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Soós Gyöľgy
Köszönti a megielenteket a Bizottság 2,7. rendes ülésén. Megállapítja, hogy a Bizottsźą 13

fővel hatarozatképes. Ismerteti a napirendet, majd szavaztsra bocsátja az aLźtbbi napirendi
javaslatot:

Napirend

1. Beszerzések
(ír ósb e li előt erj e szt és)

1. Javaslat az MNPIII. ,,BÚToRoK beszerzése,, ttrgyű,kőzbesz'erzési éltékhatárt el nem
étő beszeľzési elj arás eredményének megiíllap ításáĺa eórxÉzB,ľsÍľBs)
Előterjesztő: Csete Zoltón - ą Rév8 Zrt. mb. cégvezetője

2. Gazdáůkodási Üryo sztőůy
ElőteĘesztő: Dr. Hencz Adrienn - üglosztdlyvezető
(írósb eli előterj esztěs)

1 . KözterüIet-hasnlźiati kérelmek elbíľálása
2. Tulajdonosi hozzájfuu|ás a Budapest VIII. keľiilet Corvin Sétány Pľogram IV.

titeméhez kapcsolódó útépítési tew elrhez
3. Tulajdonosihozzźjárulás Budapest VIII. kerĹilet Győrffy István utca4, száłnű ingatlan

kapubehaj tó létesítéséhez

3. Rév8 Zľt.
Előterjesztő: Csete Zoltón - mb. cégvezető
(ír ás b e I i e l őterj e s zt é s)

1. Javaslat az MNPIII. Vállďkozási szerződés tervezési, útépítési és iskolaépu|etlźlbazat
v ízszigetelési munkďatok elvégzésére taľgyú v ál|alkozäsi szerződés móđosításának
elfogadásaľa

4. J őzsefv áľosi GazdáIko dásĺ Kőzp ont Zrt.
Előterjesztő: Kovács ottó - vaglongazdóIkoddsi igazgató
(írósbeli előterj esztés)

1. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételaľ és eladási ajźnlatjőváhagyása
2. Javaslat gépkocsi-beĺálló bérleti szerz-odés módosításaľa
3. Javaslat a910/201,5. (D(. 07.) szźlĺľr,űhatźrozat módosítására (Budapest V[II., Kun u.

t2. szźlm alalĺi iires nem lakás céljĺára szolgáló helyiségek hasnláLatba adźsa
életveszélyh e|y zet miatt)

4. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Rákóczi út 19. szám a|atti iires, önkormányzati
hrlajdonri nem lakás célú helyiség nyilvlános egyfoľdulós páJyáz.aton történő
béľbeadásĺíĺa

5. ll-magánszemély béľbevételi kérelme a Budapest VI[I. kerĹileĘ Rakóczi
út 59. szám alaťti tires, önkormínyzati fulajdonri nem lakás célú helyiségre



5. Egyebek
(írásbeli előterj esztés)

1. Javaslat a Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt-vel kötendő megríllapodásokľa -
ELOTERJESZTO VISSZAVONTA
Előterjesztő: Dr. Mészór Eri|ra - aljeglző

2. Javaslat a Pitypang óvoda építéstigyi hatósági e\jáĺźsőhoz kapcsolódó döntések
meghozatalára
Előterjesztő: Fernezelyi Gergeĺy DLA - a Városfejlesztési ěs Főépítészi Üg,,osztdly
vezetője

3. Javaslat ,,Józsefviáľosi EgészségĹigyi SzolgĺáIat komplex fejlesztése'' címíí, KMOP-
4.3.2/^-13-2013-0001 azonosító szźtmű pľojekthez kapcsolódó đöntések
me gho zatarĺára (P ó TKEZBESÍTÉ s )
Előterjesnő: Dr. VitóIyos Fanny - a Polgĺźrmestert Kąbinetvezetője

6.Tájékoztatók
(íľ ásbeli tój é|aztató)

1 . T áj ékoztztő az Inte gr źlt Telepiil ésfej leszté si S tľatégi áról
ElőteĘesztő: Fernezelyi Gergely DLA - a Wźrosfejlesztési és Főépítészi ÜgłosztáIy
vezetője

Soĺís Gytiľry
Megďlapítją hogy 13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal a Bizottság az a|thbi napirendet
elfogađta:

982ĺ2015. (Ix.28.) sz. Yáľosgazđálkodási és PénzÍiryĺ Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzúgyi Bizottság az a|ábbi napiľendet fogadja el:

Napiľend

ĺ. Beszerzések
(ír ós b e l i e l őt erj e s zté s)

1. Javaslat az MNPIil. ,,BÚToRoK beszeľzése,, ttltgyű,közbeszerzési értékhatáľt el nem
érő beszerzssi eljarás eĺeđményének megallapítĺĺsára (PóTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Csete Zoltdn - a Rév8 Zrt. mb. cégvezetője

2. G azdáůkod ási Ügyo sztály
Előterjesztő: Dr. Hencz Ádrienn - ügłosztályvezető
(írósbeli előteĘ esztés)

1' Közteľiilet-hasznźůati kérelmek elbírálása
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2. Tulajdonosi hozzźtjáĺulás a Budapest VIiI. kerület Coľvin Sétany Pľogram IV.
riteméhez kapcsoló đó útépítési terv eLrhez

3. TulajdonosihozzájáruIás Budapest VIII. kenilet Győrffy Istvan utca 4. szÁmú ingatlan
kapubehajtó létesítéséhez

3. Rév8 Zrt.
Előterjesztő: Csete Zoltdn - mb. cégvezető
(ír asb eli e lőterj e szt é s)

1. Javaslat az MNPIII. Vĺállalkozási szerződés teĺvezésí, ritépítési és iskoIaépti|et |źlbazat
vízszígeteLési munkáIatok elvégzéséĺe targyĹr vállalkozási szerződés módosítasaĺlak
elfogadasáľa

4. J őzsefv álľo si Gazdálkodási Kőzp ont Zrt.
Előterjesztő: Kovács ottó - vagłongazdólkodasi igazgató
(ír ás b e l i e I őt eľj e s zt é s)

1. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és elađási ajźnlat jővźhagyäsa
2. Javaslat gépkocsĹbeálló béľleti szetzódés módosításĺíra
3. Javaslat a910/20I5. (x. 07.) szźmńhatáÍozat móđosításara (Budapest MII., Kun u.

12. szátm a|atti iires nem lakás céljara szolgá|ó helyiségek használatba adása
életveszéIý e|y zet miatt)

4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rakóczi út 19. szźlm a|atti iĺres, önkormányzati
tulajdonú nęm lakás célú helyiség nyilvĺínos egyforđulós pźůyázaton töľténő
bérbeadásaľa

5.-magĺínszemé1ybéĺbevéte1ikérelmeaBudapestVIII.kertilet,Rákóczi
tlt 59. szźlmalatĺl tiľes, önkorményzatitulajdonú nem lakás célú helyiségľe

5. Eryebek
(ír ós b eI i e l őt erj e s zt é s)

1. Javaslat a Pitypang óvoda építésügyi
meghozata|áľa
Előterjesztő: Fernezelyi Gergely DLÁ -
vezetője

2. Javaslat ,,Józsefuarosi Egészségíigyi Szolgálat komplex fejlesztése'' címiĺ, KMoP-
4.3.2/A-13-2013-0001 azonosító számú projekthez kapcsolódó döntések
meghozatal ĺĺ a ę o"tlłÉzBEs ÍTÉ s )
Előterjesztő: Dr. Yítályos Fanny - a Polgáľmesteri Kąbinet vezetője

6.Tájékoztatők
(ír ds b eI i táj é lroztat ó)

1 . T ájékoztatő az Inte gľź/lt Telepiilésfej lesztési Stľatégiaról
Előterjesztő: Fernezelyi Gergely DLA - a Vórosfejĺesztési és Főépítészi ľJgłosztóĺy
vezetőie

hatósági eLjźnásőŕroz kapcsolódó döntések

a Városfejlesztésí és Főépítěszi Ug,losztóly



1. Beszerzések
(ír ásb el i el ő terj e s zt é s)

Napirend 1.1. pontja: Javaslat az MNPIII. ,,BÚToRoK beszeľzése', tárgúl,
kőzbeszerzésĺ éľtékhatárt el nem éľő beszeľzési eljárás eľedményének megáIlapításáľa
Előterjesztő: Csete Zoltón - a Rév? Zrt. mb. cégvezetője

Soós Gyöľry
A vitát megnyitja, megadja aszőt Borsos Gábor bizottsági tagnak.

Boľsos Gábor
Ha jól |átją 13-14 céget hívtak meg ajáĺ.iattételre, és mindössze egy adott ajánlatot. Mit lehet
ez Ĺigyben tenni, hogy a verseny fokozása révén kedvezőbb helyzetbe kerĺiljön az
onkoľmlányzat?

Soós Gytiľgy
Válaszadásra megadja a szőt az előterjesztónek.

Csete Zo|tán
Annyivď kiegészítené, hogy a honlapon is megjelent a felhívás. Nem tudją van-e még egyéb
lehetőség szélesebb körben meghiľdetlri, minden tőltik telhetőt megteszrrek, ez igy lęsz a
jovőben is.

Soós Gyöľgy
Egyéb kérdés, hozzźszőIás nincs, a vitźú, |ezźlrja. Szavazásra bocsátja az a|ábbi határozati
javaslatot:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az MNPIII. ,,T4/2 Intenzív családmegtaľtó
szolgáltatások'' és a,'T4/3 Csďádfejlesztési szolgźitatás,, pľojektekhez kapcsolódó, ,,Bútorok
beszerzése,'tĺírgyú, kijzbeszęrzési éľtékhatáľt el nem érőbeszerzési eljáľásban úgy dönt, hogy

1. az MNPIII. ,,Bútorok beszeľzése,, tárgy,tl,közbeszęrzési érték*rataĺt el nem éľő beszerzési
eljáľas érvényes és eredményes.

Fe1elős: polgĺármester
Határidő: 2015. szeptember 28.

2. a Burbol Trenđ Kft. (székhely: 1135 Buđapest, Reitter Ferenc u. 83.) ajanlattevő ajánlata
érvényes, ajánlattevő alkďmas aszerződés teljesítéséľe és nem źůIkizéľ.ő ok hatálya alatt.

Felelős: poIgámrester
Határidő: 2015. szeptember 28.

3. a beszeĺzési eljáras nyertese a benyújtott - a legalacsonyabb összegiĺ ellenszolgáltatíst
taĺÍa|maző - ajánlat a|apjan a Burbol Trenđ Kft. (székhely: 1135 Buđapest, Reitter Ferenc
u. 8 3.), elfogadott Ąźn|ata: nettő 3.412.987,- Ft + 27 %o Afa.

Felelős : polgĺíĺnester
Határĺđő : 201 5 . szeptember 28.



4. ahatáĺozat 3. pontja a|apjźnfelkéri a polgáľmestert a szęrzođés a|túrźłstra.

Felęlős: polgármester
Haüáridő: 20 1 5. szeptember f9.

Soĺós György
Megaĺlapítja, hogy 13 igen,0 nem,0 tartózkodás szavazattala Bizottstąazalźtbbihattxozatot
elfogadta:

983ĺ20t5. (Ix.28.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzÍĺgyi Bizottság határoztta
(13 igen,0 nem,0 taľtĺózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodásí és Pénzügyi Bizottság az MMIII. ,,T4lf Intenzív csaláđmegtartó
szolgiiltatások'' és a ,,T4l3 Csďádfejlesztési szoLgáItatás" projelĺ:tekhez kapcsolódó, ,,Bútorok
beszerzése', tź,rgyÍt,közbęszetzési éĺték*ratiárt el nem érőbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy

1. az MNPIII. ,,Bútorok beszeľzése,, tźtgý,kłjzbęszerzési éľtéküatáľt el nem &őbeszeruési
eljarás éľvényes és eređményes.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. szeptembeľ 28.

2. a Burbol Tľend Kft. (székhely: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 83.) ajanlattevő ajanlata
érvényes, ajáslattevő ďkďmas aszeruőďés teljesítésére és nem alt'kizźIrő okhatéiyaďatt.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 201 5. szeptember 28.

3. a beszerzési eljárás nyertese a benyrijtott - a legalacsonyabb összegiĺ ellenszolgáltatást
tarta7maző - ajźnlat a|apjaĺ a Buľbol Trend Kft' (székhely: 1135 Budapest, Ręitter Ferenc
u. 83.), elfogadott ajźn7ata: nettó 3 .4t2.987 ,- Ft + 27Yo Afa.

Felelős: polgármester
Hatźĺĺdő: 20l 5. szeptembeľ 28.

4. ahattttozat 3. pontja a|apjanfelkéľi a polgáľmestert a szeruőđés aláiĺasára.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. szeptembeľ 29.



2. G azdá|ko dási ti gyo sztá|y
Előterjesztő: Dr. Hencz Adrienn - ügyosztályvezető
(írásbeĺi előterj esztés)

Soós Gyöľgy
Külön tér gy alásr aj avaslatokat kér.

Jakabff Tamás
Külön kéri üĺľgyalni a 2. blokk napirendi pontjait.

Napirend 2.1. pontja: Kiizteľület-használati kérelmek elbíľálása

Soós György
Avítźt megnyitja, megadja aszőt Jakabs Tamas képviselőnek.

Jakabff Tamás
A PEDRÁNO Construction Kft. kéľelmével' azaz a Corvin Sétĺány építkezéssel kapcsolatban
lenne harom kéĺdése. Előszcjr is az előterjesztés nem taľtalĺnaz térképvźnlatot, máľpedig
tudomása szerint ez egy kotelezó foľmai eleme a kéľvénynek. Másľészt a szövegből úgy hĺnik,
hogy paľkolóhelyeket érint az építkezés, a sz,źmitásban viszont ĺem |átja ennek nyomát.
Végezetíil pedig, az egyik helyen az olvasható, hogy szeptember elsejétől tervezík alezfuźst,
a kérvényben pedig mĺír október elseje szeľepel, ezvagy téves információ,vagy elíľás.

Soós Gyöľgy
Válaszadasra megadja a szőt az előterj es ztőnek.

Dľ. Hencz Adľienn
Pakolóhelyet nem énnt, ez a szöveges ľészbęn is szeľepel. A szźmítás 420 Ft.tal töľtént, mely
az építési munkaterĹiIet díjtétele a ľendelet szerint' októbeľ elsejétől kérte a kdzterĹilet-
haszľńůati engedélyt 2016. december 31. napjáig.

Soós Gytirry
Megadja a szőtV<irös Tamás képviselőnek.

Viiľłis Tamás
ÁftaHnosabb kérdést boncolgatna. Nagyon sok olyan közteľĹĺlet-használatlkéľelem szeľepel a
Bizotíság napiľendjén, amely homlokzat-felujítassď kapcsolatos. Ezekben az ęsetekben
áitzlábaĺdíjmentességet biztosít aB|aottsźę.Ez jći is van így, azonbanvalahogy meg kellene
oldani, hogy eľről minden esetben értesiiljön a társashrĺz. Amikor a tźltsashźn kéľelmezi,
nyilván fudnak ľóla, de amikoľ a kivitelező, alĺJ<oľ csak bízni lehet benne. A féIľeéľtések
elkeriilésę végett jó lenne minden egyes esetben értesíteni aÍáĺsasbáz'atazeffajtakérelĺnekľől.

Soĺós Gyłirry
Megadja a szőt Jakabfy Tamĺás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Első felvetésére, a térképváz|at lllényźtra még nem kapott vźiaszt. Annak híján elolvasta a

,,Forgďomkor|éĺozási terv'' címíí, ,,Mííszaki leíľás'' alcímÍĺ dokumentrrmot, amelyben a

.i



kovetkező olvasható: ,,A Prdter utcą 53. sz. teĺken parkolóház építése kezdődik Á munkák
idejěre ĺazteľiilet-foglalásra van szükség. Az elkerített terüĺet szélessége 5 m. A járda és a
parkolósav kerüI elfuglalósrą.,,Ergo, parkoióhelyeket éńnt.Ez két olyan formai đolog, ami
miatt javasolja a következő héten tárgyatĺi ezt a kérelmet, mivel hibásan kerĺilt a Bizottság
elé, továbbá nem tartalm łzza a telj es dokumentációt.

Soĺós Gyłiľgy
Vĺĺlaszadásra megadja a szőt az előterjesúonek.

Dr. Hencz Adrĺenn
Helyszíni szęmlét taľtottak a kivitelezőve|, ez a|apjźn került megállapításra, hogy parkolóhely
elfoglalása nem sztikséges. De visszavonja az előterjesztés ezenpontját, és a következő ülésre
ismételten a Bizottság elé terjeszti, a térképvźalattal kiegészítve.

Soĺis Gyłiľgy
Rendben. Egyéb kérdések, hozzásző|ćsok nincsenek, a vitát lezźĄa. Szavazästabocsźĺja az
ďábbi hattr ozatl javasl atokat :

A VarosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dö'nt, hogy közterĹilet-hasznźilati
hozzźtjáĺulźst ad - teljes díjmentességgel- aza|étbbiak szeľint:

KözteľĹilet-hasznźiő, kérelmező: Tisztviselőtelepĺ Plébánia
(székhely: 1089 Budapest, Bláthy ottó u.22.)

A közteľĹilet használat ideje: 2015. októbeľ 03.
Közteriilet-hasnÉůat célja: Missziós Gyermeknap - egyéb renđezvény
Közteľiilet-hasnláĺLathelye: Budapest VIII. kerület, Rezső tér

KĺjzterĹilet-ha szntiatnagysága: 
, 

f;mľlon1körĹiti 
zöldteľtilet)

Felelős: polgáľmester
Hatfuiđő: 20 1 5. szeptembet 28.

A Varosgazdrálkođási és PénzÍigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. köztertilet-hasznźůat:hozzäjźrúźlst ad - teljes đíjmentességgel - aza|źlbbiak szeľint:

Köztertilet-hasznźlő,kérelľnező: RózsaÉP Keľeskedelmĺ és Szolgáltató Kft.
(szélĺüely: 4400 NyÍregyháza, TĹinde u. 12.)

2015. szeptember2S. - 2015. november 09.
homlokzat felújítás - építési munkaterület

A közterĹilet-hasarrílat idej e :

KözterĹilet.hasnlźlat c éIj a:

Közterĺilet-hasznáiat helye :

KdzteľĹilet-hasznáiat nagy sága:

Közterület-hasznĺílat helve :

Budapest VIII. keľület, Elnök u. l3. előtti jáÍdán
361ť

Budapest VIII. kerĹilet, Gytirt I. u,22-24.
előttijĺárđan

Ktizterĺilet-hasnléłIatĺagysága: 36 m"



Felelős: polgármesteľ
H atfuidő 2O7 5. szeptembeľ 28.

' 2. tuclomásul vęszi a RózsaÉP Kfl. Buclapest VIIL keľtilet, Elnök u. 13. szám ęlőtti járcla és
. Buĺlapest VIII. keriileĺ', Gyilrffy I. u. 22-24. sz:ttm elcĺtti jĺárđa területere vĺrnaĺ.kĺ.lzó, a
: homlokzat felújítas megvalósítása céljából igénybe vett közterüIęt-hasznéĺ|atźLt 2015.: szeptember 21. - 2015. szeptember 27 . napjáig szóló időtartamĺa.
i

i pelelős: polgármester
. Hattriďó:2075. szeptember 28.

,

. e Vaľosgazdalkođási és Pénziigyi Bizottsźlg úgy dönt, hogy a Budapesti Rendőr-.i 
fókapit:ányság VIII. kerĹileti Rendőrkapitźnyság 2015. szeptember 10. napján érkezett

. véleményét Íigyelembe véve nem ađ közterület-hasznźůatlhozzájáru|ást az alátbbiak szerint:

'I Közteľiilet-haszĺá|ó,kére|mező: Kleczli Judit e. v.
(székhely: 1084 Budapest, Népszínhazu,27 .). A közterĹilet-haszniálat iđeje: 2015. augusztus 01. - 2015. október 31.

Közteriilet-baszĺtůat cé|1a: venđéglátó terasz elhelyezése
Közteľület.hasnláIat helye: Buđapest VIII. keľület, Népszínhaz u.27. (1ałdan)
KözteľĹilet-hasnlźilatnagysága: 3 m2

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20 1 5. szeptemb er 28.

A Varosgazdrílkodási és PénzĹĺgyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közteriilet-hasznźůatlhozzźljaralast ad - teljes díjmentességgel- aza|ábbiakszerint:

Kciztertilet-hasnlálő,kérelmező: Budapest VIII. kerĺilet, Riikk Sziláľd u. 7.
szátm a|atti Táľs a shĺíz
(1085 Budapest, Rökk Sálárd u. 7.)

A közterület haszrrálat ideje: 2015. október 01. - 2015. december 01.
Közterület-hasznáiat céIja: homlokzat felújítás
Közterület-hasnláIathelye: Budapest VIII. keľĹilet, Rökk Szilárđ u. 7.
Közteľület-hasznźůat nagysága: 4 db parkolóhely

Felelős : polgánrrester
Hatĺáľidő: 2015. szeptembeľ 28

2. a kíeső parkolási đíj afa tartalrméú Q0I5. október 01-tőt 2015. december 01-ig, azaz 43
munkanap), I93 073,- Ft-ot a Budapest VIII. keriĺlet, Rökk Szilĺárd u.7. szálm a|atti
Társasház köteles megfizetni a közteriilet-használatľól szóló hatáľozatban megjelölt
bankszámlaszámra.



Felelős: polgármester
Hataľidő: 20t5. szeptember 28.

; A Varosgazdálkodási és Pénzllgyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺizterulet-hasznáIati

' hozzájźruLást ad - teljes đíjfizetéssel - az a|ćlbbiak szerint:
:

: Közterület-haszntiő, kérelmező: Stoľcz Tamás e.v.
! (1052 Buđapest, Piaľista u. 4. II. em.)

A közterület használat ideje: 2015. október 02. - 2018. október 02.
Kozteriilet-használat célja: reklámtábla elhelyezése
Kdzteriilet-hasznáIat helye: Budapest VIII. kerület, Futó u. 34.
Kdztertilet-has znźiatnagysága: 2 m2

' 
Dijťlzetés ütemezése: egyĺisszegben

' Felelős: polgĺírmester
i Hatfuidő: 201,5. szeptembeľ 28.

i

; soós Gytiľgy
] Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a BizoÍtság az alábbi

h atáĺ o zatokat el fo gađta:

98 4 12015. (Ix.28.) sz. Váľos gazdáIkodási és Pénzügyi Bizottsáry határozata
(13 igen' 0 nem,0 tarÍĺízkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodrási és Pénzügyi Bizottság tigy dönt, hogy kdzteľtilet-hasznáIati
hozztljérulást ad - teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szeľint:

KözterĹilet-hasznźló,kére|mező: Tĺsztviselőtelepi Plébánia
(székhely: 1089 Budapest, Bláthy ottőu.f2.)

A közteľiilet használat ideje: 2015. október 03.
KiizterĹilet-hasnáIatcé|ja: Missziós Gyermeknap _ egyéb rendezvény
Közteľiilet-hasnńLathelye: Budapest VIII. keľület, Rezső tér

(templom köľĹili zöldteľĹilet)
Közteľtilet-hxznáiatnagysźtga: 12 000 m,

Felelős: polgármester
Hatźndo : 207 5. szsptembeľ 2 8.
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985/2015. (Ix.28.) sz. városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)

A Vlárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. köztertilet-hasznalati hozzźtjfua|ást acl - teljes díjmentességgel - az aIábbiak szeľint:

Közteriĺlet-hasznaló, kéľelmező: RĺózsaÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(székhely: 4400 Nyíĺegyhéaa, Ttinde u.If.)

A közterület-hasznalat iđeje: f0I5. szepÍember 28. - 2015. november 09.
KöZteriĺlet.hasznáJatcélja: homlokzat felújítás - építési munkaterület

KöZterület-hasznáůathelye:
KöZterĺĺlet-használat nagy sága:

KözterĹilet-hasrná|athelye: Budapest VIII. keľĹilęt' Györfs I.u.2f-24.
előttijĺĺľdan

Köaęrület-hasznáIatnagysága: 36 m"

Felelős : polg:írmesteľ
Hatĺáridő: 2015. szeptember 28.

2. tudomásul veszi a RózsaÉP Kft. Budapest VIil. kerĹilet, Elnök u. 13. szám előtti jaľda és
Budapest VIII. kerĺilet, Györffy I. u. 22-24. széĺm előtti jaľda terĹiletére vonatkozó, a
homlokzat felújítás megvďósítasa céljából igénybe vett köztertilet-hasmálatát 2015.
szeptember 21. - 20t5. szeptembeľ 27. napjug szóló időtaĺamĺa.

Felelős : polgánĺrester
Hataridő: 20L5. szeptembeľ 28.

986|2015. (Ix.28.) sz. Városgazdálkodási és Pénzüryi Bĺzottság határozata
(13 ĺgen' 0 nem,0 tartĺizkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdrálkodási és Péĺlnlgyi Bizottság tigy dönt, hogy a Budapesti Rendőľ-
fbkapitanyság VIII. kerĹileti Rendőrkapitćnysőg 2015. szeptembeľ 10. napjan érkezďt
véleményét figyelembe véve nem ad köaerĹilet-hasnlźůaahozzájaru|ast az altlbbiak szerint:

Közteľtilet-haszráló, kére|mező: Kleczlĺ Judit e. v.
(székhely: 1084 Buđapest, Népszínhaz u.27 .)

Aköztertilet-használatideje: 2015.auguszfi]s01. -2015.október31.
Köztertilet-hasntalat cé|ja: vendéglátó terasz elhelyezése
Közteľiilet.hasznźt|athelye: Budapest VIII. keľiilet, Népszínhĺáz u.27. (źrdan)
Közteriilet-hasznáIatnagysźąa: 3 ÍŕL"

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. szeptember 28.

Budapest VIII. kerület, Elnök u. 13. előtti jáľdán
36 m"
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987lf015. (IX.28.) sz. városgazdálkođási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dtint, hogy

1. kozteĺilet-használati hozzájátulást ad - teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szeťint:

Köáertĺlet-hasznźtlő,kére1mező: Budapest VIII. kerĺilet, Rökk Szilárd u. 7.
szám a|atti Táľsasház
(1085 Budapest, Rökk Szilĺĺrd u. 7.)

A közterĹilet használat ideje: 2015. október 01. - 2015. december 01.
Közterület-haszná)at cé|ja: homlokzat felújítás
KöZteľület-hasznźiathelye: Budapest VIII. keľület, Rökk Szilard u. 7.

' Konerület-haszná|atnagysága: 4 db parkolóhely

Felelős : polgárĺnester
Hatĺíridő: 2015. szeptember 28

2. a l<leso paľkolási díj afa tartalmát (2015. október 01-tőI 2015. đecember 01-ig, azaz 43
munkanap), |93 073,- Ft-ot a Budapest VIII. keriilet, Rökk Szilárd u.7. szám alatti
Táĺsasház kdteles megfizetrri a kÓzteľtilet-használatől szóló hatźrozatban megjelölt
bankszámlaszźlmra.

Felelős : polgĺíľmester
Hatríľidő: 2015. szeptember 28.

988i2015. (Ix.28.) sz. Városgazdálkodási és PénzÍiryi Bizoftság határozata
(1.3 igen' 0 nem,0 taľtĺízkodńs szavazattal)

A VárosgazdáIkodási és Pénztigý Bizottság úgy đönt, hogy közterĹilet-hasznźiati
hozzájtru|ást ad - teljes díjfizetésse| - azalábbiak szeľint:

Közteľiilet-haszniíló, kéľelmező: Stoľcz Tamás e.v.
(1052 Budapest, Piarista u. 4. II. em.)

A köztertilet haszrálat ideje: 2015. október 02. - 2018. október 02.
Közteľület-hasznéůat céIja: reklrĹmtábla elhelyezése
Kcĺztęriilet-hasnńÄat helye: Budapest VIII. kerĹilet' Futó u. 34.
KözterĹilet-hasnÉiatnagysáęa: 2nť
Díjfizetés ütemezése: egyösszegben

Felelős: polgármester
Hatőnđő : 20I 5. szeptember 28.
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Napiľend 2.2. pontja: Tulajdonosihozzájálrulás a Budapest VIII. keriilet Coľvin Sétány
Progľam IV. üteméhez kapcsolódĺó riúépítési tervekhez

Soós Gyiirgy
Avittĺ megnyitja, megadja aszőt Jakabfy Tamas képviselőnek.

Jakabfy Tamás
orĹil annak, hogy megújul aPráúer utca is. Két kérdése, illetve kérése van. Az egyik, hogy a
kęľesztezodésekben aztln. zsebeket, tehát amikor a jarđátk<hizzak a parkolósáv vonďába, jó
lerne most is beépíteni, pl. a Lęonardo - Nagy Templom és a Futó utca keresztezőđésnél.
Ezze| egyfelől megakadtlyozzźk a szabźtlyta|an paľkolást, másfelől a gyďogosok röviđebb
úton tudnak átkelni. Ez balesetvédelmi szempontból is jó, egyébként peđig egy ilyen
felújításnál vélhetően semmi extra pénzbe nem kerül. Másfelől tényleg egy több százméteres
szakasz, amely megújul, és ezt öľömmel iidvözli, đe valóban nem szeľetné az onkormányzat,
hogy egy ilyen hosszú szakaszon legyen legalább egy darab gyďogátkelőhely? Úgy véli,
indokolt lenne legalább a két végén, úgymint a Futó utciánál, vagy a Szigony utcánál. Abban
maľ nem biztos, hogy ez kvŁi pluszköltség nélkĹil megoldható, de nagyon haszros lenne.

Soós Gytiľgy
Biztosan többletköltséggel jźtr, de abszolút egyetért a javasIattal, ott valóban ildomos lenne
egy jfuđa, Y źůaszadásta megadja a szőt a Rév8 Zrt. mb. cég:lezetójének.

Csete Z,o|.tőn
A gyalogátkelőhely valóban nem sokkal több pénz, csak sokkď több iđő, mivel kiilön
engedé|yeztetési eljarast igényel. Azt szoktajavasolni, hogy épÍiljön meg az utca, és majd a
szokasok a|apjtn kideľĹil, szĺikség van-e gyďogátkelőhelyre. Nehéz eldönteni most, hogy az
ott épĹilő házakmajd mílyen forgďmat generĺílnak. Egyébirant láthatóan csökken a forgalom a
lakóövezet kiďakulása nyomán a Corvin sétiínyon, egyľe kevesebb a gyalogos. Tehát jelen
pillanatban nem tudni, indokolt-e gyalogátkelőhely, jobb utólag kialakítani egyet, az nem
kerĹil sok pénzbe,

Soós Gyiirgy
Mndenképpen hívjfü fel a beruhánő figye|mét, hogy a tervęzés kapcsán ezt is mérlegelje.
Megadja a szőt Jakabfu Tamas képviselőnek.

Jakabff Tamás
Visszatérve az ęIso kérdésre, véieménye szerint fulajđonképpen nem kerül pénzbe a ,,Zsebek''
kiďakítása, úgyhogy öľĹilne, hamégmost belekeľtilhetne a tervekbe.

Soós Gytirgy
Yźiaszadźsra megadja a szót a Rév8 Zrt. mb. cégvezetőjének.

Csete Zoltán
Részéről elfogadhatónak taĺja, azonban egy dolgot fudni ke1l, mégpedig, hogy ez legalább
egy vagy két paľkolóhely kiesését fogiajelenteni.

Soós Gyłiľry
Ez maga akęręsúeződés, ahol a KRESZ is tiltja 8 méterig. Megadja a szőt Jakabfy Tamás
képviseIőnek.
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Jakabff Tamás
A kereszteződésekben 5 méterig tilos paľkolni. Ahol parkolósáv van, ott azt áItalźlban
felfestik- Ha ez úgy éptil meg, hogy abban az 5 méterben kiterjesztLk a játdát, és nem útként
éptil meg az a néhtny négyzetméteľ, hanem jáľdaként, akkor meg is oldottak ott a parkolás
tilalmát, hisz fizikai korlátja lesz; legalább más színű burkolat, đe általában szegély is van.
Ugyanarmyi négyzetméter épül, csak nem útként, hanem járdaként, azaz tu|ďjđonképpeni
többletkciltségre nem kell szźtmítali, ľáadásul megakadályozÁatják a tilosban történő
parkolást, a gyďogosoknak pedig nem két sávon kell keresztülmeĺniiik az uton, harrem
csupán egy sávon.

Soós Gyiiľgy
Yźt|aszadásra megadja a szót a Rév8 Zrt. mb. cégvezetójének.

Csete Zolitán
A kérés az,hogy kerĹiljön kibővítésľe aterv a Leonardo és a Bókay utca fęlé?

Soós Gyiĺrgy
A Práteľ - Szigony utcaról vansző. Egy perc egyeztetési sziinetet ľendel el.

egleztetési szĺinet

Soós Gyiirgy
A goľdiuszi csomó átvágźsra keľült. Megađja a szőt a Rév8 Zrt. mb. cégvezetőjének.

Csete Zo|tán
Egy etért a felvetés sel.

Soĺós Gyiirry
Ręndben. Ezze| a kiegészítéssel a vitát lezéĄa, Szavazásta bocsátja az a|ttbbi hatfuozati
javaslatot:

AYálrosgazdlílkodási és Pénzĺigyi Bizottsag úgy ddnt, hogy tulajdonosihozzttýáľulását ađja - a
Futuľeď Development Holding Ingatlanforgalmaző Kft.. megbizźsa aIapjźn - a MOBILTERV
2000 Kft. részére a Budapest VIII. keriilet Corvin Séüány Progľam [V. üteméhez kapcsolódó,
Púľer utca (ľsz.: 3610012) átépítésének tewéhęzaza|źlbbi feltételekkel és kikotésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzéLjćLrulás a benlhźzőt (építtetőQ nem mentesítl az építéshez
sztikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszetzése a|ő1,

b. a benlhámnak (építtetőnek) a köztýkezelői és munkakezđési (burkolatbontasi)
hozzäjaruLást a vonatkozó ľendelet (19/|'994. (V.31.) KHVM ľendelet) szerinti
mellékletek csatolasávď a Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Polgámresteľi Hivatď
Hatósági Ügyosztlíly Épftésügyi Irodájától előzetesen meg kell kémi, és az abban
foglďtakat maradéktalanul be kell taľtani,

c. a tulajdonosihozzájárulĺs kiteľjed a csatlakozó utcak - Futó utca (ľľsz.: 35689/2 és
36314lt1), a Nagy Templom utca (lĺsz.: 35702 és 36306), a Leonaľdo da Vinci utca. (hĺsz.: 36270/2 és 357|812), a Bókay János utca (lľsz.: 3621I) és a Szígony utca
(łľsz': 36t37 és 35728/46) - úttorkolati ľészeinél éľintett teľiiletekľe is,
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kötelezi a benlhtĺzőt az épités idején a bontással érintett szakaszokon a burkolatok
iđeiglenes helyreállításaľa, melynek a biztonságos közlekedésľe alkalmas á||apotát a
végleges helyreállításig fenn kell tartania,

kötelezi a kivitelezőt a tervekben foglalt pályaszerkezetek és felszíni csapadék
víze|vezetések út- és térburkolatoknak megfelelően történő kivitelezésére, melyre a
beruhazó és kivitelező kozösen 5 év saranciát vríllď.

f. a Futó utca _ Nagy Templom utcą valamint a Nagy Templom utca - Leonaĺdo da
Vinci utca között kiépített paľkolósávok végein parkolas gát|ő ,,füleket'' kell
kialakítani. A parkolósávoklezźrźtsa kiemelt szegé|ý legyen, elhelyezése, kialakítasa
ne akadályozza a csapadék víznye|őkbe jutását, kapcsolata a gyalogosátvezetéseknél
illeszkedjen a szegélysĹĺllyesztésű jáľdźt|dloz.

g. az engedélyes kĺlteles a munkfü (helyreállítlís) elkészĹĺltéről a kĺiaenilet trrlajdonosát
írasban éľtesíteni,

h. jelen tulajdonosi hozzajtlru|ćts csak az engedélyező szeľvet szaktratóságok
előÍnásainak maradéktalan betarkísával, a döntés napjától szźtmitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgármesteľ
}Jatéľĺdő : 20I 5. szeptember 28.

Soós Gytiľry
Megállapítja,Łlogy l3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatÍal a Bizottság azalttbbihatfuozatot
elfogadta:

989ĺ2015. (Ix.28.) sz. Városgazdálkodási és Pénziĺgyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy fulajdonosihozrÁjĺárul'ását adja- a
Frrtrľeal Development Holding Ingatlanforga|mazó Kft. megbízása a|apjźn. a MOBILTERV
2000 Kft. részéte a Budapest VIII. keľtĺlet Corvin Séüány Progĺam IV. titeméhez kapcsolódó,
Práter utca (bĺsz.: 36100ĺ2) átépítésének tęwéhezaza|ábbi feltételekJ<el és kiktitésekkel:

i. jelen fulajdonosi hozzájĺárulás a benlháa'őt (építtetőt) nem mentesitĺ az építéshez
szĺikséges egyéb szakhatósrági és hatósági engedélyek beszeruése a7ő|,

j. a benrtlázőnak (építtetőnek) a közűtkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájárultlst a vonatkoző rcnđelet (I9/t994. (V.31.) KHVM rendelet) szeľinti
mellékletek csatolásávď a Budapest Fővaros VIII. kerület Polgĺírmęsteľi Hivatal
Hatósági Ügyosztĺíty Épftésügyi hodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban
foglďtakat maľadéktďanul be kell taľtani,

k. a tulajdonosihozzajarulás kiteťed a csatlakozó utcák - Futó utca (hľsz.: 3568912és
36314111), a Nagy Templom utca (lľsz.: 35702 és 36306), a Leonardo da Vinci utca
(ľsz.: 36270D és 357t8/2), a Bókay Jrános utca (hľsz.: 36f1'|) és a Szigony utca
(hĺsz.: 36137 és 35728/46) - úttorkolati részeinél éľintett teriiletekľe is,

d.
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l. kötelezi a beruházót az épités idején a bontással érintett szakaszokon a burkolatok
ideiglenes helyreállításáľa, melynek a biaonságos közlekedésre alkďmas tilapotźú. a
végle ges he|yeá||itásig fenn kelI tartania,

m' kötelezi a kivitelęzőt a tervekben fogla|t pilyaszerkezetek és felszíni csapadék
vízelvezetések út- és térburkolatoknak megfelelően történő kiviteIezésére, melyľe a
beruháző és kivitelező közĺisen 5 év garanciźt'váll|al,

n. a Futó utca _ Nagy Templom utca, valamint a Nagy Templom utca _ Leonaĺdo da
Vinci utca kozött kiépített paľkolósávok végein parkolás gé.ŕlő ,,fiilekeť' kell
kiďakítáni. A parkolósépok|ezárása kiemelt szegélyiĺ legyen, elhelyezése, kialakítása
ne akadályoz.za a csapadékvíznye|őkbe jutását, kapcsolata a gyalogosátvezetéseknél
illeszkedj en a szegélysüllyesĺésrí j aľ đźůr}roz.

o. az engedé|yes köteles a munkák (helyreĺáIlítás) elkészültéről a közteľület fulajdonosát
írásbaĺr értesíteni,

p. jelen tulajdonosi hozzź!árulźĺs csak az engedé|yező szervet szatrĺ}ratóságok
előírásainak maľadéktďaĺbehrtásával, a döntés napjától szĺímított 1 évig érvényes.

Felelős: polgánľrester
Hatźndő: 20I 5. szeptembeľ 28.

Napiľend 2.3. pontja: Tulajdonosihozzájőłrulás Budapest VII[. kerůilet GyőľĘ [stván
utca 4. számr[ ingatlan kapubehajtó létesítéséhez

Soĺós Gyiirry
A vitát megnyitją megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Biĺr nem részfeten az előterjesńés, de a szőban forgó kapubehajtó úgy épiilne meg, hogy
némi zöldfeliilet bontással és építésseljáľna. Csakhogy a bontandó zölđfeliileten á|I egy szep,
egészséges fa. Miért adtak építési engedélyt eÍTe a telekre úgy, hogy a kapubehajtó pont egy
nagy fa elé kerĹil, azazannak kivágása nélktil nehezen megoldható a behajtás? Továbbá, a
kapubehajtó építés miatt el kell bontani egy foľgďomcsillapító szigetet még csak odébb sem
lehet helyezni két-hĺíľom méterľel, mert ott egy másik kapubehajtó vaÍL, a forgalomcsillapító
sziget tuloldďan. Ha ugyanott lett volna az új épiilet kapubehajtoją mint az e(őzőnek, három
méterľel odébb, akkor sem a fát nem kell kivágni' sem a forgalomcsillapító szigetet nem kell
elbontani. Miként adhattak építési engedélyt a telekre, hogy pont két ilyen bontast kelljen
elvégezni a kapubehajtás megoldása érdekében?

Soós Gyiiľgy
A Bizottság nem adhatott, mivel ez hatósági jogköľ, de az előterjesztő megpľóbálhat rá
válaszolni, vagy visszahozza az előterjesztést azza| kiegészÍtve, hogy egyáltalrán hol adtík ki
az építési engedélyt, mert az sem biztos, hogy a keriiletben.

Dľ. Hencz Adľienn
Visszavo4i a az e|őteqesnést.
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Sorí,s Gyłirgy
Tehát előterjeszője visszavonja az előterjesztést, és kiegészíti a Jakabty Tamás képviselő
által fęlvetett kérdésekľe adott válaszokkal.

3. Rév8 Zľt.
Előterjesztő: Csete Zoltón - mb. cégvezető
(írásbeli előteĘ esztés)

Napirend 3.1. pontja: Javaslat az MNPIII.YáilIia|kozási szeľződés teľvezési, útépítési és
iskolaépüIetláhazat vÍzszigetelési munkálatok elvégzéséľe táľgyú vállalkozási szerződés
mĺódosításának elfo gadásáľa
Előterjesztő: Csete Zoltán - a Rév? Zrt. mb. cégvezetője

Soós Gyöľgy
A vitát megnyitja, megadja aszőtBorsos Gábor bizottsági tagnak.

Borsos Gáboľ
Valójában sima ügyrőI van sző, hisz pusztán halasztást kémek a befejezésľe kĹilönböző
akadályok miatt. Azonban szerepel néhany fé|ĺevezető dátum, melyek miatt nem világos a
dolog. Ugyanis augusztus l}-ei a szeľződéskotés, és az augusztus 30-ai hatźndő
meghosszabbítása okÍóber lí-ig a kérelem táltgya. Hivatkozĺás töľténik egy júniusi képviselő-
testĺileti ülésľe, ahol máľ đöntés szĹiletett az oktőber 15-i hosszabbításľól. Időrendi ravaftIáú
ebben, hisz maga az akadźtlyoztatźs és a VPB döntés auguszťusi keltezésiĺ. Ennek tísztázźsź/-
szeľeüré kéľni.

Soós Gytirgy
YóJaszadásľa megadja a szôt a Rév8 Zrt. proje|<tmenedzserének.

Horuáth Dániel
Az egész szeruođés módosításnak, a kivitelezésihatźrldő kijjebb tolódasĺínak előfeltétele volt,
hogy maga a pľojekt hosszabbítas jóvlĺhagyasľa keľĺiljĺĺn. Az előterjesztésbęn hivatkozott
képviselő-testiileti ddntés magának a projektnek az október 15.éig töľténő
meghosszabbítasara iranyult. Ezt követően folý le a közbeszerzési eljárás, amelyben még
augusztus 30.i dátumok futottak, hisz az a}koriban hatalyos tłĺmogatasi szeruődés szr;nĺt
adđig taľtott a projekt. A kivitelezés lefolýsával paľhuzamosan keriilt sor a tamogat.ísi
szerzódés módosítrásának elfogadásárą ami október 15-ig lehetővé teszi a projekt
megvďósítastú, ez alapjttntudták előterjeszteni a szeptember 3 0.i dátumot.

Soós Gyiiľgy
Egyéb kérdés, hozzászőIás nincs, a vttát lezĄa' Szavazásta bocsátja az alábbi hattrozatl
javaslatot:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságrigy đtint, hogy

1.) elfogadja a zopB Kft-vel 2015. auguszĹus Í2. napjźn, a ,,Yźi|alkozźsi szerződés
tervezésí, útépítési és iskolaépület lábazat vízszigetelési munkálatok e|végzéséte,,
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tárgybaĺmegkötött váIlalkozási szerzőđésnek ahatározat mellékletét képező taľtalmú 1.

számú módosítasát, amelynek értelmében a szerzőďés időtartama 2015. 08. 30' napjaľól
f0I5 . 09. 30-ra módosul, a vallďkozói díj ö'sszegének változatlanu|hagyása mellett.

Felelős: polgármester
Határidő: f015. szeptember 28.

2.) fetkéri a polgármestert a határozat 1.) pontjában szereplő szerződésmódosítás a|áÍrására'

Felelős: poigármester
Határidő: 2015. szeptember 28.

Soós Gyiirgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a BizottságazalrźhbihatáÍozatot
elfogadta:

990ĺ2015. (IX.28.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺiryi Bizottság batározata
(13 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkođasi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

i.) elfogadja a Z}FE Kft-vel 2015. auguszťus 12. napjtn, a ,,Vállalkozási szetződés
tervezési, útépítési és iskolaęület lábazat vízszigete|ési munkálatok ebégzésére,,

targyban megkötött vźilralkozźsi szerződésnek ahatźnozat mellékletét képező taľtďmú 1.

szám,ű módosítását, amelynek értelmében a szerződés időtaľtama 2015. 08. 30. napjáról
20 1 5 . 0 9. 3 O-ra módo sul, a v áJ|alkozői díj ö sszeg ének v álto zat]anul hagyás a mell ett.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 28.

2.) felkéri a polgáľmestert a hatfuozat 1.) pontjában szereplő szerződésmódosíüís a|áitőséra,

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Hataridő: 2015. szeptember 28.

^ 
99012015. (DĹ28.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőktinyv 1. sz. melléklete

tartalmazza.

4. J őzsefv áľosi Gazdálko đási Ktizp oŃ Zrt.
Előterjesztő: Kovács ottó - vaglongazdólladási igazgató
(írásbeli előterj esztés)

Soós Gyöľgy
Kiilön tőrgya|ásra vonatkozó javaslat nincs, a 4. blokk napiľendi pontjainak egyÍittes vitáját

megnyitja,|ezĄa.Szavazásrabocsátjaaza|źhbihatározati javaslatokat:

Napirend 4.t. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételLár és eladási ajánlat
jóváhagyása
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A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

L.)hozzajźru1azingatlan-nyilvĺíntartásbanuÜelyľajziszámonnyilvĺĺntaľtott,
terĺllészetben a Budapest VI[., József u.eszán.l a|atti,46m" alapteľiiletrĺ,
konrfortos lakásľa lratar.ozatlalr idejű béľleti jogviszonrryal ľendelkezo béľl'ő részéľe
történő eladási ajánlat kiktildéséhez, a33ĺ201'3. (Vil. 15.) számú önkoľmányzati rendelet
19. s (1) bekezdésében) A7. összkomfortos lakás értékesítéséľe meghatározottak szertnt, az
elkészĺilt foľgalmi éľtékbecslésben megállapított forgalmi éľték 50 Yo-źpal megegyező
összegĹĺ, 4.625.000,- Ft vételaľ közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodasi Központ Zrt, vagyongazđálkodási igazgatőja
Hatríľidő: 201 5. októbeľ 5.

z.) felkéri a Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt-t ahattrozat 1.) pontja szerinti eladási
ajánlat kiküldésére, vďamint az ađésvéteIi szerzóđés megkötéséľe.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási K<izpont Zrt.vagyongazđźikodasiigazgatőja
Határidő: 2015. novembeľ 30.

Napirend 4.2. pontja: Javaslat gépkocsĹbeálló béľleti szeződés mĺódosítására

A Vrárosgazdálkoúási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) eneedélyezi 

-l 

a Budapest VIII., Kisfaluđy l.7. szétm ďatti lakóépĺiIet
udvarán kiďakított egy darab gépkocsi-beźi\őra fennďló hatályos, hatźlrozatJan ideju
bérleti szeruődés módosítasát úgy, hogy a bérIő 2015. július hónaptól a bérIeti díj
megfizetése aIőI a 6012011. CxI. 07.) szźmí ö,nkormányzati ľendelet renđelkezései
ďapjan alĽlľnozgasséľiilt parkolási engeđély érvényességi iđőpontjáig mentesiil.

Felelős: Józsefuláľosi Gazdálkodási Köąpont Zt.vagyongazdźůkodásiigazgatőja
Hatáľidő: 20 1 5. szeptembęr 28.

2.) az 59/20|1. CXI. 07 ') szźmű iinkoľmanyzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapjan elengedi
az ővadék megfizetését, tekintettel a jelen hatátrozat 1.) pontjában foglalt mentességre.

Felęlős: Józsefuĺírosi Gazdrílkodasi Központ Zrt.vagyongazdĺáIkodasiigazgatőja
Határidő: 201 5. szeptemb er 28.

Napiľend 4.3. pontja: Javaslat a 9fil2015. (Ix. 07.) számú határozat mĺídosítására
@udapest vlil., Kun u. 12. szám alattĺ ĺires nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek
használatba adása életveszélybelyzet miaÚt)

A Váľosgazdálkodasi és Pénztigyi Bizottság úgy d<ĺnt, hogy

1.) a 9l0l2O|5. (X.07.) szétmthatározatźnak 1 .) pontj éń az aläbbiak szerint módosítja:
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tudomásul veszi a Budapest VI[I., Kun u. 12. szám alaÍ1i,34742/0lN6 és 3474f/0ĺN7
hľsz-úhe1yiségekéletveszélyheIyzetrevďótekintetteltörténőbirtokbaadasátš

}szére.
Felelős: Józsefvarosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodźsi igazgatója
Hataľidő: 2015. szeptembeľ 28.

2.) a9IOl20I5. (x.07.) számuhatźrozatźnak 2.) pontjź.ŕ-azallábbiak szerint módosítja:
hozzáitrul a Budapest VIII., Kun u. tf. szÍlrn a|aiti,34742/0/N6 és 34742/0ĺN7 bĺsz.Ó',

48 fił + 1f nł: összesen 60 nł alapteľĹiletű, utcai bejárat.Ĺl, ftjldszinti helyiségek
basznźůatbaadásźůtozfe1téte1bekövetkezéséis-tészére,amindenkoriközös
költségnek megfelelő összegí! |2.85f,- Ft/ľró + Afa haszntůati dij * koztizemi és külon
szolgźitatási díjak cĺsszegen, azzaL hogy amennyiben a feltétel bekövetkeztét követő 15

naponbeliil-bemĄavisszaahelyiségetazonkorményzatbirtokába,úgya
hasznáIati díj 89.333,- Ft + Afa + kőnrtr;emi és külön szolgáItatási díjak összegre
emelkedik' A hasmálatba adás megszűnésének feltétele a [I. János Pál. pápatér 13. szÁm

alatti épület életveszély elhárítását követően a magántulajdonú helyiség haszrálhatóvá
válása.

Felelős: Józsefuárosi Gazdalkodási Központ Zrt.vagyongazđáIkodásiigazgatőja
Hataridő: 2015. szeptember 28.

Napirend 4.4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 19. szám alatti üres,
łinkoľmányzatĺ tu|ajdonú nem lakás célrĺ helyiség nyilvános egrfoľdulĺós páIyázaton
tőrténő bérbeadására

A Váĺosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dcint, hogy:

1.) felkéri alőzsęfuźrosi Gazđálkođasi KözpoĺtZrt-t, a Budapest VIII., Rfüócniĺ t9. szttm
ďatt elhelyezkedő' 36509/0lN9 hľsz-l.l' 237 m, alapterületĘ tiľes önkoľmĺányzati
tulajdonli, I. emeleten elhelyezkedő nem lakás célú helyiség bérbeadrísaľa nyilvános
egyfoľdulós pelyázat kiírísríra a számlitott bérleti díjon, azaz230.400,- Ft/hó összegen' A
Kiíró kiköti, hogy a helyiségre nem adható be olyan ajtmlat, amely a Képviselő-testÍilet
248/20|3. (VI. 19.) szźlmihatározatźnak 8. pontja szerinti 12oÁ, és a25 Yo-os bérleti díj

kategőnź.ŕla tartoző, illetve nýlvlínos inteľnet szolglíltatás (inteľnet káxézó' cďl center,

stb.) tevékenység végzéséľe vonatkozik.

Felelős: Józsefuĺáĺosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdalkođrásiigazgatőja
Hatariđő: 201 5. szeptember 28.

2.) a Bizottság felkéri a Józsefuiíľosi Gazdálkodási Ktiąpont ZÍt-t a pźlyéuat a
Versenyeztetési srabőJyzatól szóló 47ĺ201'5. (II. 19.) szamrĺ képviselő-testiileti
hatźrozatbanfoglaltakszeľintilebonyolítasra.

Felelős: Józsefvrárosi Gazdrálkodási Központ Zrt.vagyoĺgazđálkodĺísiigazgatőja
Hataľidő: 2015. szeptember 28.

3.) aptiyazati felhívást a Versenyeztetési Szabályzat 11. pontjában foglďtaknak megfelelően
a Budapest Fővĺáros VIII' kerület Józsefurárosi Polgármesteľi Hivatala hirdetőtábláján, a
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Lebonyolító ĺigyfélfogadásľa szolgá|ő helyiségében (Józsefvárosi Gazđálkodási K<izpont
Zrt. k\ephelyein), a lőzsefváros címrĺ helyi lapban, az onkormányzat és a Lebonyolító
honlapján, továbbá az tnkormányzat és a Lebonyolító sztlmźra elérhető köItségmentes
hirdetési feltileteken, egyéb ľendelkezésre álló intęmetes hirdetési portáiokon kell
kozzétenni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Hataridő: 20i5. november 30.

Napiľend 4.5. pontja:-.magánszemély béľbevételi kéľelne a Budapest
VIII. kerĺilet, Rákĺíczi út 59. szám a|atti üres, łinkormányzati tulajdonű nem lakás célrli
helyiségľe

A Vĺáľosgazdalkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) bozzájatú a Budapest VIIL kerület, 34628/0lN8 helyrajzi szĺímon nyilvántaľtott,
Budapest VIII. keľiilet, Rákóczi út 59. szám a\atĺ" elhelyezJ<edő , 19 mf alapterĹilehĺ,
lires, ĺĺnkormányzati tulajdoni, udvaľi bejaratú, Íijldszinti helyiség bérbeadlásahoz
batéttozatlarl ídőre 30 napos felmondási idővel reszere,
raktőtozás tevékenység cé|jara, l.1.200'- Ftihó +
szolgáJtatási díjak összegen.

béľletĺ + közĹizemi és kĹilön

Felelős: Józsefiláľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kođásiigazgatőja
Hatź,ľĺdő: 20 t 5 . szeptember 28.

2.) hozzájźtrul a hatfuozat 1.) pontja szerinti onkorĺnőnyzati tulajdonú nem lakás céIjara
szo|gá|ő helyiségek feItljitásáŕ.roz a bérlő saját költségén a7.7al, hogy a bérlő
bérbeszÁmitási igénnyel nem élhet, a felújíĹás költségeinek megtérítését a bérleti
jogviszony aIaĹt és ań. kö'vetően, semmilyen jogcímen nem ktivetelheti az
onkormanyzattő|.

Fe1elős: Józsefilárosi Gazd.álkodási Kdzpont Zrt.vagyongazdźikodttsiigazgatőja
Határidő: 2015. szeptember 28.

3.) felkéri a Józsefuarosi Gazdálkodasi Központ Zrt-t ahattrozat 1') és 2.) pontja szeńnti
bérleti szerződés megkötésére, amelynek feltétele, bogy az onkormányzat tulajdonában
á1Iő nem lakás céljara szo|gźiő helýségek béľbeadásanak fęltételeiĺől szóló
35/f0I3.(vI.20.) szÁmű Budapest Józsefuaľosi Önkonnanyzati ľendelet 14. $ (2)
bekezdése alapjźn 3 havi béľleti díjnak megfelelő óvadék megÍizetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése alapjźn köĄegyző előtt egyoldalú kötelezettségváLlďási nyilatkozat
alurasätva|Lalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdźlkođásiigazgatőja
HlatźľĺLdő: 20 l 5. novembęr 3 0.

Soĺós Gyiiľgy
Megállapítja, hogy 1'3 igen, 0 nem, 0 tałtózkođás szavazattal a Bizottság az aÍábbi
hatáĺ ozatokat el fo gadta :

21



Napirenđ 4.1. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat
jóváhagyása

99112015. (Ix.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határazata
(ĺ.3 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tÔrtént a szavazós.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.)hozzájara|azingat|an-nyilvantartásbanaTheIytajzíszámonnyilvántaĺott,
természetbenaBudapestV[[.,JĺĎzsefu.-szźnlaLatti,46m,a1apterü1ettĺ,
komfoľtos lakásľa hatźrozat|an idejű bérleti jogviszonnyď rendelkező bér|o részére
történő eladási ajźnllat kiküldéséhez,a33/2013. CVII. 15.) számú önkormányzati renđelet
19. $ (1) bekezdésében) az összkomfoľtos lakás értékesítésére meghattttozoÍÍak szerint, az
elkészĺĺlt foľgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi éľték 50 %o-áva| megegyezó
összegii, 4.625.000,- Ft vételaľ k<jzlése mellett.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyoĺgazdtlkodásíigazgatőja
Hatĺáridő: 2015. október 5.

2.) felkéri a Józsefuaĺosi Gazdalkodási Központ Zrt-t ahatźrozat 1.) pontja szerinti eladási
ajźnlat kikiilđéséľe, valamint az adásvételi szeĺződés megkötésére.

Felelős: Józsefuĺĺľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatója
Hatráridő: 2015. november 30.

Napirend 4.2. pontja: Javaslat gépkocsĹbeáIlĺó béľleti szerződés módosítására

992ĺ2015. (Ix.28.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokĺĺban tĺjrtént a szavazós.)

A Váľosgazdálkodási és Pénziigý Bizottság úgy dönt, hogy

1.)engedélyeziĺElaBudapestVIII.,Kisfaludyu.7.szÁrna1atti1akóéptilet
udvarán kialakított egy darab gépkocsi.beáLIőra fennálló hatĺílyos, hatźnozatlan idejíi
bérleti szerződés módosítasát rigy, hogy a bérlő 2015. július hónaptól a béľleti díj
megfizetése ďól a 60/2011. CXI. 07.) számű önkormányzati rendelet rendelkezései
alapjnalnozgásséľiiltparkolási engedély éľvényességi időpontjáig mentesül.

Fęlelős: Józsefuaĺosi Gazđálkodasi Központ Zrt.vagyongazdá|kodźlsiigazgatőja
IJatźndő : 2015. szeptembeľ 28.

2,) u 59/2011. CXI. 07.) szÁmt:, önkormányzati rendelet 13. s (2) bekezdése ďapjrán elengedi
az ővadék megfizetését, tekintettel a jelen hatérozat 1.) pontjában foglalt mentességre.

Felelős: Józsefuĺáľosi Gazdálkodási Köąpont Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Hatźndő: 2015. szeptembeľ 28.
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Napirend 4.3. pontja: Javaslat a 910ĺ20|3. (Ix. 07.) számr'i határozat módosításáľa
(Budapest vI[., Kun u. 12. szám alatti üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek
hasznáIatba adása életveszélyh e|yzet miatt)

993lf0t5. (Ix.28.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)
(Tematikai blokkban ttjrtént a sząvązós.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a910/201,5. (x.07.) számís,hatÁľozatźnak 1.) pontját aza|źbbiakszerint módosítja:

tudomrásul veszi a Buđapest VIII., Kun u. 12. szám ďatti, 34742/0/N6 és 34742/0/N7
hÍsz-ú helyiségek éleweszélyhe|yzetre való tekintettel történő birtokbaadását 1Q}észére.

Felelős: Józsęfüiáľosi Gazdálkođási Központ Zrt.vagyongazdźikodásiigqz.gatőja
Hatźnđő: 201 5 . szeptember 28.

2.) a9I0/20I5. (x.07.) szźlmuhatźxozatának 2.) pontj át az aĘábbiak szerint módosítja:

hozzźtjarul a BurlÍpest VIII., Kun u. 12. száĺn a\atti,34742/O/N6 és 34742/O/N7 hĺsz-u,
48 mf + 12 mz, összesen 60 Íł alapteľiiletíĺ, utca|bejáratu, ftildszinti helýségek
hasznźlatbaadásáhozfettételbekövetkezéseĺgŰtészéte,amindenkoiiko'.ĺ'
költségnek megfelelő összegű, 12.852,. Ft/hó + Afahasznáůati dfi + köziizemi és kiĺlön
szolgźltatási díjak összegen, azza) hogy amennyiben a feltétel bekövetkeztét követő 15
napon uelne nem adja,,iśsza a heíyiséget az onkoľmźnyzatbirtokábą úgy
a hasnlźiati díj 89.333,- Ft + Afa + köziizemi és kiilön szolgĺíltatási díjak összegľe
emelkedik. A használatba adás megszűnésénęk feltétele a II. Jłĺnos Pál pźpatér 13. szém
ďatti épiilet életveszély elhĺírítását követően a magánfulajdonú helýség használhatóvél
válźsa.

Felelős: Józsęfuĺírosi Gazdálkodasi Központ Zrt.vagyoĺgazđátkodásíigazgatőja
Hatáľidő: 2015. szeptembet 28.

Napĺrend 4.4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľĺilet, Rákóczĺ út 19. szám alatti üľes,
łinkoľmányzati tulajdonú nem lakás célr'i helyiség nyilvános e5rfoľdulĺós pályázaton
történő béľbeadására

99412015. (Ix.2s.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság batőlrozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartĺózkodás szavazattal)
(ľematilrai bĺokkban ttjrtént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsálgúgy dcint, hogy:

1.) felkéri a Józsefurárosi Gazdálkodási KözpoÍItzrt_t, a Budapest VIII., Rakiczi tlt 19. szám
alatt elhelyezkedő, 36509/0/N9 hľsz-ú, f37 m2 ďapterĺiletíí, tiľes önkormányzati



fulajdonú, I. emeleten elhelyezkedő nem lakás céIú helyiség bérbeadására nyilvános
egyfordulós pá|yázatkiírásara a szźlmitott bérleti díjon, azaz230.400,- Ft/hó osszegen. A
Kiíró kiköti, hogy a helyiségre nem adható be olyan ajanIat amely a Képviselő-testtilet
248/fOI3. (VI. 19.) szźrrĺúhatźrozatźnak 8. pontja szeĺinti |2oń, és a25 Yo-os bérleti díj

kategóriába taftoző, iiletve nyilvrínos internet szolgáltatás (inteľnet kźxéző, call center,

stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

ľelelos: Józsetvarosi Gazdälkodasi Központ Lrt.vagyongazdětlrkođásiigazgatőja
Hataľidő: 201'5. szeptembeľ 28.

2.) a BizoÍtsäg felkéri a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a péiyźzat a
Versenyeztetési szabá|yzaÍĺóI szóló 47/2015. (II' i9.) sztlm,6 képviselő-testiileti
ľratfu ozatbanfoglaltakszerintilebonyolítasra.

Felelős: Józsefváľosi Gazdátkodasi Központ Zrt'vagyongazđá|kodásiigazgatőja
Hatáľidő: 201. 5. szeptembet 28.

3.) apáIyazatí felhívást a Versenyeztetési Szabályzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően

a Budapest Főváľos VIII. keriilęt Józsefuarosi Polgármesteľi Hivatala hirđetőtab|ájźn, a

Lebonyolító ügyfélfogadásra szo|gá|ő helyiségében (Józsefuaľosi Gazd:ĺlkodĺási Központ
Zĺ. te\ephelyein), a Józsefuaros címiĺ helyi lapban, az onkormtnyzat és a Lebonyolító
honlapjan, továbbá az orkorĺnányz-at és a Lebonyolító szánźra elérhető költségmentes

hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló intemetes hirdętési potrílokon kell
közzétenľľ..

Felelős: Józsefuĺáĺosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazđá|kodási igazgatőja
Hataľidő: 2015. novembeľ 30.

Napirend 4.5. pontja: IFlmagánszemély béľbevételi kérelme a Budapest
VIII. keľĺilet, Rákóczĺ út 59. szĺĺm alatti ůires, łinkormányzati tulajdonú nem lakás céIű

helyiségre

995ĺ20|5. (Ix.28.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyĺ Bizottság batározata
(13 igen,0 nem,0 taľtĺizkodás szavazatta|)

Qematiĺrai blokkban történt a szavazós.)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

7.) honájaru| a Buđapest vlil. keľĺilet, 34628|0lN8 he|yrajzi szźlmon nyilvántaľtott,

Budapest VIII. keľület, Rákóczi lit 59. szźlm alatt elhelyezkedő, 19 m" ďapteľiiletĘ
ĺires, önkoľnĺányzati tulajdonú, udvaľi bejaľatú, ftĺldszinti helyiség bérbeadásĺíhoz

hatfu ozaÍ|an időľe 3 0 napos fetmondási idővel IID magánszem é|y tész&e,

ľaktarozás tevékenység 
.céljaru, 

1í.200,- Ft/hó + Áfa bérletĺ + közüzemi és kĺilön
szo|gá|tatási díj ak összegen.

Felelős: Józsefuĺárosi Gazdalkodási Központ Zrt.vagyongazd,áJkodásiigazgatőja
Hataridő: 2015. szeptembeľ 28.
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2.) hozzájárul a határozat 1.) pontja szerinti önkormlányzati tulajdonú nem lakás cé|jźra
szo|gá|ő helyiségek felújításához a bérlő saját költségén azza|, hogy a bérIő
bérbeszámítĺási igénnyel nem élhet, a fehijítás költségeinek megtérítését a bérleti
jogviszony a|att és azt kcivetően, semmiiyen jogcímen nem követelheti az
Önkoľmanyzattól.

Felelős: Józsefvaľosi GazdáIkodási Központ Zrt.vagyoĺgazdá|kođźsiigazgatója
Határiđő: 2015. szeptember 28'

3.) felkéľi a Jőzseťváĺosi Gazdálkodási KözpoŃ Zrt-t ahatározat 1.) és 2.) pontja szerinti
bérleti szerződés megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkormanyzat tulajdonában
álló nem lakás céljara szolgáIó helyiségek bérbeadasanak feltételeiről szőIő i

35|20I3.NI.20.) számú Budapest Józsefvárosi onkormanyzati rendelet 14. $ (2) 
i

bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfrzetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú kötelezetĺségvźú|alási nyilatkozat
a|átasźńváIlalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdä|kođásiigazgatőja
Határidő: 2015. november 30.

5. Egyebek
(írás b eli előterj e szté s)

Soós Gyiĺľgy
Felhívja a Íigyelmet, hogy a meghívó szerinti 5.1. napiĺendi pontot előterjesztője visszavonta.
Külön tźrgyal.źsra vonatkozó javaslat nincs, az 5' blokk napirendi pontjainak egyĹittes vitáját
megnyitja,|ezéąa.Szavazásrabocsátjaaza|thbihatźrozati javaslatokat:

Napiľend 5.1. pontja: Javaslat a Pitypang ovoda építésügyĺ hatósági eljáľásához
kap cs olĺí d ĺó dii ntés ek meghozatalár a
Előterjesztő: Fernezelyi Gergely DLÁ - a Városfejlesztési és Főépítészi Ügłosztúĺy vezetője

A Varosgazdálkod.ási és Pénziigyi Bizottság úgy đönt, hogy

1. mlajđonosi döntésével hozzÁjuu| aÍlhoz, hogy a Pitypang óvoda építési beruhazása
sorián a parkolás megviáltás méľtéke I00yo, a megváltasi díj pedig nulla legyen.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíridő: 2075. szeptember 28.

2. fe|hata|mazza a poLgátmestert, hogy az 1. pontban hozott döntésről szőIő nyilatkozatot
aláírJa az építési engedé|yezési eljáras sikeľes lefolytatasa érdekében.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. szeptembeľ 28.
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Í.

Napiľend 5.2. pontja: Javaslat ,,Jĺízsefuáľosi Egészségiigyi Szolgálat komplex
fejlesztése'' című, KMOP-4.3.2lA.13-20t3-0001 azonosító számrĺ projekthez kapcsolódó
diintósck mcghozatalára
Előterjesztő: Dr. Vitóĺyos Fanny - a Polgarmesteri Kabinet vezetője

A Varosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja az Awőra 2074 Koĺuoľciummal, mint a ,,Józsefvaľosi Egészségtigyi
Szolgálat komplex fejlesztése'' (KMOP-4.3.2ĺ^-l3-20I3-0001) projekt kiviteIezőjével
kötött vállďkozás i szerzódés 20 1 5. október 3 1 -ig történő módosítását.

Felelős: polgármester
}Jatáriđő: 20 1 5. szeptember 28.

2. elfogadja Katona Gáboľral, mint a ,,Jőzsefvźlrosi Egészségtigyi Szolgalat komplex
fejlesztése'' (KMOP-4.3.2/A-13-20|3-0001) pľojekt projekfunenedzserével kötött
megbízási szerződés 2015. október 31-ig töľténő módosítását oly módon, hogy 2015.

október hónapban díjazźs nélktil látjae| felađatait'

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. szeptember 28.

3. elfogađja Hauberl Läsz|őval, mint a ,,Józsefuáľosi Egészségügý Szolgálat komplex
fejlesztése'' (KMOP-4.3 .2/A-13-2013-0001) projekt miĺszaki tanácsađójávď kötott
megbízési szetződés 2015. október 31-ig történő módosítását oly módon, hogy 2015.

okÍóbeľ hónapban díjazas nélktil |ätjae| feladatait.

Felelős: polgármesteľ
Hatrĺľidő: 2015. szeptember 28.

4. elfogadja a EuProcuľe Consult Kőrheszęrzési Tanácsadó és Szolgáltató Kft.vel, mint a

,,Józsefuátosi Egészségiigý SzolgĺíIat komplex fejlesztése'' (KMOP-4.3.2lA-73-2013-
0001) projekt közbeszerzési tanácsadójávď kötött megbízási szerződés 2015. október

31-ig t<irténő móđosítasát oly módon, hogy a Kft. a szetződésmódosítrís időtaľtama
a|att díjťvetés nélkĹil |źĺja e|' feladatait.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. szeptember 28.

5. elfogadja a KALAMÁRIs ronywizsgá|ő és Gazdasági Tanácsadó Kft-vel, mint a

,,Józsefuáľosi Egészségügý Szolgálat komplex fejlesztése'' (KMOP-4.3.2ĺA-13-2013-
0001) projekt könywizsgáJójálva| kötdtt megbízási szerzőđés 2015. október 31-ig
ttjľténő módosítását.

Felelős: polgámrester
}Jatźnđő: 20I 5. szeptember 28.
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6. fe|hata|mazza a poIgáľmestert a határozat 1-5. pontjában szereplő szeruődés
módo sítás o k a|źir źstr a.

Felelős: polgármesteľ
Hatarídő: 2015. szeptenrbeľ 30.

Soós Gyiiľgy
Megállapítja, hogy |3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta| a Bizottság az alćtbbi
hatttrozatokatelfogađta:

Napirend 5.1. pontja: Javaslat a Pĺtypang óvoda építésügyi hatĺísági eljárásához
kap cs olódó döntés ek meghozata|ára
Előterjesztő: Fernezelyi Gergely DLA - a Városfejlesztési és Főépítészi Ügłosztály vezetője

996ĺ2015. (Ix.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 Ígen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)
(Tematiĺrai bloklĺban tĺirtént a szavazás.)

A Városgazdalkodĺísi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. tulajdonosi döntésévet hozztĄfuu| a7lhoz, hogy a Pitypang óvoda építési ben*lálzźsa
soľán a parkolás megváltás méľtéke l00yq a megváltási díj pedig nulla legyen.

Felelős : polgĺĺľmester
Hatĺáridő: 2015. szeptember 28.

2. fe|hata|mazza a poIgfumesteľt, hogy az 1. pontban hozott döntésľől szóló nyilatkozatot
aláfuja az épitési engedé|y ezesi elj áľás sikeľes lefolytatása érdekében.

Felelős : polglĺrmester
Hatĺíriđő: 2015. szeptember 28.

Napirend 5.2. pontja: Javaslat ,,Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex
fejlesztése'' című, KMOP.4.3.2|A.L3.2013.0001 azonosítĺí számú pľojekthez kapcsolódó
d ii ntések meghozata|ár a
Előterjesztő: Dr. Vitályos Fanny - a Polgdrmesteri Kabinet vezetője

99712015. (Ix.28.) sz. VáľosgazdáIkodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)
(Tematilmi blokkbąn tĺjrtént a szavazás.)

A Vaľosgazdlálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja az Awőra 2014 Konzoľciummď, mint a ,,Józsefviíľosi Egészségiigyi
SzoLgáůat komplex fejlesztése'' (KMOP-4.3.2lA-|3-20I3-0001) pľojekt kivitelezőjével

tl
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2.

kötött váI|alkoz,ási szerződés 2015. október 31-ig történő módosítasát.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 28.

elfogadja Katona Gáborral, mint a ,,Józsefilarosi Egészségtigyi Szolgálat komplex
fejlesztése'' (KMOP.4.3.2/A-I3-20I3-000i) projekt projektmenedzserével kđtött

megbizási szerződés 2015. október 3l-ig tĺĺrténő móđosítását oly módon, hogy 2015.

október hónapban díjazás nélkÚl látjael feladatait.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptembeľ 28.

elfogadja Hauberl Lász|őva|, mint a ,,Józsefuaľosi Egészségügyi Szolgálat komplex
fejlesztése'' (KMOP-4.3.2lA-I3-f0I3-0001) projekt miiszaki tanácsadójával kot<ĺtt

megbízási szeruődés 2015. október 3l-ig töľténő módosítását oly módon, hogy 2015.

október hinapban díjazás nélkiil látja el fęladatait.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20t5. szeptember 28.

elfogađja a EuProcure Consult KiJ,zbeszeruési Tanácsadó és Szolgáltató K.ft.vel, mint a

,,Iőzsefváĺosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztésď' (KMOP-4.3.2ĺA-73-2013.
0001) projekt kozbeszętzési tanácsadójával kötott megbizźtsi szeruődés 2015. október
31-ig töľténő módosítlását oly módon, hogy a Kft. a szerzőđésmódosítas időtartama
alatt díjťlzetés nélkiil |éĄa e| feladatait.

Felelő s : polgríľmester
Hatáľidő: 2015. szeptember 28.

elfogadja a I(ALAMÁRIS Könywizsgálő és Gazdasági Tanácsadó Kft-vel, mint a

,,Józsefuaĺosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztésď' (KMOP-4.3.2/A-1'3-20|3-
0001) projekt könywizsgáIőjéna| kdtött megbízási szerződés 2015. októbeľ 31-ig
történő módosítását.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20t5. szeptember 28.

fe|hata|mazza a polgáľmestert a batźtrozat 1.5. pontjában szereplő szeruóďés

mó do sítĺások aLáíĺ tsźtta.

Felelős: polgáľmester
Hatáľ:rdő: 20 1 5. szeptember 30.

J.

4.

5.

6.
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6.Tájékoztatók
(ír ás b eli táj ékozt ató)

Napirend 6. l. p o ntj a z T á'jékoztatő az IntegráIt Telep ütésfejlesztési Stratégiáró l
Előterjesztő: Fernezelyi Geľgely DLA - a Városfejlesztési és Főépítészi ÜglosztáIy vezetője

Soós Gytiľgy
A vitat megnyitja, megadja aszőtBorsos Gáboľ bizottságitagnak.

Boľsos Gábor
Kérdése, hogy milyen módon, illetve milyen titemezésben keľül át a stratégia alka|mazása a
végrehajtási szakaszba. Tehát a rendeletekben, a beszerzésekben, közbeszerzésekben, a
kiilönböző ezze|kapcsolatos döntésekben miként fog megjelenni a stratégia?

Soós Gyłirgy
Yá|aszadásra megadja a szőt az előterjesztőnek.

F'erneze|yi Geľgely DLA
A stratégia egy olyan eleme az Önkoľmányzat működésének, amely elvĺírás a különböző
jövőbeni pźůyázntok kapcsán. Tehátt ezze| a stratégiávď renđelkezrrie kell minden
onkormanyzatnak, ezért késziilt e|. Az első ďkalom, amikor konkľétabb formában megielenik
valahol, az egy következő, példĺának okáért szociális vĺáľosľehabilitációs pá|yazat eleme lehet.
Ezenkívtil a stľatégia folyamatosan beépĺilhet báľmilyen döntésébe az onkormányzaffiak.
Ennél konkÍétabb választjelen pillanatban nem tud adni.

Soós Gyiirgy
Megadja aszőt Jakabff Tamrís képviselőnek.

Jakabs Tamás
Azért mindenképpen neheznényezné a,,Természeti adottságok'' címiĺ részben fellelhető
megál|apítást, miszeľínt a zĺjldfeltileti aľźnya magas a keľiiletnek. Azt gondolja, ez erős
optimizľnusra vall. Ha azt állítják, hogy relatíve magas pl. a VII. keriĺlethez képest, az még
l-r!hető' de azért eÍre a néhríny négyzetméter/fo zöldteriĺletre ľem lehet olyan büszke az
onkorľnányzat, amikor a nyugati szabviínyok á\ta|ábarl 20 mzlfőt ajáĺlanak. Komolyabb
priorításnak tartaná' a kerületben jelentősen növelni a zöldfeliilet aftnyéft.

Soĺís Györry
VáIaszadásramegadjaaszőtazelőterjesńőnek.

FeľnezelyÍ Gergely DLA
Ezt az állítást továbbra is helytállónak taľtja, meľt a kerĹilętben pl. a Fiumei síľkert és az
orczy kert olyan nagyméretü zöIdfelületeket jelentenek, amelyek egyébként Budapest
hasonló belvlírosi keľĹileteiben nem jellemzőek. Ezze| eryütt természetesen egyetéľt azza!,
hogy bar ezek a kertek komoly zölđfeltileteket jelentenet ezen kíviil a kerület utcái és egyéb
köZteriiletei igénylik a zöldfeliilet fejlesztését.

Soós Gyiirgy
További kérdések, hozzźnzőlétsok nincsenek, neki ellenben lenne egy kérése. Mivęl Komássy
Ákos képviselő je|ezte, hogy nagyon szívesen kifejtené véleményét az Integĺalt
Teleptilésfejlesztési Stľatégiráról, ezért kéľi a Hivatalt, keresse meg Komássy Ákos képviselőt
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írásban, hogy jelezze, melyik bizottsági ülésen fog részt verľri, és arra ismételten kerüljön
előterj eszté sre az aÍly ag. A vitát |eztrja,
Az ülés végén lehetőség van kéľđések feltételére.

(szó szer inti leír ásb an)

Jakabfv Tamás
A József utcában |tLttaÍrl, hogy kivágtak 

"gy 
fát egy építkezésnél.

jó lesz írásban is, hogy eľől tájékoztassanak, hogy mi volt az oka.

Soĺós Gyiirgy
Íľásban tźljékoztatast kap. Rendben, több kérdést nem látok, a
peľckor beztrom, köszönöm szépen a ľészvételt.

Eĺ aŻ. szereÜrém kéľdezni'

bizottsási tilést 13 óra f3

K. m. f.

Soós Gyöľgy
Bizottság elnöke

Az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Vaľosgazđálkodási és Péĺziigyi
Bizottság20l5. szeptember 28-ai ĺilésén elhangzottakat hitelesęÍI-tąlłłsítja.

-..ęoiBarr4!

Lła

*'

4'.Á-. r-: -l:.t
Bodnáľ &abriella ĺ.i

Szervezési és Képviselői Irodi'ý

A i ęsvzőkönwet készítette :

MJ,,ł bľ"u-ą
Deĺákné Lőrilncz MáÍt]a

Szervezési és Képviselői Iroda tigyintézője

A ieeyzőkiinw mellékletei:

- 1. sz. melléklet I a 990/2015. (IX.28.) sz. VPB hątóľoząt melléklete

- jelenléti ív

- meghívó

. előteľjesztések

völľ# ľł*ĺ
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1. sz. melléklet
ą 990/2015. (IX.28.) sz. VPB határozat mellélĺlete

vÁr'ĺ,a.ĺ-xozÁsl szERZoDÉs
1. szárrrú ľĺooosÍrÁse

ľ'9]Y l.étľe.ry1]!.eryrészről Budapest Főváros VIII. keľü|et Józsefoáľosi Onkoľmányzat
(s.zekhely: lQlz Bqdryest, Baróss u. 63-67., képviseli: dr' Kocsis Máté polgĺármeiter,
adószźtm: 157357Í5-2-42, töľzsszám: 735715, bankszámlaszám: 10403387-0',0028587-

-00000000, KSH szźmýe|: I57357|5-84IÍ_32I-0L), mint Megĺendelő (a továbbiakban:
Megrendelő 1)

3ľelŁŁét."j.ĺtt !8)tészről Budapjst Főváľos Onkoľmányzata (szekJrelye:1052 Buđapes!
Vĺíľosház utca 9-11. Képviseli: Tarlós István főpolgáľměster töizskönýi azonosĺto szĺĺml
735638, adőszám: |5735636-2-41, KSH statisztikai šzámjel: 15735$6:84II-32L-0I' ÁHu
azonosító:. 7-45192, fizetési (bank)szamla sztlma.. 11784009-15490012 (továbbiakban:
Megrendelő 2)

továbbiakban együtt Megrendelő

mĺásrészľől aziirn Kft. (székhely: 1119 Budapest, Than Kĺíroly u. 3-5., adőszźlm: 14759996-
?-!3'. péltz-fotgahni szám7aszźtĺl: 10300002-10457412-49ď20014, cg.: 01-09-918527;
képyi99l1ĺ' Kotán Zg|tĄ.kivitelezői.nyilvantartási azon.: 11A10t04) ňint vállďkoző (á
tovább i akban : VáI lalko ző) kozóÍĺ az a|u|ír ott napo n és feltételek mell ett.

I. Előzménvek

Megrendelő a 20|1. évi CVil. törvény (továbbiakban: Kbt.) ilI. része ďapjĺĺn nemzeti
eljarásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljaľast folýatott le ,,Vállalkozási szerződés tervezési,
útépítési és iskolaęiilet Lźbazat vizszlgetehési munkálatok elvégzésére'' elnevezéssel. A
közbeszerzési eljráras eredményes volt. A Megrendelő a közbeszerzési eljłíĺás ďapjan _ a
Yarcsgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 58I/2015.CVI.08.) számú hatérozataszerint _2O|5.
auguszfus l2-énvái|alkozási szerzĺldést(továbbiakbaĺ: Szęrzőđés) kötött aYélla|kozőva].

A Szerződés 4.1. pontjában a felek rögzítik, hogy a Szerződés vźů|akoző általi végső
teljesítési hatírideje 2015.08.30. napja. A munkateriilet átadas-áwételére 2015. augusztus 18-
ián sor kertilt.

A felek egymas között elismerik, hogy a Vállalkozó 2015. augusztus 22-én akadálý közölt,
amelyben tajékoztatta a Megrendelői-t aról, hogy a Budapest VIII. keriilet, Homok utcában
az útburkolat-, és útpĺĺlya szerkezet bontása utan ďáiiregelődés! bemosódást észlelt.
Megľendelől az akada|yközlést tudomásul vette, és felkéľte a Vállďkozőt az akadaly
elhátításaĺa, egyben a Szerződés 4.3. pontj a alapjén tźtjékoztatta a Vĺíllalkozót affól, hogy a
teljesítés véghatáĺidej e az akadźÄyoztatás időtartamával meghosszabbodik, amely 5 nap.

A felek egymás között elismerik, hogy a Yźilalkoző 2015. augusztus 28-én akadályt közöIt,
amelyben tájékoztatta a Megrendelől-t arľól, hogy a Fiumei úti szervizúton az ritburkolat,-
itpá|ya szetkezet bontása a nagykockakő burkolat feluletén egy aszfa|t burkolattal fedett
csapađékv ízny e|ő aknát tar:t felr.

MegľendelőL az akađá|yközlést tudomásul vette' és tájékoztatta aYźi|a|kozőt arról, hogy az
akadáLy elharítlísával kapcsolatban az FCSM Zrt-ve| szĹikséges a kapcsolatot felvenni, felkéľte
a Vállalkozőt az akadály mielőbbi e|háritásfua' egyben a Szeruődés 4,3. pontja ďapjĺán
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tájékoztatta a Vállalkozót arrő|, hogy a teljesítés véghatáĺideje az akađályoztatás
időtartamával meghosszabbodik, amely 2 ĺap.

Fenti akađályközIések a|apjźn a felek egymás közott elismerik, hogy 2015. augusztus 22. és
2015. augusztus 30. közott a Szęrzoďés teljesítését akadźiyoző, előre nem látható külső
k<irĹilmények miatt a munkavégzésre alkďmatlan napok számaö'sszességében7 ĺap.

A felek egymás között elismerik, hogy a Yá|Ialkozo 2015. auguszh:s 3l.én akađáLý közölt,
amelyben tájékoztatta a Megľendelől-t arról, hogy a Baross utcai szerviztltonaz útburkoĺat és
útpálya szerkezet bontása közben egy eltemetett fem fedlapú aknát észlelt.

Megĺendelől az akađtiykozlést tuđomásul vette, felkérte a Vállďkozót az akna és
kĺirnyezetének feltárasĺáIa és tájékoztatta a Vállďkozót aľľól, hogy az akadáůy elhárítasávď
kapcsolatban közműszolgáitatóva| szükséges a kapcsolatot felveľĺri, egyben a Szerzodés 4.3.
pontja ďapjan tájékoztatta a Yá||a|kozőt arról, hogy a teljesítés véghatźndeje az
akađá|yoztatásiđőtaĺamávalmeghosszabbodik.

A felek egymas kĺjztjtt elismerik, hogy a Fiumei úti és a Baross utcď szeľviz trton észle|t
akadály e|hźĺitáséra2015. szeptember 23.tln keľĺilt sor. 2015. szeptembeľ 24-tő| a Vĺĺllďkozó
akađźiyoztatásźńe|őiđézőkörĹilményekelhárultak.

A felek egymás között elismerik, hogy a Szerződés 2015. augusztus 30-i teljesítési hataridejét
követően, 2015. augusztus 31-tő1 2015. szeptember 23-íg előre nem látható kĺilső
kĺiriilmények miatt a munkálatok akadtůyoztatva voltak.

Megrendelő rcgzíti, hogy a Budapest Főváros VIII. kerĹĺlet Jőzsefvźrosi onkormźłnyzat
Képviselő-testtĺlet 13|/2015.NI.04.) snmű hattltozata a|apjźn a projekt ťĺzlkai befejezési
határidejének 2015. augusztus 30-ról 2015. októbeľ 15-re torténő módosítása érđekében a
Közľeműköđő Szewezet felé benyújtott kérelem 2015. auguszius 28-án jóvríhagyásra keľült,
így pľojekt móđosított ťlzikai befejezési hatrárideje 2015. október 15.

A Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefvárosi onkormźnyzat Képviselő-testĺilet
Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsága a 990/2015.(Ix.28') sztlmű, Budapest Fővĺĺľos
onkormanyzata Kizgyulés Közbeszerzési Bizottsága a ,.../20I5.(x....) hatźltozatźhan
đöntött a ,,Vállalkozási szęrződés tervezési, útepítési és iskolaépu|et Lábazat vízszigetelési
munkrálatok elvégzéséľe,, tárgyětban 2015. auguszľus 12-én megkötött vĺíĺlalkozási szerződés
mó đo sítas aról a telj esítési hatáľidő (20 1 5 . szeptember 3 0 .) tar gy áb an.

II. A Szenődés 4.1. pontjának mĺídosítása

A felek egymás között elismeľik, hogy a Yźil|akoző a muĺkiíIatokat 2015. szeptember 24-én
tudta folytatni, így a Szerződés módosított teljesítési hataĺideje 2015. szeptember 30-ra
módosul. A fentiekľe tekintettel a felek a Szerzodést a k<jzbeszeruésekĺő| szőIő 20t1. évi
CVIII. tĺirvény 132. $ (2) bek. ďapjan aza|éhbiak szeľint módosítjak:

A felek a Szerződés 4 .I . pontjátt az alttbbiak szerint módosítj ĺák:

Eľedeti szöveg:

,,1. Szeruődo felek rögzítik, hogy jelen szerződés Yé/'Jra|kom líItďi végső teljesítési határideje
2015. 08. 30. napja. FęIek rögzítĺk, hogy a fenti hatríridővel kapcsolatos 15 napot meghaladó
késedelem kétséget klzźlrőIagmega|apozza Megrendelő oldďríĺól az éľdekmúlást.''

Módosított sziĺveg:
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,,I. Szetzóđő fęlek rogzítlk, hogy jelen szerzódés Vríllalkozó általi végső teljesítési határideje
2015. 09. 30. napja. Felek rogzit1k, hogy a fenti hataľidővel kapcsolatos 15 napot meghaladó
késedeIem kétséget klzźrő|agmega|apozza Megrendelő oldďáról az éľđekmúlást.''

A módosítás a vállďkozásí szerződés egyéb rendelkezéseit nem érintik, azok vá|tozat|aĺl
tartalommal maradnak. J e|en szerzo dés az a|áírásźnak napjźn lép hatályba.

Felek a szerződést, mint akaľatukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után,
helybenhagyőIag aláí4ák. Jelen megállapodás 8 (nyolc) példányban készült, 3 (harom)
szźĺnozott o ldalb ó1 ál1.

Kelt: Budapest,2015. Kelt: Budapest,2015.

Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefuáľosi Budapest Főváros onkoľmányzata
Onkoľmányzat nevében Taľlós Istvan
dr. Kocsis Máté főpolgármester megbízásából
polgármester đľ. Szeneczey Balźzs

f őpolgáľmester-helyettes
P énzljgy i|eg ell enj egyeĺe :

Paris Gyulané
péĺlnlgyíugyosztáĺyvezető

Jogi szempontból ellenj egyzem
Danada-Rimán Edina j e gy ző

nevében és megbízasából

Verő Tibor
a Főpolgánľresteri Hivatal

Pérrziiryi F ő o sztá|y źnak vezetőj e

Lźútam:
a fój egy ző me gbízásábő|

Jogi szignĺíló:

dr. Mészaľ Erika
a|jegyzó

Bĺírdonné dr. Benda Mónika
a|jegyző

Vállalkozó:

Kelt: Budapest,2015.

zoBEKft.
lgyvezető igazgató

Vállalkozó képviselőj e
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