaľtott, a Budapest VIII., Rákóczi tlt 27/B. szźlm

a|att talá|hatő, utcai bejĺáratu ftjldszinti, 96 rr? atapteľtiletíĺ' nem lakás célú tizlethelýség
bérletí joganak źLtÍvházźr;źůloz az Immo Trade Hungary Kft. részére, ingatlankönĺetítő
iroda céljáľą hatfuozatlan időre 30 napos felmonđasi iđő kíkötésével a szźtmított bérleti
díjon, azaz 170.933,- Ft/hó + Áfa + közĹizemi és ktilön szo|gáitatźsi díjak mellett azza| a

feltétellel, hogy a bérleti szeruődés megkötéséig a West-orient Company Kft. a fennĺĺlló
tarÍozását megfizeti.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdátkodásiigazgatőja
HatÁĺiđő: 20 1 5. november 1 6.
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f.) a bérleti szeruődés megk<ĺtésének feltétele, hogy a bérleti szeĺzóđés megktitése eLótt az
Immo Trađe Hringary Kft. 6 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő, azazbtllttő I.302.509,-
Ft összegű szęrzőđéskötési díj at megfizessen.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazđáIkodtlsiigazgatôja
Hatáľidő: 2015. november 16.

3.) felkéľi a Józsefvarosi Gazdalkodási Központ Zrt.-t ahattxozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerzőđés megkĺitésére, melynek feltétele, hogy az onkoľmanyzat tulajdonában álló nem
lakás céljáľa szolgríló helyiségek bérbeađásanak feltételeiľől szóló 35/2073. (VI. 20.)
önkoľmiínyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megťĺzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján k1zjegyző előtt egyoIdalú
kötelezetts é gvál lal ás i nyi l atkozat a|áír ását vállďj a a b érIő .

Felelős: Józsefrarosi Gazdátkodasi Kcizpont Zrt. vagyoĺgazdátkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. januríľ 31.

4.) a béľbeadói hozzajuulás abban az esetben válik hatáIyossá, ha a bérleti jogot átvevő
Immo Tľade Hungary Kft. a jelen hatźrozatbarĺ foglaltaknak eleget tesz, azaz az ővađékoÍ'
és a szęrződéskötési díjat megfizeti, a bérleti szerzóđést a|áirja és azt egyoldalú
kötelezettségvállďó nyitatkozattď megeľősíti. Az onkonĺrźnyzat ezek megtĺirténtéig a
West-orient Company K-ft.-t ismeri el béľlőként az énĺényben lévő bérleti szerződésben
fo glalt feltételek szerint.

Felelős : Józsefu ĺáĺosi Gazdálkodasi Kĺizpont Zr:t. v agyoĺgazdá|kodělsi igazgatôja
Határidő: 2016. januáľ 31.

Soós Gyłiľgy
MegáIlapítją hogy 1 igen, 11 nem, 2 tartőzkodtls szavazatta| a Bizottság a hattrozati
j avaslatot elutasította.

Í17012015. (xI.16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzüryĺ Bizottság határozata
(1 igen' 11 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdrátkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy az ďábbi hatáĺozati javaslatot

nem fogadia el:

].) hozzójóľul a West-orient Comparly Kft. bérlő óltal bérelt, a Budapest VIII. ĺreľület,

36437/8/Á/3 helyrajzi számon nyilvdntartott, 
^a 

Budapest VIII., Rdlcoczi út 27/B. szám
alatt taldlható, utcai bejórahirt)Idszinti, 96 m, alapterüIetíi, nem lalras céltź ulethelyiség
bérlett jogának átruházósúhoz az Immo Trade Hungary Kft. részére, ingatlanĺônetítő
iroda céljára, hatdrozatlan időre 30 napos felmonddsi idő kikbtésével a számított bérleti
díjon, azaz ]70.933,- Ft/hó + ÁÍo * kozüzemi és kťjltjn szolgáItatási díjakmellett, azzal ą

Íeltétellel, hogł a béľleti szerződ,és megkôtésě'ig a West-orient Company KfĹ a fennálló
tartozását megfizetí.
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2.) a bérleti szeľződés megkotésének feltétele, hogy a bérleti szerződés megkoĺése előtt az
Immo Trade Hungary tft. 6 havi bruttó bérleti díjnak meýIelő, azaz bruttó 1.302.509,-
Ft osszeý szerződéskotési díjat megftzessen.

3.) felkéri a Józsefvárosi Gązdálkodósi Központ Zľt.-t a határozat l.) pontja szerinti bérĺett
szerződés me7kotésére, melynekfeltétele, hogy az onkormónyzat tulajdonában óĺĺó nem

lakns céljĺźra szolgáIó helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóIó 35/2013. (VI, 20,)

onkoľľtĺnyzati rendelet 14. s @ bekezdése alapjan 3 hąvi béľleti díjnaĺĺ ntegfelelő
óvadék megfizetését, vąIamint a 17. s @ bekezdése aĺapján kazjegłző előtt eg1loldalťt

kot el ez ett s é glł óll al ós i ny il atla z at aI dír ás át v áll alj a a b ér I ő.

4.) a bérbeadói hozzójáruĺds abban az esetben válik hatdlyossd, ha a bérĺeti jogot ánevő
Immo Trąde Hungary Ęft. a jelen határozatbanfoglalta|crlak eleget tesz, azaz az óvadékot
és ą szerződéskatési díjat megfizeti, a bérleti szerződést aláírja és azt egłoldalú
köteĺezettségváItató nyilatkozattal megerősíti. Az onlwrmányzat ezek megtÓrténtéig a
West-orient Company Ęft.-t ismeri eI bérĺőként az érvényben lévő bérleti szerződésben

fo gI alt feltétel ek s z er int.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazđźlkodasiigazgatőja
Hataridő: 2015. november 16.

4. Egyebek
(ír ósb eli előterj eszté s)

Napiľend 4.L. pontja: Javaslat a lol<Ész módosításáľa vonatkozĺó teľvezési
szerz ő d és s el ka p cs olatos d iintés m eghozatalár a
Előteľjesztő: Fernezelyi Gergely DLA - a Vĺźrosfejlesztési és Főépítészi Ügłosztdly vezetője

Soós Gyłirgy
A vitát megnyrtją megadja aszőt Jakabfu Tamas képviselőnek.

Jakabs Tamás
Az ekőte4esztés nem rész\etezte, hogy milyen építési előíľás miatt nem lehet a mentőiállomást
meguýfuri.

Soós Gytiľgy
Yźiaszadásramegadjaaszótazelőterjesztőnek.

Fernezelyi Geľgely DLA
A mentőállomas tęrĹiletén garázst szeľetrének építeni a mentőautők szálmálta, aĺrlt az adott

telken nem fér el. Általában ebben az övezetben,hainténĺlényi terĺiletľől van szó, akkor nem

lehet teljesíteni bizonyos paľamétereket, és ezért javasoltak eú. a vźitoztatást, mely egyébként

a mentőállomĺásnak is segít a megvďósulásban.

Soós György
Megadja a szőt Komassy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Tájékoztatźs kéľ aĺról, hogy milyen tźtrsasházi bealapítás van folyamatban a MAV teriĺletén.



Soós Gyöľgy
Válaszadasra megadja a szót az előteľjesztónek.

Fernezelyi Gergety DLA
Erről viszonylag keveset tud monđani. Ebben az előterjesztésben arról van szó, hogy a
koľábban javasolt szabtilyozilsi terv módosítast a F'öldhivatal végiil nem fogadta eI, és ehhez
kell egy módosítást eszközolni most, ezze| foglďkozna atewezőnő. Nem tźłjékozott abbarl a
kérdésben, hogy milyen tiíľsashĺáz alapítás folyik a MAV tęrĺileten.

Soós Gyiĺľry
Megadj a a szőt Jakabfu Tamas képviselőnek

Jakabff Tamás
Valaszol Komássy Ákos képviselőnek. Az onkoľmźnyzat kb. 3 éve ethatérozta, hogy a

MÁV-telepet eladja, és mivel ott egy épĺiletben több haz van, ezt csak taľsashźa a|apítást
követően tudj a megtenni.

Soĺós Gyiirry
YáIaszadásľa megadja a szőt az előterjesztőnek.

Fernezelyi Geľgely DLA
Nem gondolta, hogy a kéľdés eľre iľányul, ő ís enľryit tud, továbbiakat nem fud hozzátenni.

Soós Gyiirgy
További kérđések, hozzźsző|ások nincsenek, a vitát lezĄa. Szavazisra bocsátja az a|źtbbí

hatétt ozati javaslatot :

A Varosgazđálkodási és Pénztigyi Bizottsźlg úgy đönt, hogy módosítja a Pľo Aľch Építész
Studió Bt.-vel f01'4. május 30-an a rcrÉsz módosítására vonatkozóan kötött tervezési

szerzođést a Budapest VIII. keľĹilet, otczy tlt 32lb szźlm a|attí ingatlanon mentőĺíllomĺís
megnyitásanak, vďamint a Budapest VIII. keriilet MÁV-telepen a telekďakíĹás lehetővé tétele

cé|jäbő| és egyuttal felkéľi a polgánnestert a szęrzóőés a|álr,asaru.

Felelős: polgármester
Hlatźľ:'ďő: 20 1 5. november 1 ó.

Soós Gyłirry
Megállapítją hogy 13 igen, 0 nem, I tartőzkodás sravazattaĺ a Bizottságaz a|źlbbĺhatÁĺozatot

elfogadta:

117Ll20l5. (xI.16.) sz.YárosgazdáIkodásĺ és Pénziigyi Bizottság batározata
(13 Ígen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy đönt, hogy módositja a Pľo Arch Epítész
studió Bt.-vel fO14. május 30-an a rcrÉsz módosíüásara vonatkozóarr kötött tervezési

szeruódést a Budapest VIII. keľtilet, orczy tÍ 32lb szźm a|atti ingatlanon mentőĺíllomás
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megnyitáSának, valamint a

céljából és egyúttal felkéri

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 20 1 5. november

Soĺós Gyöľgy
Az Ĺilés végén lehetőség van kérdések feltételére. Ezek hianyában a bizottsági tilést 13 óra20
perckor bezźnja" megköszö'ni a résnrétę|t.

K. m. f.

Az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Vaľosgazdrílkodasi és Pénziigyi

/ľ.ffir
Soós Gyiĺrgy

Bizottság elnöke

Bizottság 2015. november 16-ai ülésén elhangzottakat hitelesen ęgu,sĺĺje..-

/ĺ.'xorgu'*"..ď:./-e= F* ?,/ r r. ^ ,ĺě ń.s.ä Ż,,tłt-L \^łJÝä^: EÍ* sj
Bodnaľ Gabľiella ' \ä .'. tŠ *i

Budapest VIII. keľület MAV-telepen a telekalakítas lehętővé tétele

a polgármestert a szeruődés aláíľásara.

16.

Szeľvezési és Képviselői Iroda vĘetője _ 
,r /

69.

Deĺákné LőĺnczMáľta
Szew ęzési és Képviselői Iroda iigyintézője

A iewzőktinw mellékletei:

. jelenlétĺ ív

- meghívĺí

- előteľjesztések

Bizottság alelnö'ke
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