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Soós Gyiirgy
Koszönti a megjelenteket a Bizottság f0I6. évi 13. rendes ülésén. Megállapítja, hogy a
Bizottság 15 fővel határozatképes. Ismerteti a napirendęt az alábbiak szerint, majd szavazásra
bocsátja a napirendi javaslatot:

r Napirend
i

i t. Beszeľzések
:. (írásbeĺi előterjesztés)
:

l: I. Javaslat a ,,Salgó polcľends-zęrek beszeľzése,, tárgyú, kcjzbeszeľzési éľtékhatárt el nem
: éro beszerzési eljárás eredményének megállapítźsára. Előterjesztő: Dľ. Mészár Erika - aĺjegyző

2. G azd,á|kod ás i Ü gyosztáIy
Előterjesztő'. Dr. Gaĺambos Eszter - üglosztáIyvezető
(ír ás b el i e l őterj eszt é s)

1 . Javaslat közterül-et-hasznáIati kérelmek elbírálásáľa
2. Tulajdonosi hozzźĄárulás Budapest VIII. keľülęt, Kiss József utca 6-I4b. számil

ingatlanok közĺjtt 1 kV földkábel rękonstrukciőjához
3. Tulajdonosi hozzájárulás Brdapest VIII. kertilet, Népszínház úca 2|-f5. számú

ingatlanok között l kV földkábel rękonstrukciójához
4. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kertilet, Víg _ Béľkocsis - Bacsó Béla

utcákban 1 kV-os földkábelek rekonstrukc iőjához
5. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIIi. kerület, Hoľváth Mihály tér 7. számú

i ngatlan |eźryaző gázv ezeték ki vál tás ához
6. Tulajdonosi hozzźtjárulás Budapest VIII. kerĹilet, Tömő utca kozvi|ágítási há|őzaÍ

áta|akitásához
]. Javaslat a Sandler Kft. gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbe|i megváltással

történő teljesítésére
8. Javaslat a Cordia Ingatlanbefektetési A|ap gépjármű.elhelyezési ktĺtelezettségének

pénzbeli megváltással torténő teljesítéséľe

3. Józsefváľos i GazdáIkođási Kőzpont Zrt.
Előterjesztő: Farkns ors - vag1longazddlkodási igazgató
(írásbeli előterj esztés)

l. A Structura Épker Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerĺilet, Szerdahelyi u.

|6. szám alatti ĺinkormányzati tulajdonú nem lakás cé|játaszolgá|ő helyiségre
2. DoCToR TELLHMI Kft. bérlő bérbevételi kérelmę a Budapest VIil. kertilet,

Bérkocsis l.25. szám a\atti iiľes, önkormtnyzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában
3. A Pľemium Leather Kft. bérbevételi kéĺelme a Budapest VIII. kerület, Molnĺír Ferenc

tér 3. (Lósy Imre u. 3.) szám a|atti, 36128l2lV4 hĺsz.-ú, Íires, önkotmányzati
tulaj donú nem lakás céIjźra szo|gźiő helyisé gre

4. Javaslat a Budapest VIII. kerĹilet, Losonci tér 6. szám a|atti üres, ĺinkotmźnyzatí
tulajdonťl nem lakás céIjźra szolgáIő helyiség nyilvános egyfordulós pá|ytnat Ílt1źn

toľténő béľbeadására



5. Javaslat az önkormányzati ťe|adatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző
szervezetek kedvezményes bérleti díjának 20|6' évre történő engedélyezéséľe (2 db
szervezet)

6. Szijjártó-Bíró Bettina egyéni vállalkozó bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. kerület,
Ülloi ĺt 18. szám alatti üres, onkormányzati tulajdonú nem lakás céljáľa szolgáló
helyiségre

7. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételáľ és eladási ajánlat jóváhagyása -
határ ozat|an i dej ű bérleti j o gv is zoĺy

8. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (Budapest
VIII. kerĹilet, Leonardo da Vinci u.|l-

9. Lakás elidegenítésével kapcsolätos vételár és eladási aján|aÍ. jóváhagyása
(béľlőkij elĺĺ lési j o g)

l0. Javaslat az ,,LNR-Csl20l6. típusú'' bérlakás pá|yázat
VISSZAVONTA

11. Javaslat az ,,LNR-E120|6. típusú'' bérlakás pá|yázat
VISSZAVONTA

4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előteľjesztések
(írósbeĺi eĺőteľjesztés) .

kiíľására _ ELOTERJESZTŐ

kiírásáľa _ ELOTERJESZTO

1. Javaslat fakána| kapcsolatos kártérítési igény elbírá|ására
Előterjesztő: Ács Péter - a Józsefllćrosi Gazddtkodási Kozpont Zrt. városĺ,izemeltetési
igazgaĺója
Javaslat a Budapest VIII. kerĺilet, Tavaszmezo u.{J szám alatti lakásra
vonatkozóanlEés-D bérlők bérleti jogvi
megegy ezéssel való megsztintetésére, másik lakás bérbeadása mellett

bérlők bérleti jogviszonyának KOZOS

Előterjeszĺő: Farkas ors
v a g/ o ngazdáI ko dás i i gaz gat ój a

a Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt

3.JavaslataBudapestVIII.kerület,Tavaszmezőu.Tszźlmalattilakásra
vonatko zóan 

-' 

bérlő bérleti j o gviszonyának kĺiztjs mege gy ezéssel való
megsztintetéséľe, másik lakás bérbeadása mellett
Előterjesztő: Farkas ors - ą Józsefvórosi Gązdálkodást Kôzpont Zrt.
v a gt o n g az dál ko dá s i i g az gatój a

4. Javaslat a Budapest VIII. keľület, Tavaszmező ,J.JJ- szím alatti lakás
kiüľítéséľe' masik lakás biĺosítása mellett
Előterjesztő: Farkns ors - a Józsefvórosi Gazdólkodási Kozpont Zrt.
v agł o ngazdál kodás i i gaz gatój a

5. Javaslat gépkocsĹbeálló bérbeađására
Előterjesztő.. Farkns ors - a Józsefvárosi Gazdálkodási KÓzpont Zrt.
v agy o ngazdál kodós i igaz gat ój a

Soĺĺs Gyiirgy
Megállapítja, hogy 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodts szavazatta| a Bizottsag a napirendet
elfogadta.

z.



3 5f l f016. (Iv. 1 8.) sz. Vá ros gazd álko dási és Pénzii gyi Bizotts ág határ ozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az a|ábbi napirendet fogadja el:

Napiľend

1. Beszerzések
(írásb eli eĺőterj esztés)

1. Javaslat a,'Salgó polcrendszerekbeszeruése'' tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem
ér ő beszer zé s i elj árás eredményének me gál l ap ításár a
Előterjesztő: Dr. Mészdr Erikn _ aljegyző

f . Gazd'á|kodási t)gyosztáIy
Előterjesztő.' Dľ. Galąmbos Eszter - ügyosztályvezető
(íĺ" ás b el i e ĺ őĺ eri e s zt é s)

1 . : Javaslat kcizterület-haszntiati kďrelmek el b írál ás ára
2. Tulajdonosi hozzájárulás Btrdapest VIII. kerĹilet, Kiss József tltca 6-I4b. számil

ingatlanok között l kV ffildkábel ľekonstrukciójához
3. Tulajdonosi hozzźi1árulás Budapest VIII. kerĺilet, Népszínház utca 2|-25. számú

ingatlanok kcizött l kV földkábel rekonstrukciójához
4. Tulajdonosi hozzájtlrulás Budapest VIII. kertilet, Víg - Bérkocsis - Bacsó Béla

utcákban l kV-os ftĺldkábelek rekonstrukc iőjához
5. Tulajdonosi hozzájźrulás a Budapest VIII. kerület, Hoľváth Mihály tér 7. számú

ingatl an |eágaző gázv ezeték kiváltásáho Z

6. Tulajdonosi hozzti1árulás Budapest VIII. kerület, Tĺimő utca kĺizvilágítási há|őzat
áta|akitásźlhoz

7 . Javaslat a Sandler Kft. gépjáľmu-e|he|yezési kötelezettségének pénzbeIi megváltással
történő teljesítésére

8. Javaslat a Cordia Ingatlanbefektetési Alap gépjáľmű-elhelyezési kcjtelezettségének
pénzbeli megváltással történő teljesítésére

3. Józsefvárosĺ Gazdálkodási K.özpont Zrt.
Előterjesztő: Farkns ors - vaglongazdóIkodási igazgató
(ír ás b el i e lőterj eszté s)

l. A Structura Épker Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u.

76. szźm alatti cinkormányzati tulajdonú nem lakás cé|jćtra szo|gá|ő helyiségre
2. DoCToR TELLHMI Kft. bérlő bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kenilet,

Bérkocsis u.25. szám alatti üľes' ĺinkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában
3. A Premium Leather Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerĺilet, Molnár Ferenc

tér 3. (Lósy Imľe u. 3.) szźlrrl alatti, 36|f8lfĺN4 hĺsz.-ú, üres, önkormányzati
tulajdonú nem lakás cé|jára szolgáló helyiségre

4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Losonci tér 6. szám alatti üres, önkormźnyzati
tulajdonú nem lakás cé|jára szo|gźiő helyiség nyilvános egyfordulós pá|yźzat utján
tĺjrténő bérbeadására



Javaslat az cjnkormtlnyzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző
szeľvezetek kedvezményes bérleti díjának f016. évre torténő engedélyezésére (2 đb
szervezet)
Szijjártó-Bíró Bettina egyéni vá||a|koző bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület,
Üll0ĺ ĺt 18. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló
helyiségre
Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása -
határ o zat|an i dej ű bérleti j o gvi s zo ny

8. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és elädási ajźnlatjóváhagyása (Budapest
VIII. kerĺilet, Leonardo da Vinci u. (D

9. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételar ' és eladási ajźn|at jóváhagyása
(béľlőkij elĺilési j og)

4. Zárt ůilés keretében tárgyalandĺí előterjesztések
(íľ ás b eli e lő terj e szté s)

1. Javaslat fakánal kapcsolatos kártéľítési igény elbírálására
Előterjesztő: Acs Péteľ - a Józsefiárosi Gazdáĺkoddsi Kozpont Zrt. váľosüzemeĺĺetési
igazgatója .

f. Javaslat a Budapest VIII. kerü.|et, Tavaszmező u.lE szam alatti lakásra
vonatkozóan-DésIDbérlőkbérletijogviszonyánakközös
mege gy ezéssel vďó me gsziintetésére, más ik lakás b.eľbeadása me llett
Előterjesztő.. Farkns ors - a Józsefváiosi Gazdátkodási KÓzpont Zľt.
v a gy o ngąZ dál ko dá s i i gaz gat ój a

3.JavaslataBudapestVIII.kerület,Tavaszmezou.ĺFszáma|atÍilakásra
vonatkozóan- béľlo bérleti j ogviszonyának közĺjs megegy ezéssel való
megszüntetésére, mási k lakás bérbe adása mel lett
Eĺőterjesztő: Farkas ors - a Józsefvárosi Gązđálkodási KÓzpont Zrt.
v agy o ngaz dól ko dás i i gaz gat ój a

4.JavaslataBudapestVIII.kerület,Tavaszmezőu.(pszámalattilakás
kitirítésére, másik lakás biztosítása mellett
Előterjesztő: Fąrkas ors - ą Józsefiárosi Gazdólkodási Kozpont Zrt.
v ag,lo ngazdólla dós i i gaz gat ój a

5. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadásźra
Eĺőterjesztő: Fąrkas ors - a Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.
v agyo ngazdál ka dás i i gaz gat ój a

5.

6.

-

1. Beszeľzések
(írás b eli előterj esztés)

Napirend 1.1. pontja: Javaslat a ,,SaIgó
közbeszerzési értékhatárt e| nem érő beszeľzési
Előterjesztő.. Dr. Mészár Erika - aljeg,,ző

Soós Gyöľgy
A vitát megnyitja, majd kérdések, hozzászólások
al ább i határ o zati javaslatot :

polcľendszeľek beszeľzése,, tárgyíl,
eljáľás eredményének megállapítására

hiányában |ezárja. Szavazásra bocsźltja az



A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. a ,,Salgó polcrendszerek beszerzése,, tárgyu, kozbeszerzési éftékhatárt el nem éľő
b eszer zési elj áľást eredménye snek nyi lvánítj a.

Felelős: jegyző
Határidő: 2016. április 18.

2. a beszerzési eljárásban érvényes és legalacsonyabb összegtĺ ajánlatot a VASSZER-
Raktártechnika Kft. (székhely: 3100 Salgótarján, Erdész ut 34.; adőszám: |0438695-f-
If; cégsegyzékszám.. |2 09 0007f4) tett, ezért a Kft. a nyertes ajánlattevő.

Elfo gadott Ąán|ati ár a:

Ajánlati ár: nettó Ft összesen + AFA:
bruttó Ft ĺisszesen

1s22.780,-Ft

Felelős: jegyző
Határidő: 2016. április 18. .

3. ahatározat f . pontjaalapján felkéri a jegyzot az adásvételi szerződés a|áirására.

Felelos: jegyző
Határido: 2016. április 30.

Soós György
Megállapítja, hogy 14 ĺgen,0 nem, 1 taľtózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi határozatoÍ"

elfogadta:

3 53 /2016. (Iv. 1 8.) sz. Város gazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, l tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dont, hogy

1. a ,,Salgó polcrendszerek beszerzése,, tárgy,(l', kozbeszerzési értékhatáÍt e| nem éro
beszerzési elj árást eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: jegyző
Határidő: 2016. április 18.

2. a beszerzési eljárásban érvényes és legalacsonyabb összegű aján|atot a VASSZER-
Raktáľtechnika Kft. (székhely: 3100 Salgóta!án, Erđész ilt 34.: ađőszám: 10438695-2-
12; cégsegyzékszám: 12 09 000724) tett, ezért a Kft. a nyeľtes ajĺĺnlattevő.

Elťo gadott ďj źln|ati ár a:

Ajánlati áľ: nettó Ft ĺisszesen + AFA:
bruttó Ft ĺjsszesen

I.922.780,-Ft



Felelős: jegyző
IJatáriđő: f0I6. április 18.

3 . ahatźlrozat 2. pontja a|apján felkéri a jegyzőt az adásvéÍelí szerződés aláirására.

Felelős: jegyző
Hatáľidő: 2016. április 30.

2. G azd,áiko dás i Ügyo sztály
Előterjesztő: Dr. Galambos Eszter - ügyosztólyvezető
(írásbeli előterj esztés)

Soós Gyiiľgy
Külön tźlr gy alásr aj avaslatokat kér.

Dudás István Józsefné
A2.3. napirendi pontot kéri külön tárgya|ĺi.

Soĺis Gyöľgy
Egyéb javaslatok llltnyábarl a blokkban maľadt napirendi pontok együttes vitájat megnyitja,
Ieztltja.Szavazástabocsátjaazaltlbbihatáĺozati javaslatokat:

Napirend 2.1. pontja: Javaslat kłizteľůilet-használati kérelmek elbírálására

A Varosgazdálkodási és Pénzj;gyi Bizottság úgy d<int, hogy közteľület-hasznáIati
hozzźĄźlruIást ad - teljes díjfizetéssel _ az alábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Top Twins Kft.
(székhely: 1095 Budapest, Mester u. 53-55.)

A köztenilet-hasznáIat ideje: 20|6. április 18. _ 2016. szeptember 30.
K<jzterĹilet-haszná|at cé|ja: pavilon (fagyla|toző)
KözterĹilet-hasznáIathelye: Budapest VIII. keľület, Corvin sétany 2/b. szźlm

előtti közteľületen a magas ágyźs mellett
Kcjzterület-haszná|atnagysága.. 4 fił
Díjťtzetés ütemezése: egy ĺisszegben

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. április 1 8.

A Yérosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dĺint' hogy közteľület-hasznáLati
hozztfiźtru|źlst ad _ teljes díjfizetéssel _ az aIábbiak szerint, azza| a kikötéssel, hogy k<innyen
mozdíthatő,nemrogzítetttźngyakkerĹilnekkihelyezésre:

Közterület-hasznźiő. kéľelmező: Concoľde Events Kft.
(székhely: 1213 Budapest, Pálma u. 4.)

A közterület-hasznáIat ideje: 2016. április 18. -2017. marcius 01.
Közteriilet-haszná|atcé|ja: vendéglátó terasz
Kcizteriilet-hasznáIathelye: Budapest VIII. keľület, Corvin sétány 2b. szám

előtti köĺerületen az iz|et mellett



Közterület-haszná|at nagysága: Lf m.

Ktjztertilet-használat célja: vendéglátó terasz
Közterület-használat helye: Budapest VIII. kertilet, Corvin sétány 2/b. szám

előtti közterületen kert és a Top Twins Kft.
pavilonja mellett

Kĺjzteĺiilęt-hasznáIat nagysága: 50 m'
Díjf,rzetés ütemezése: egy összegben

Felelős: polgármester
Határido: 20|6. április 18.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy közterĹilęt-használati
hozzájárulást ad - teljes díjírzetéssel - az a|ábbiak szerint:

Kozterület-használó, kérelmező: Rosta Maľianna egyéni vá|lalkozó
(székhely: 2081 Piliscsaba, Kossuth Lajos u. 8.)

A kozteľület-használat ideje: -. 20|6. április f4. _20|6. rmájus 15..Kcjzteľület-használat célia: Ptinkĺjsdi vásáľ
Kö zterület -hasznźiat helye :

Kcizterület-használat nagysága:
Díjfizetés ütemezésę:

Felelős: polgármesteľ
Határido: 2016. április 18'

Budapest VIII. kerület, Coľvin köz
84 m"
egy összegben

A Yárosgazdálkodási és Pénzt'igyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad köztertilet-használati
hozzáj áru|źlst az a|ábbiak szerint :

Kozterület-haszná|ő,k&elmezo: NagyMariannaegyéniváIlalkozó
(székhely: I22| Budapest, Leiányka u. 30.)

A kĺĺzterület-hasznźiat ideje: 2016. április |8._2016. október 31.
Kĺjzteľü1et-haszná|atcélja: vendéglátó terasz
Közteriilet-használathelye: Budapest VIII. kerület, Kőfaragó u. 10. szám

előtti kciĺeľületen
Köztenilet-használat nagysága: 3 m2

A kĺjzteľületJraszrálat idej e: 20L6 . lrovembeľ 0| . - 20|7 . nráľcius 3 1 .

KcĺzterĹilet.használat célja: vendéglátó terasz
Köztertilet-hasznćůathelye: Budapest VIII. kerület, Kőfaragó u. 10. szám

előtti kozterĺileten
Közterĺ'ilet-hasznźiatnagysága: I m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. április 18.



A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺjnt, hogy kozterület-hasznáIati
hozzájárulźtst ad _ teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

Kozteľület.használó. kérelmező: BS Konstrukt Kft.
(székhely: 30f| Lőrinci, Rákóczi u. 65.)

A köĺerület-használat ideje: 2016. április 18. - 2016. május 30.

Kĺizterület-használat célja: építési munkateľĹilet (állvány elhelyezése)
Közterület-hasznáIathelye: Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 3. szám ęlőtti

kĺĺztertileten :

Közterület-használat nagysága: f m2

Felelos: polgármesteľ
Határidő: 2016. április l8.

A Városgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az 129I/f0I4. (Xu.08.) számu
határozatát módosítja - teljes díjmentességg.€l - az a\ábbiak szeľint: a

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Főváľosi Kiizteľiilet-fenntartó Nonpľofit Zľt.
(székhely: 108l Budapest, Alftildi u. 7.)

Aközterülethasználatideje: 20|6.április 18.-2017.december3l.
Közteľület-haszntiat cé|ja: szelektív hulladékgytĺjtő szigetek áthelyezése
Köztertilet-használat helye: Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u. 52-

54. szám előtti kĺjzteľület
Közterület -haszná|atnagysága: 10 m2

A közterület használat ideje: 20116. április 18. - 20|1 . december 3l.
Kĺjztertilet-használat célja: szelektív hulladékgyijtő szigetek áthelyezése

Köáerület-hasznźiathelye: Budapest VIII. kertilet, Hős u. 9-11. szám előtti
kĺizteľiilet a Penny Market oldalfala melletti
parkolóval szemben (38873 hĺsz.)

Közterület-haszná|at nagysága: 10 m,

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f016. április 18.

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. kcĺzterĹilet-használatihozzźljárulást ad _ teljes díjmentességgel - az a|źhbiak szerint:

Kĺjzterület-haszná|ő. kérelmező: VITABAU Kft.
(székhely: 4030 Debrecen, Rigó u. 76.)

A közterület használat ideje: f0|6. április 18. -2016. május 30.

Kĺizterület-haszná|at cé|ja: építési munkateľiilet (építési konténeľ
elhelyezése parkolóhelyen)



\

Kö zterület-használat helye :

Ko zteľül et-hasznáIat nagy s ága :

Felelŕĺs : polgármester
Határidő: 2016. április 18.

Budapest VIII. kerĹilet, Horváth Mihály tér 7.

szám előtti úttesten (Szent József Római
Katolikus Plébánia elott)
1 db parkolóhely (parkolóhelyenként 10 m')

2. a kieső parkolási díj áfa tartalmát a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 7. szám
előtti szakaszon található 1 db parkolóhely vonatkozásában (4| munkanap) 23 099,- Ft-ot
koteles megírzetni a kozterület-használatról szóló határozatban megjelölt
bankszámlaszámra.

Felelős : polgárnrester
Hatáľidő: 2016. ápľilis l8.

3. tudomásul veszi a VITABAU Kft. Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 7. eIőtti

úttesten építési munkaterĹilet céljábóI igénybe vett közteľület-haszná|atát f0|6. április 01.

napjától - 2016. április |7 . napjáig szóló időtartamra.

Felelős: polgármester 
:

Határido: f0I6. április 18.

Napiľend 2.2.pontja: Tu|ajdonosihozzájźlrulás Budapest VIII. kerĺilet, Kiss József utca
6-I4b. számú ingatlanok ktizött 1 kv ft'ldkábel rekonstľukciójához

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzti1árulását adja -
azELMU Há|ózati Kft. (cégiegyzékszám: 0l 09 874|42; székhely: 1l32 Budapest, Váci út

72_74.) megbízása a|apján- a GTF Elektromos Tęrvęzo Fővállalkozó Kft. (cégsegyzékszám:

01 09 692800; székhely: 1131 Budapest, Rokolya u l-13.) tiltal'készitett, Budapest VIII.
kerület, Kiss József utca 6-14b. számú ingatlanok közötti 1 kV-os ft'ldkábel rekonstrukciós
tervhez és közteľĹileti munkákhoz. aZ alábbi feltételekkel és kik<itésekkel:

jelen tulajdonosi hozzájźru|ás aberuházőt nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb

s zakható sági és ható sági engedély ek b eszeruése alól,

a tulajdonosihozzájáru|ás az ĺinkormányzati tulajdonú Kiss József utca (hĺsz.: 3463812

és 3468012), aBezerédj utca (hrsz.: 34703lf) és a Szilágyi utca (hrsz.: 34690) úĹ és
j ár daszakaszaft a terj ed ki,

a berulrázónak a közútkezelői és rnun-l.lakezdési (buľkolatbontási) hozzájźttu|ást a
vonatkozó rendelet (I9/|994. (V.3i.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek
csatolasával a Buđapest Fővĺĺros VIII. kerĹilet Polgármesteri Hivatal Hatósági
Ugyosná|y Építéstigyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat
maradéktalanul be kell tartani.

kcitelezi a beruházőtkivite|ezőt a bontással érintett úr és jźtrdaszakaszokon - az a|ső

réte grendek he|y r eá||ítását követĺĺen -
o a jźlrdákteljes felületén,

a.

b.

c.

d.
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a Bezerédj utca vonatkozásában a Kiss József utcai kiemelt járdaszegé|y vonala és
a Bezerédj utcai nagykockako burkolat közĺĺtti területen

új aszfaltburkolat kiépítésére, amely munkákra aberuhźző és kivítelező kozösen 5 év
garanciát váIlal.

Felelos : polgáľrrresteľ
Határidő: 20|6. ápritis 18.

Napirend 2.3. pontja: Tulajdonosihozzájálľu|ás Budapest VIII. kerĺilet, Népszínház utca
2|-f5. számri ingatlanok kőzőtt t kv fiildkábel ľekonstľukciójához

A napirend 2.3. pontját kiilłin tárgyalásra kikérték.

Napirend 2.4. pontja: Tu|ajdonosihozzájáľulás Budapest VIII. keľület, Víg _ Béľkocsis
_ Bacsó Béla utcákban 1 kV-os ftildkábelek rekonstľukciríjához

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzajáru|ását adja _
azELll{U HáIőzati Kft. (cégjegyzékszźlm: 0l 09 874|42; székhely: 1132 Budapest, Váci út
72_]4') megbízása alapján _ a GTF Elektromos Tervezo Fővállalkozó Kft. (cég1egyzékszám:
01 09 692800:' székhely: 1l31 Budapest, Rokolya u l-l3.) á|ta| készitett, Budapest VIII.
kerület Víg utcát, a Bérkocsis utcát és a Bacsó Béla utcát érintő 1 kV-os ft'ldkábel
rekonstrukciós tervhez és közteľületi rnunkákhoz. az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

jelen tula.jdonosi hozzájárulás a beruházót nem mentesíti az építéshez sztikséges egyéb
szakhatósági és hatósági engedély ek beszerzése alól,

a tulajdonosi hozzájáru|ás az ĺinkormányzati tulajdonú Víg utca (hĺsz.: 348|9), a
Bérkocsis utca (hrsz.: 3486414) és a Bacsó Béla utca (hľsz.: 34842/2) út- és
j ár đaszakaszair a terj ed ki,

a beruházőnak a közútkezelői és munkakęzdési (burkolatbontási) hozzájáruIást a
vonatkozó rendelet (|9l|994. (v.3l.) KHVM renđelet) szerinti mellékletek
csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági
Ügyosztá|y Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat
maradéktalanul be kell tartani'

d. kötelezi a beruházót/kivitelezot a bontással érintett járdaszakaszokon _ az a\ső
rétegrendek helyreállítását kcivetően - a járdák teljes felĹiletén új aszfaltburkolat
kiépítésére, amely munkákľa a beruházó és kivitelező közösen 5 év garanciátvá||a|.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. április l8.

a.

b.

c.
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Napirend 2.5. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. keľĺilet, Horváth
Mihály tér 7. számú ingatlan |eágaző gánĺezeték kiváltásához

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy tulajdonosi hozztýáru|ását aĄa a
kivitelező Multi-Gent Kft. (cégjegyzékszźlm: 0l 09 976598; székhely: 1037 Budapest, Laborc
utca f. A ép.) meghíz'ása a|apján Kovács I,ász,lő tervez,ő (CAESAR KER BT.,
cégjegyzékszám: 01 06 017238; székhely: 1194 Budapest, Ujvidék utca I.) részére, a
Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 7. szám a|atti ingatlan |eágazó gázvezeték
kiváltásához, a gázvezeÍék tńépítésének közterületi munkáihoz, az a|ábbi feltételekkel és
kikc}tésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beľuházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedély ęk beszerzése alól,

b. a berulrázónak (építtetőnek) a ktjzútkezeloi és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzti1áru\ást a vonatkozó ľendelet (I9/I994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
melléklętek csatolásával a Budapest Fováros VIII. keľület Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell taľtani,

c. kotelezi a kivitelez ótlberuhźzőt a járdaburkolatok 
"..d.ii állapotának (a téren

térkőburkolat, a játdán aszfaltbuľkolat) megfelelő helyreállítására, amelyre a
beruházónak és kivitelezőnek kĺjzösen 5 év garanciát kęll vállalnia,

d. jelen tulajdonosi hozzźĄáru|ás csak aZ engedélyezĺĺ szervek' szakhatóságok
eloíľásainak maradéktalan betartásával, a dtjntés napjától számított l évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határido: 2016. ápľilis 18.

Napiľend 2.6. pontja: Tulajdonosi hozzájáľulás Budapest VIII. keľület, Tiimő utca
kőzl, i|ágítás i h álózat áta|akÍtásához

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a
Corvin 4lrodaház Kft. (cégjegyzékszttm: 0l 09 1934|2; székhely: 1082 Budapest, Futó utca
47-53. VII. em.) megbizása a|apján a GTF Elektľomos Tervező Fővállalkozó Kft.
(cégtregyzékszám: 01 09 692800:' székhely: 1131 Budapest, Rokolya u l-13.) részéte, a
Budapest VIII. kerület, Tĺjmő utca (hrsz.: 3616212) - Nagy Templom utca és Szigony utca
közĺjtti szakaszon _ a közvilágítćsi hźiőzatának tlta|akításźrhoz, aZ alábbi feltételekkel és
kikötésekkeI:

b.

jelen tulajdonosi hozzájźlru|ás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedély ek b eszerzése aló l,

a tulajdonosi hozzájźru|ás kiterjed a ftĺIdkábel kiépítési munkálatokkal érintett
Szigony utca - Tömő utca sarokrészre (hrsz.: 36139/2), valamint az Apáthy István
utca (hĺsz.: 361,82) területére,
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c. a beruházónak (építtetőnek) a kcjzútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzźĄáru|ást a vonatkozó rendelet (I9l1994. (V.3l.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi Polgáľmesteri
Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az
abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. felhagyott, bontott kábel a ftjldben nem maľadhat, az összes kibontott és kiemelt
hulladékot el kell szállítani.

e. a Tcimő utca tervezett útépítése előtt elvégzendó kivitęlezés során kĺitelezi a
kivitelezőt a bontással érintett út- és járdaszakaszon az alépítményi munkákat
kovetoen a helyreállítások elvégzésére:
. a Tömo utca 2-l0. számú ingatlanok előtti járdaszakaszon a meglévő téľkő

burkolat helyreállítá sáta a jár daszakasz teljes szélességében,
. a további út- és járdaszakaszok teljes szélességében aZ aszfa|t burkolat útÍigyi

műszaki előírások szerinti helyľeállítására.
A megfelelő minoségű helyreállításért a beruházo és kivitelező közösen 5 év garanciát
vá|lal,

f. az engedé|yes köteles a munkák (helyreallítás) elkésztiltérol a kĺizteľĹilet tulájdonosát
írásban értesíteni,

g. jelen tulajdonosi hozzĄáru|ás csak az engedéIyező szeľvek, szakhatóságok
előírásainak maľadéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Fe[elős: polgármester
Hatáľidő: 201'6. ápritis 18.

Napirend 2.7. pontja: Javaslat a Sandleľ Kft. gépjáľmű-elhelyezési ktitelezettségének
pénzbe|i megváltással tłirténő teljesítéséľe

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájáru| _ a Józsefuáros terĹiletén az építtetők gépjármiĺ-elhelyezési kĺitelezettségéről
szóló 15/20I|.0II.l8.) tinkormźnyzatí rendelet 7.$ (1) bekezdés a) pontja a|apjźn-,
hogy a Sandler Kft. (székhely: 1l17 Budapest, Budafoki iIÍ.56., cégsegyzékszám:0l 09
882204) a Budapest VIII. keľület, Pľáter u. 35. szám (hĺsz.:36322) alatti ingatlanon
tervezett lakóépület megépítéséhez kapcsolódó |4 db gépjármű-elhelyezési
kötelezetts égét péĺubel i megváltással telj esítse, 2. 5 00. 000,- Ft/parkoló díj ért.

Felelos: polgármester
Határidő: 2016. április 18.

2. felkéri a polgármestert a gépjármű-elhelyezési kötelezettség megvá|tásłĺra vonatkozó
megál lapod ás a|áírtsźr a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. máius 3l.
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Napiľend 2.8. pontja: Javaslat a Coľdia Ingatlanbefektetési.Ąlap gépjáľmű-e|he|yezési
kiitelezettségének pénzbeli megváltással történő teljesítésére

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

l. hozzájá'rul - a Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről
szóló 15/f0||. (III.I8.) önkormányzati rendelet 7. $ (l) bekezdés a) pontja a|apján -,
hogy a Cordia Ingatlanbefektetési Alap (képviseli: FINEXT Befektetési Alapkeze\o Zĺt.,
székhely: 1082 Budapest, Futó u. 43-45., cégegyzékszám: 01 10 044934) a Budapest
VIII. kerület, Corvin sétány 6. szám (hrsz.: 36246, telekkcinyvileg: Budapest VIII.
keľület, Práter u. 47 .) alatti ingatlanon tervezett lakóépület megépítéséhez kapcsolódó 130
db gépjármű-elhelyezési kötelezettségét pénzbeli megváltással teljesítse 300.000,-
Ft/paľkoló díjéľt.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. április 18.

2. felkéri a polgármestert a gépjármrĺ-elhelyezési kotelezettség megváltására vonatkozó
megállapodás aIáírásfua. :' .

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 31.

Soós Gytirgy
Megállapítja, hogy 14 igen, 0 nem, 1 taĺózkodás szavazatta| a Bizottság az a|ábbi
határ o zatokat e l fo gadta :

Napirend 2.1. pontja: Javaslat közteľiilet=használati kéľelmek e|bíľálására

3 5 4 lfľ |6. (Iv. 18.) sz. Vá ľos gazdátko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematikni blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dĺint, hogy kcizterület-hasznźt|ati
hozzájáru|ást ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szeľint:

Közterület-haszntt|ó, kérelmező: Top Twins Kft.
(székhely: l095 Budapest, Mester u. 53-55.)

A kĺjĺerület-használat ideje: 2016. április l8. - 20l6. szeptember 30.
Közterĺ.ilet-hasznźt|at cé|ja: pavilon (fagylaltozó)
Köztertilet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Corvin sétány 2lb. szám

előtti kcĺzteľületen a magas ágyás mellett
KöZterĹilet -hasznáIatnagysága: 4 mf
Díjfizetés ütemezése: egy összegben

Felelős: polgármester
Hatĺáĺidő: f0I6. ápľilis l8.
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355/2016. (Iv.18.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)
(Tematikni bĺokkban tortént a szavazás')

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati
hozzájáru\ást ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint, azza| a kikötéssel, hogy könnyen
mozdítható' nem rögzített tárgyak kertilnek kihelyezésre:

Közterület-használó' kérelmező: Concorde Events Kft.
(székhely: 1213 Budapest, Pálma u. 4.)

A közterület-használat ideje: 2016. április 18. _2017. máľcius 01.
Közterület-haszná|at céIja: vendéglátó tęrasz
Közteľület-használat helye: Budapest VIII. kerület, Corvin sétány 2lb. szám

előtti koztert'ileten az uz|et mellett
Közteľület-haszná|at nagysága: |f m2

.Közteriilet-haszná|at.célja: vendéglátó tęÍasz
Kozterület-használat helye: Budapest VIII. kertilet, Corvin sétány 2/b, sztm

előtti közterĹileten keft és a:'Top Twins Kft.

Közterület- haszná|atnagysága: !ä"'łłi"j. 
mellett

Díjfizetés ütemezése: gy összegben

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. április 18.

356ĺf0L6. (Iv.18.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, Í tartőzkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tortént a szavazĺźs.)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-használati
hozzájáru|tlst ad - teljes díjf,lzetéssel.- az a|élbbiak szeľint:

Közterület-használó, kérelmező: Rosta Maľianna egyéni vállalkozó
(székhely: 208l Piliscsaba, Kossuth Lajos u. 8.)
2016. április 24. _2016. május 15.

Pünkösdi vásár
Koztertilet-használathelye: Budapest VI[I. kertilet, Corvin ktjz
KözterĹilet-hasznźilat nagysága: 84 m"

A ko zterül et-haszná|at idej e :

Közterület-használat céli a:

Díjfizetés Ĺitemezése:

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. április 18.

egy ĺisszegben
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3 57 l f0Í6. (I v. 1 8.) sz. Város gazdálkod ási és Pénzü gy i B izotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tÓrtént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy nem ad közterület-hasznáIatl
hozzájárulást az alábbiak szerint:

Közterĺ.i1et-használó, kérelmező: Nagy Maľianna egyéni válla|kozó
(székhely: |22I Budapest, Leányka u. 30.)

A közterület-használat ideje: f0|6. áprlIis l8. - 20|6. október 3 1.

Közterület-haszná|at célja: vendéglátó tęrasz
Közterület-lrasználat helye: Budapest VIII. kerület, Kofaragó u. 10. szám

elotti közterületen
Közterület-használat nagysága: 3 m2

A köztęrület-használat ideje: 20l6. novenrber 0l . -f0|7. máľcius 31.

Ktzterĺilet-haszná|at célja: vendéglátó teľasz
Kozterület-használat helye: Budapest VIII. keľtilet' Kőfaragó u. 10. szám

előtti kĺjzterületen
Közterület-}rasználat nagysága: I m2 ,. .

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. ápľilis 18.

358/2016. (Iv.18.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizotts ághatározata
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)
(Tematikai blokkban tortént a szavazós.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy kozteľület-használati
hozzźtjáru|áSt ad - teljes díjmentességgel _ az a|ábbiak szerint:

Közteľtilet-használó. kérelmező: BS Konstľukt Kft.
(székhely: 3021 Lőrinci, Rákóczi u. 65.)

A kĺjzterület-haszntiat ideje: 2016. áprl|is 18. - f0I6. május 30.

Közterĺilet-használat célja: építési munkateľület (állvány elhelyezése)
Köztertilet-használat helye: Budapest VIII. kerĹilet, Dobozi u. 3. sziĺm előtti

közterületen
Ktjztertilet-haszná|atnagysága: 2 mf

Felelős: polgármester
Ilatáridő: f016. ápľilis 18.

359 120|6. (Iv. 1 8.) sz. V á ros gazdálkodási és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(14 igen, 0 nem, 1 taľtĺízkodás szavazatta|)
(ľematikni blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az 129|/2014. (XII.08.) szźmu
határozatźtÍ. módosítja - teljes díjmentességgel _ az a|ábbiak szerint:
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Közterület-használó, kérelmező: Főváľosi Ktizterület-fenntartó Nonprofit Zľt.
(székhely: 108l Budapest, Alfĺlldi u. 7.)

Akcizteľülethasználatideje: f0|6.április 18._20|7.december3l.
Közterület-használat célja: szelektív hulladékgyűjtő szigetek áthelyezése
Kĺiztcrülct-hasznźiathclyc: Budapest VIII. kerĹilet, Diószegi Sámuel u. 52-

54. sztlm előtti köztertilet
Közterület-használat nagysága: i0 m2

A közterül et hasznźiat ideje: 2016. április 1 8. - 201 7. december 3 l .

Kozterület-használat célja: szelektív hulladékgytĺjtő szigetek áthelyezése
KozterĹilet-haszná'|at helye: Budapest VIII. keľület, Hős u. 9-11. szám előtti

közterĹilet a Penny Market oldalfala melletti
parkolóval szemben (38873 hĺsz')

Kozterĺ.ilet-használat nagysága: 10 m.

Felelős: poIgármester
Határidő: 2016. április 1 8.

..

360lf0i.6, (Iv.18.) sz. Városjazĺ|álkoĺ|ási és Pénzügyi Bizotts ághatározata
(14 igen' 0 nem, 1tartózkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás-)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterület-haszntiati hozzájárulást ad - teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

Köztertilet-használó' kérelmező: VITABAU Kft.
(székhely: 4030 Debrecen, fugó u.76.)

A közterület használat ideje: 2016. április 18. - 2016. május 30.
KözterĹilet-haszná|at cé|ja: építési munkaterület (építési konténer

elhelyezése paľkolóhelyen)
KözterĹilet-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 7.

szám előtti úttesten (Szent József Római
Katolikus Plébánia előtt)

K<]ztertilet-használat nagysága: 1 db parkolóhely (parkolóhelyenként l0 m2)

Felelos: polgármester
Határidő: 20|6. április 18.

2. a kieső parkolási díj áfa tarta|mźú a Budapest VIII. keľĹilet' Horváth Mihály tér 7. szám
előtti szakaszon található l db parkolóhely vonatkozźtsában (4l munkanap) 23 099,- Fĺot
kcjteles megfizetni a koztertilet-használatról szóló határozatban megjelĺ;lt
bankszámlaszámra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. április 18.
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3. tudomásul veszi a VITABAU Kft. Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 7. elotti
uttesten építési munkatertilet céljából igénybe vett kĺjzterĹilet-haszná|atźú2016. április 01.
napjától - f0I6. április |7 . napjáig szóló időtartamra.

Fele1ős: polgármester
Hatáľidő: 2016. április l8.

Napiľend 2.2. pontja: Tu|ajdon osi hozzájá'rulás Budapest VIII. kerĺilet, Kiss József utca
6-14b. számú ingatlanok kiiziitt 1 kv fi'ldkábel rekonstrukciójához

3 6Í /20 16. (tV. 1 8.) sz. Város g azdá|ko dási és Pénzü gy i Bizo tts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|,1
(ľematikai blokkban történt a szavazás-)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ását adja -
azELIĺ{U Há|őzati Kft. (cégjegyzékszám:01 09 874|42; székhely: 1132 Budapest, Váci út
72-74.) megbízása a|apján - a GTF Elektromos Tervezó Fővállalkozó Kft. (cégiegyzékszám:
0l 09 692800; székhely: 113l Budapest,..Rokolya u l-13.) á|ta| készítetĘ Budapest VIII.
kertilet' Kiss József utca 6_|4b. számu ingatlanok közötti 1 kV-os ťoldkábel rekonstrukciós
tervhez és közteľületi munkákhoz, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás aberuházőt nem mentesíti az építéshez sztikségesegyéb
szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzźť1áru|ás az önkormányzati tulajdonú Kiss József utca (hľsz.: 3463812
és3468012), a Bezerédj utca (hĺsz.: 3470312) és a Szilágyi utca (hrsz.: 34690) út- és
j ár daszakaszair a terj ed ki,

c. a beruhazónak a kozútkezeloi és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzájfuu|ást a
vonatkozó ľęndelet (I9lI994. (V.31.) KHVM ľendelet) szerinti mellékletek
csatolásával a Budapest Főváros VIil. kerÍilet Polgármesteri Hivatal Hatósági
Ügyosaály Építéstigyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat
maradéktalanul be kell tartani.

d. kĺjtelezi a beruházőt/kivitelezőt a bontással éľintett út- és iárdaszakaszokon _ az a|ső
rétegrendek helyľeállítását kĺivetően _
. a jźtrdák teljes felületén,
. a Bezerédj utca vonatkoztsában a Kiss József utcai kiemelt járdaszegély vonala és

a B ezer éď1 utcai nagyko ckakő burko lat közĺjtti területen
új aszfaltbuľkolat kiépítésére, amely munkákľa abęruhźľző és kivitelező közijsen 5 év
garanciát vállal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. április l8.
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Napiľend 2.4. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. keľĺilet, Víg - Béľkocsis
_ Bacsó Béla utcákban 1 kV-os Íiildkábelek rekonstrukciĺíjához

3 62 /20 |6. (IV. 1 8.) sz. Vá ros gazdá lkodási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban történt a szavazós.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy tulajdonosi hozzä1áruläsát adja -
az ELMU Há|őzaÍi Kft. (cégjegyzéksztlm: 01 09 8]4|42; székhely: 1l32 Budapest, Váci út
7f-74') megbízása alapján _ a GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó Kft. (cégjegyzékszám:
0l 09 692800; székhely: 1131 Budapest, Rokolya u 1-l3.) által készített, Budapest VIII.
kerület Víg utcát' a Bérkocsis utcát és a Bacsó Béla utcát érintő 1 kV-os ft'ldkábel
rekonstrukciós tervhez és közterületi munkákhoZ, aZ alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájáru|źls a beľuházót nem mentesíti az épitéshez szükséges egyéb
szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

b. a tulajdonosí hozzźtjáru|ás az önkormányzati tulajdonú Víg utca (hrsz.: 34819), a
Bérkocsis utca (hrsz.:3486414) és a Bacsó Béla utca (hĺsz.: 3484212) rit- és
járdaszakaszakaterjed ki' '.

c. a beruházőnak a kĺjzútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzźýźtu|ást a
vonatkozó rendelet (I9l1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek
csatolásával a Budapest Főváros VIII. keľĹilet Polgármesteri Hivatal Hatósági
Ügyosĺály ÉpítésĹigyi Irodájától elozetesen meg kell kérni, és az abban fogtaltakát
maradéktalanul be kell tartani.

d. kötelezi a beruhź:zótlkivitelezőt a bontással érintett játdaszakaszokon - az alső
rétegrendek helyreállítását követően - a járdák teljes felületén új aszfaltburkolat
kiépítésére, amely munkákľa aberuháző és kivitelező közösen 5 év garanciźLtvźL||a|.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. ápľilis 18.

Napĺrend 2.5. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerĺilet, Horváth
Mihály tér 7. számú ingatlan |eágaző gámezeték kiváltásához

363 ĺ20 16. (Iv. 1 8.) sz. Vá ros gazdálkodási és Pénziigyi Bizotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 1 tartĺĺzkodás szavazatta|\
(ľematilrai blokkban történt a szavazás.)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy đönt, hogy tulajdonosi hozztljźm|ását adja a
kivitelező Multi-Gent Kft. (cégiegyzékszám:01 09 976598; székhely: 1037 Budapest, Laborc
utca 2. A ép.) megbíz,źsa a|apján Kovács Lász|ő tervező (CAESAR KER BT.,
cégsegyzékszám:0l 06 017238; székhely: 1194 Budapest, Újvidék utca |.) részéte, a
Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tét 7. szám a|alti ingatlan |eágaző gźnvezeték
kiváltásához, a gázvezeték átépitésének köĺerĺileti munkáihoz, az alábbi feltételekkel és
kikötésekkel:
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a' jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetőt) nem rnentesíti az épitéshez
szĹikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a beruházónak (építtetőnek) a kozutkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájáru|ást a vonatkozó rendelet (I9/I994. (V.3l.) KHVM rendelet) szerinti
melléklętek csatolásával a Budapest Fováros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építéstigyi lrodájától elozetesen meg kell ké*i, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kęll tartani

c. kötelezi a kivitelezőtlberuházőt a járdaburkolatok eredeti állapotának (a téren
térkőburkolat, a járdán aszfaltburkolat) megfelelő helyreállítására, amglyre a
beruházónak és kivitelezőnek közösen 5 év garanciát kell vállalnia,

d. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak aZ engedélyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradéktalan bętartásával, a dontés napjától szánrított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. ápľilis 18.

a

Napirend 2.6. pontja: Tulajdonosi hđzzájárulás Budapest VIII. kerület, Tiimő utca
közvilá gÍtási há|ózat áta|akÍtásához

364/2016. (IV.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatá'rozata . .

(14 igen' 0 nem, ! tartőzkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájźru|ását adja a
Corvin 4Irodaház Kft. (cégjegyzékszám:01 09 |93412; székhely: 1082 Budapest, Futó utca
4]-53' VII. em.) megbízása alapjan a GTF Elektromos Tervezo Fővállalkozó Kft.
(cégsegyzékszám: 0l 09 692800; székhely: ll31 Budapest, Rokolya u 1-13.) ré,szére, a
Budapest VIII. kęrtilet, Tömő utca (hľsz.: 36162/2) _ Nagy Templom utca és Szigony utca
kĺizötti szakaszon _ a közvilágítási háIőzatának áta|akításźlhoz, az a|ábbi feltételekkel és
kikötésekkel:

b.

jelen tulajdonosi hozzájćlruléts a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

a tulajdonosi hozzźĺjfuu|éls kiterjed a ftjldkábel kiépítési munkálatokkal érintett
Szigony utca - Tömő utca sarokrészre (hĺsz.: 36|39/f), valamint az Apáthy István
utca (hĺsz.: 36|82) terĹiletére,

a beruházónak (építtetőnek) a kozutkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájáru|ást a vonatkozó rendelet (I9l|994. (V.3l.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuáľosi Polgármesteri
Hivatal Hatósági Ügyosztály ÉpítésĹigyi lľodájától előzetesen meg kell kérni, és az
abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

felhagyott' bontott kábel a ftildben nem maradhat, az ĺisszes kibontott és kiemelt
hulladékot el kell szállítani"

d.
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e. a Tömo utca tervezett útépítése előtt elvégzendő kivitelezés során ktltelezi a
kivitelezőt a bontással érintett út- és járdaszakaszon az a|épitményi munkákat
követoen a helyreállítások elvégzésére..
. a Tömo utca 2_10. számu ingatlanok előtti járdaszakaszon a meglévő térkő

b urko lat hel yreál l ításáľa a j árda szakasz telj es szé lességében,
. a további út- és jáľdaszakaszok teljes szélességében aZ aszfa|t burkolat útĹigyi

mtĺszaki előírások szerinti helyreállitására.
A megfelelő minőségiĺ helyreállításéľt a beruhĺŁó és kivitelező közĺjsen 5 év garanciát
váIlaI,

f. az engedé|yes kciteles a munkák (helyreállítás) elkészültéľől a kcizterület tulajdonosát
írásban értesíteni,

g. jelen tulajdonosi hozzájfuu|ás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
eloírásainak maradéktalan betartásár'al, a döntés napjától számított l évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határido: 2016. április 18.

Napirend 2.7. pontja: Javaslat a Sandler Kft. gépjármű-elhelyezési kłitelezettségének
Pénzbe|i megváltással ttirténő teljesítéséľe

365lf016. (Iv.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)
(Temaĺikni blokkban történt a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

i

1. hozzájźlru| - a Józsefuáros teľületén az építtetők gépjármiĺ-elhelyezési kötelezettségéľől
szől'ő l5l20ll. (III.I8.) <inkormźlnyzati rendelet 7.$ (1) bekezdés a) pontja a|apjétn-,
hogy a Sandler Kft. (székhely: l l l7 Budapest, Budafoki vt 56, cégsegyzékszám:0l 09

; 882204) a Budapest VIII. kerĹilet, Práter u. 35. szám (hrsz.:36322) alatti ingatlanon
] tervezett lakóépĹilet megépítéséhez kapcsolódó 14 db gépjármrĺ-elhelyezési

' kötelezettségétpénzbeli megváltással teljesítse, 2.500.000,- Ft/paľkoló díjért.

l Felelős: polgármester

., " 
atárid(i: zđls. április 18.

i 2. felkéri a polgármesteľt a gépjármiĺ-elhelyezési kötelezettség megvá|tására vonatkozó

'l megállapodás aláírtsára.

:r

l Felelős: polgármesteľ

1 Hatfuidő:20l6. május 3l.
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Napiľend 2.8. pontja: Javaslat a Coľdia Ingat|anbefektetési Alap gépjáľmíĺ-elhelyezési
ktitelezettségének pénzbeli megváltással ttiľténő teljesítésére

366l20L6. (IV.18.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)
(ľenlatikai bĺokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1 . hozzájáru| - a Józsefváros teĺületén az építtetok gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről
szóló 151201r|. (ilI.18.) önkormányzati rendelet 7. $ (1) bekezdés a) pgntja alapján _,

hogy a Cordia Ingatlanbefektetési Alap (képviseli: FINEXT Befektetési Älapkeze|ó Ztt.,
székhely: 1082 Budapest, Futó u. 43-45., cégegyzékszám: 01 10 044934) a Budapest
VIII. kerület, Corvin sétány 6. szám (hľsz.: 36f46, telekkönyvileg: Budapest ViII.
kerület, Práter u.47.) alatti ingatlanon teľvęzett lakóépĹilet megépítéséhez kapcsolódó 130

db gépjármű-elhelyezési kötelezettségét pénzbeli megváltással teljesítse 300.000,-
Ft/parkoló díjért.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. április 18. -. .

2. felkéri a polgármestert a gépjármrí-elhelyezési kötelezettség megváltására vonatkozó
me gál l apod ás aláír ásár a.

Felelos: polgármester
Határidő: 20|6. május 31.

Napirend 2.3. pontja: Tulajdonosihozzájáľulás Budapest V[II. keľület, Népszínházutca
f1,-f5. számű ingatlanok ktiziitt 1 kv földkábel ľekonstrukciójához

Soĺĺs Gytirgy
A vitát megnyitja, megadja a szőt Dudás Istvánné képviselőnek.

Dudás István Jĺózsefné
Az előterjesztés ellen semmi kifogása, pusztán kérése lenne a Hivatal felé. Egy korábbi
útburkolat-bontásnál adódott egy olyan helyzet - me|ynek következtében nagyon sokan hívták
őt a Víg utcából -, hogy a burkolatbontás során gyakorlatilag bekerítették az ott parkoló
gépkocsikat. Tehát történjen a lakosság ťeIé Íájékoztatźs a burkolatbontás tényérőI, kezdetéről,
idótartamáról, mert elég komoly problémát okozhat, utána ő kapja telefonokat' majd sző| az
Ügyosztálynak, hogy tegyenek valamit, mert ,,befalazÍák,, az autőkat a csíkos ,,madzag,,
mögé.

Soós Gyłirgy
Y źiaszadásra m e g adj a a szőt az e l őterj e s ztő nek.

Dľ. Galambos Eszter
Felhívják azELMŰ Íigyelmét a szükséges tájékoztatásra, valamint az ÜgyosztáIy részétó| is
intézkednek.
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Soós Gyiirgy
Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Ugy Iát1a, járdát érint, nem utat.

Soós Gyiiľgy
Akkor is indokolt a munkagépek, vagy esetleg a jźrda elott, udvarban parkoló autók miatt.
Tor'ábbi kérdés, hozzásző|źls nincs, a vitát |ezárja. Szavazásra bocsáda az a|ábbi hattrozďtí
javaslatot:

:
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizoťtság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ásátadja -
azELMU Há|őzati Kft. (cégjegyzékszám: 0l 09 874|42; székhely: l132 Budapest, Váci út
72_74.) megbízásaa|apján - a GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó Kft. (cég1egyzékszám:
01 09 692800; székhely: 1131 Budapest, Rokolya u l-l3.) á|ta| készített, Budapest VIII.
kerület, Népszínház utca 2|-25. számú ingatlanok kcjzötti l kV-os fĺ'ldkábel rekonstrukciós
tęrvhez és közterületi munkákhoz, aZ alábbi feltételekkel és kikĺitésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás aberuházőt nem mentesĺti az építéshez szükséges egyéb:szakhatósági és hatósági engedéIyek beszerzése alól'

b. a tulajdonosi hozzájárulás az önkoľmányzati tulajdonú Népszínház utca (hĺsz.:
34775/2) és Tolnai Lajos utca (hrsz.: 34785) út- és járdaszakaszairaterjed ki'

c. aberuházőnak a járdák közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzź|áru|ását
a vonatkozó rendelet (|9ĺ|994. (V.3l.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek
csatolásával 

' 
a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági

Ügyosztá|y Építéstigyi lrodájátóI előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakát
maradéktalanul be kell tanani.

d. kötelezi a beruházőtJkivite|ezót a bontással érintett járdaszakaszokon - az a|ső
rétegrendek helyreállítását kĺjvetően - a járđák teljes felületén új aszfaltburkolat
kiépítésére, mely munkákra a beruhlŁó és kivitelező közĺĺsen 5 év garanciát vállal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. április l8.

Soós Gytirgy
Megállapítj a, hogy l 5 igen, 0 nem, 0 tartózkod ás szavazattal a Bizotts ág az a|ábbi határozatoÍ.
elfogadta:

367l20|6.(Iv.1s.) sz. Váľosg azđá|kodási és Pénziigyi Bizotts ághatározata
(15 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ásátadja _
azELMÚ Há|őzati Kft. (cégjegyzékszźlm: 0l 09 874|4f; székhely: l132 Buáapest, Váci út
72_74.) megbízása a|apján _ a GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó Kft. (cégsegyzékszím:
01 09 692800; székhely: 1131 Budapest, Rokolya u 1-13.) źita| készített, Budapest VIII.
kerület, Népszínház utca 2|_25. számú ingatlanok köZötti l kV-os ft'ldkábel ľekonstrukciós
tervhez és köĺenileti munkákhoz, aZ alábbi feltételekkel és kikĺitésekkel:
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jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruhĺŁót nem mentesíti az épitéshez szükséges egyéb
szakhatósági és hatósági engedély ek beszerzése al ó l,

a tulajdonosi hozzájáru|ás az önkormányzati tulajdonú Nepszinhaz utca (hĺsz.:
34775lf) és Tolnai Lajos utca (fusz.: 34785) út- és.járdaszakaszaira terjed ki,

abęruhźzónak a jardák közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzźĄárulását
a vonatkozó rendelet (|9l|994. (V.31.) KHVM ľendelet) szerinti mellékletek
csatolásával a Budapest Fováros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági
Ügyosztály Építéstĺgyi Irodájától előzetesen meg kell kérni' és az abban foglaltakat
maradéktalanul be kell tartani.

d. kötelezi a benlhtzőt/kivitelezőt a bontással érintett járdaszakaszokon _ az a|so

rétegľendek helyreállítását kovetően - a járdák teljes felületén új aszfaltburkolat
kiépítésére, mely munkákľa aberuházo és kivitelező kozösen 5 év garanciát \,állal.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 20L6. ápľilis 1 8.

'o

3. Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Előterjesztő: Farlĺas ors - vagyongazdálkodósi igazgaĺó
(ír ás b e I i e ĺőterj esztés)

Soós György
KĹĺlön tárgyalźsra tesz javaslatot a 3.6. napirendi pont tekintetében. Egyéb külön tárgyalásľa
vonatkozó javaslatok hiányában a 3. blokk napirendi pontjainak együttes vittLját megnyitja'
Iezárj a. S zav azásr a b o c sátj a az a|ábbi határ o zati javas l atokat :

Napirend 3.1. pontja: A Stľuctuľa Épker Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII.
kerület, Szerdahelyi u. 16. szám alatti iinkoľmányzati tulajdonri nem lakás cé|jára
szolgáló helyiségre

A Városgazdálkodási és PénzügyiBizottságúgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Szeľdahelyi u. 16. szám alatt található,
35137/0/N4 ł,rsz.'ű, |7 m. alapteľtiletű, utcai bejáratú, ťoldszinti, nem lakás cé|jára
szolgá|ő helyiség bérbeadásáhozhatározatlan időre, 30 napos felmondási idő kikĺitésével
a Structuľa Epkeľ Kft. (cégjegyzékszźm: |3-09-176376; székhe|y: 2|67 Csomád,
József Attila u. 8l.) tészére, raktározás tevékenység céIjára 17.333,- Ft/hó + ÁFA
béľlc|"i díj + ktlzĺizettti és kültjrr szolgáltatási díjak cisszegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodźtsi igazgatőja
Határidő: 2016. április 1 8.

2.) felkéri a Jőzsefvźlĺosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti
szerzőďés megkötésére, amelynek feltétele, hogy azonkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.)
önkormányzati rende|et 14. $ (2) bekezdése alapjĺĺn 3 havi bérleti díjnak megfelelő

A
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óvadék megfizetését, valamint a |7. $ (4) bekezdése alapján koi1egyző előtt egyoldalú
kote lezettsé gvállal ás i nyi latko zat a|áír ását vál l alj a a leendő bérlő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20116.június 30.

Napirend 3.2. pontja: DOC'I.OR.I.ELLHMI Kft. bérlő bérbevételi kéľelme a Budapest
VIII. keriilet, Bérkocsis u. 25. szám alatti iires, tinkormányzati tulajdonú ingaÍIan
vonatkozásában

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l ') hozzájárul a Budapest VIII. keľtilet, Bérkocsis u. 25. szźtm a|atti,3493ll0lAl3 hĺsz.-ú,
35 m2 alapterületű, üres, önkormányzaÍi tu|ajđonú, utcai bejáratú, földszinti ingatlan
tekintetében előbérleti szerződés megkotéséhez a ĐoCToR TELLHMI Kft.-vel úgy,
hogy a bérleti szeruődés megkĺĺtésére és a biľtokátruházásra aZ ingatlan
funkcióváltásának ftldhivatali bejegyzó hatátozatźnakkézhezvételét kcivetően kerül sor.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgaÍőjí,
Határidő: f0|6. ápľilis l8.

2.) a Budapest VIII. kerĹilet, Béľkocsis u. 25. szám alatt található, 3493Il0lN3 helyľai1z,i

számon nyilvántartott, 35 m' alapterületű, utcai bejáratú, ftjldszinti ingatlanf a

lakásállományból kivonja, és a továbbiakban - a földhivatali funkcióváltás bejegyzését
kcjvetően - nęm lakás céljára szolgáló helyiségként hasznosítja.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 20L6. április 18.

3.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Ztt.-t, hogy a Budapest VIItr. kerület,
Bérkocsis u. 25. szám a|att található' 3493I/0/N3 he|yrajzi számon nyilvántartott, 35 m"
alapterületű, utcai bejáratú, ftjldszinti ingatlan funkcióváltásának ingatlan-nyilvántartĺĺson
tĺjrténő átvezetése érdekében szükséges intézkedéseket a Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet
Józsefuárosi onkormźnyzat nevében és megbĺzásából e|végezze, a hatóságok és a
ftildhivatal előtt teljes k<jrűen eljárjon, a szĹikséges nyilatkozatokat megtegye.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. április 18.

4.) felkéri a Jőzsefvttrosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.-t a hattlrozat 1.) pontjában foglalt
előbérleti szerzodés me gkotésére.

Felel o s : Józsefu aro si Gazdálkodási Közpo fi Zrt. v agy ongazdalkodási igazgatĄa
Határidő: 2016. május 31.

5.) a helyiség funkcióváltásának ftildhivatali bejegyzését követően hozzájáru| a Budapest
VIII. keriilet, Bérkocsis u. 25. szźlm a|atti,3493I/0lN3 hĺsz.-ú, 35 m" alapterülettĺ, üres,

önkormányzati tu|aJdonú, utcai bejáratű, ftildszinti ingatlan tekintetében bérleti szerzőđés
megkötéséhez a DoCToR TELLHMI Kft.-vel, hatźttozat|an időre 30 napos felmondási
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idő kikotésével, raktározás céIjáta, 11.600,- Ft + ÁFA béľteti díj + köZüzemi és külön
szolgáltatási díjak cisszegen, azza|, hogy amennyiben a közcĺs kciltség összege meghaladja
az aktuális bérleti díj összegét, a bérleti díj a közös köItség összegéľe emelkedik.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazđálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. április l8.

6.) felkéri a Jőzsefváľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a hatarozat 5.) pontjában foglalt
bérleti szerződés megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában
álló nem lakás cé|jźra szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirő1 szoló
35/f0|3. (VI.20.) önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti
díjnak megfelelő óvadék megfizetését vállalja a leendći bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. december 31.

7.) az onkormányzat tulajdonában á1ló nem lakás cétjćra szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeirol szóló 35l20I3. (VI.20.) önkormányzati rendelet 17' $ (5) c) pontją a\apján
eltekint akozjegyző előtti egyoldalú kcjtelezettségvállaló ny1|atkozat' nregtételétől.

-a

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatoja-
Határidő: 20|6. április l8'

Napirend 3.3. pontja: A Premium Leatheľ Kft. béľbevételi kéľelme a Budapest vtII.
keľület, Molnár Ferenc tér 3. (Lósy Imre u. 3.) szám a|atti,361f8/flN4 hrsz.-ú, üres,
önkormányzati tu|ajdonú nem lakás céljára szolgáló helyisógľe

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru|- a Budapest VIIL kerület, Molnár Feľenc téľ 3. (Lósy Imre u. 3.) szám
alatt találhatő, 36128l2ĺ'N4 hĺsz.-ú, 1f3 m. alapterriletrĺ, utcai bejáratú, füldszinti, nem
lakás céljára szolgáló helyiség béľbeadásáhozhatározatlan időre, 3ó napos felmondási ido
kikotésével a Pľemium Leatheľ Kft. (cégiegyzékszám: 01-09-940868; székhelry: |047
Budapest, József Attila u. 4-6.) részére bőľ nagykeľeskedelem tevékenység cé|jára
83.333,. Ft/hó + ÁFA bérleti đij + ki)zÍizemi és kĺilön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KcizpontZrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. április l8.

2.) felkéri a lőzsefvárosi Gazdálkodási Közpant Zrt.-t ahatátozat 1.) pontja szerinti bérleti
szcrződés megkĺitésére, amelynek feltétele, hogy az onkormanyzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeirtĺl szóló 35l20l3. (VI.20.)
önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megf,lzetését, valamint a |7. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú
köte l ezetts é gvál l al ás i ny ĹIatko zat a|áír ás źtt vál lalj a a l eend ő b é rl ő.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatfuidő: 2016. máius 3 1.
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Napirend 3.4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľüIet, Losoncĺ tér 6. szám a\atti iiľes,
tinkormányzati tulajdonú nem |akás céljára szolgáló helyiség nyilvános egyfordulós
pá|y ázat útj án ttirténő béľbeadásáľa

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) felkéri a Jőzsefvźlrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Budapest VIII. kerĺilet, Losonci
tér 6. szám alatt elhelyezkedő, 35728l37lV3 hrsz.-ú, l55 m,.alaptetülettĺ, üres
onkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, ftjldszinti nem lakás cé|jára szolgáló helyiség
bérbeadásáľa nyilvános egyfordulős páIyázat kiírására f07.333,- Ft/hi+ Áľĺ. ĺerleti oĺ1
összegen. A Kiíró kiköti, hogy a helyiségre nem adható be olyan ajźn|at, amely a
Képviselő-testület 24812013. (VI.l9.) számú határozatának 8. a) pontja szęrinti 25 oÁ-os

bérleti díj kategóriábatartoző, illetve nyilvános internet szolgáltatás (internet kávéző, cal|
center, stb. ) tevékenység végzésére vonatkozik.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. április 18.

2.) felkéri a Józsefuárosi Clazdálkodási Központ Ztt.-t a p-a|yázatnak a Versenyeztetési
szabáIyzatról szóló 4712015. (il.09.) számu képviselő-testĹileti határozatban foglaltak
szerinti lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási ĺgazgátoia
Határidő: f0|6. április l8.

3.) a páIytĺzati felhívást a Versenyeztętési Szabá|yzat 1 l. pontjában foglaltaknak megfeleloen
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteľi Hivatal hirdetőtáb|tĄán, a
Lebonyolító ügyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben (Józsefuárosi Gazdálkodási Központ
Zrt. telephelyein), a Jó'.|efuáros címtĺ helyi lapban, az onkormányzat és a Lebonyälĺto
honlapján, továbbá az onkormányzat és a Lebonyolító szźtmára elérhető kĺiltségmentes
hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésľe álló internetes hiľdetési portálokon kell
kozzétenni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkođási igazgatőja
Határidő: 20|6.június 30.

Napirend 3.5. pontja: Javaslat az tinkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó
tevékenységet végző szervezetek kedvezményes bérleti díjának 2016. évre történő
engedéIyezésére (2 db szeľvezet)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest V[II. keľĺilet, 35456/0/N31 és 3545610lN36 he|yrajzi számon nyilvántartott,
a Budapest VIII. keľület, Kálvária tér 19. szám a|att található, 4I + 14| m2 alapterületű,
önkormányzati tulajdonú, nem lakás céĘára szolgá|ő helyiségek tekintetében a
Moravcsik Alapítvány részére a Képviselő-testület 248/2013. (VI.19.) számu
határozatának 29. pontja' valamint az Emberi Erőforrás Bizottság 203120|5. (XIr.02.)
számu hatátozata a|apján engedéIyezi a kedvezményes bérleti dijat 2aI6. január l-től
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f0Í6. december 31-ig a mindenkori ktiztis ktiltség (a határozathozataI időpontjában
26.600,- Ft/hi és 3.080'- Ft/hó) iisszegĺi bérleti díj + AFA + kozuzemĺ és külcin
szo|gá|tatási díj ak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. április 18.

2.) a Budapest VIII. keľĹilet,3549Il0/A/38 helyrajziszámon nyilvántaľtott, a Budapest VIII.
kerĹilet, Baľoss u' |L2. szám alatt található, |93 m' alapterüleĺű, onkormáĺyzati
tulajdonú, nem lakás célú helyiség tekintetében a Szigony-Utitárs a Komplex Pszicho-
szociális Rehabilitációért Ktizhasznú Nonprofit (ft. részére a Képviselo-testĹilet
248/2013. (VI.19.) szánrú hatátozatállak 29. pontjá, valamint az Emberi Erőfonás
Bizottság f03/20I5. (XII.02.) számű hatérozata alapján engedé|yezi a kedvezményes
bérleti díjatf016.január 1-től 2016. december 3l-ig a mindenkori kiizös költség (a
határozathozatal időpontjában 36.897,- Ft/hó) tisszegíí béľleti díj + ÁFA + közüzemi és

külön szolgáltatási díj ak összegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. ápľilis 18.

Napirend 3.6. pontja: Szijjártó-Bíró
Budapest VIII. keľĺi|et, ÜIlői út 18.
lakás céljára szolgáIó helyiségľe

A napiľend 3.6. pontját küItin táľgyalásľa kikérték.

Napirend 3.7. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételáľ és eladási ajánlat
jőváhagyása _ határozatlan idejű bérleti jogviszony

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

l.)hozzájáru|azingatlan-nyilvántartásbanĺEhe|yrajziszámonnyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII. keľĺilet, Rákĺíczi út l-! szám a|atti, 60
m2 alapterületű, 2 szobás, komfortos lakásra hatźrozat|an idejĹĺ bérleti jogviszonnyal
rendelkezo béľlő részére történő eladási aján|at kiküldéséhez, az elkészüIt forgalmi
értékbecslésben megállapított foľgalmi éľték 50 %o-áva| megegyező összegű, azaz
9'240.000,- Ft vételár ktlzlése mellett.

Felelős: Józsefvaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. április 18.

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Közpofi Zrt.-t ahatározaÍ. 1.) pontja szerinti eladási
ajánlat kiktildésére, valamint az ađásvételi szerződés a|áírására.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 3l.

Bettina egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a
szám alatti üres, tinkoľmányzati tulajdonú nem
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Napirend 3.8. pontja: Lakás elidegenítésével kapcso|atos vételáľ és eladási ajánlat
jóváhagyása (Budapest VIII. keriilet, Leonardo da Vinci u.-

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hoz?'ájáru| a Budapest VIII.^kerü|et, Leonaľdo da Vinci u.l-l szám alatti,
(IIn hrsz.-ú, 32 mf alapterüIetű, l szobás, komfortos, a kĺjzĺis tulajdonból
hozzátartozó 365/10.000 eszmei hányaddal rendelkezo lakásra hatźrozat|an idejű bérleti
jogviszonnyal rendelkezőBér|ő részére tcĺrténő eladási ajánlat kiküldéséhez azęIkészu\t
forgalmi énékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 %o-áva| megegyező összegű,
azaz 3.440.000'- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrÍ.. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 20|6. április 18.

2.) felkéri a Jőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti eladási
aján|at kikĺildésére, valamint az ađásvéte|i szerzodés a|áirására.

Felelos: Józsefvárosi Gazđá|kodási KcizponÍ'Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016.június 2l. .. .

Napirend 3.9. pontja: Lakás e|idegenítésével kapcsolatos véte|áľ és eladási aján|at
j óváhagyása (bérIőkij eIiilési j og)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járu! hozzá az ingat|an-
nyilvántartásban alE.helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest
VIII. keriilet, Rákĺíczi űt (lIE szám alatti, 50m2 alapterületű, l szobás,
összkomfortos lakásľa határozatlan idejű béľleti jogviszorrnyal rendelkezó béťtő részére
történő eladási aján|at kikĺildéséhez.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. április 18.

Soós Gytĺľgy
Megállapítja' hogy 13 igen, 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta| a Bizottsźtg az a|ábbi
határ o zatokat e l fo gadta :

Napirend 3.1. pontja: A Structuľa Épkeľ Kľt. béľbevételi kérelme a Budapest VIII.
kerület, Szerdahe|yi u. 16. szám alatti łinkormányzati tulajdonrĺ nem lakás céIjáľa
szolgálĺí helyiségre

3 68 ĺ20 Í6. (IV. 1 8.) sz. Város gazdáIkodási és Pénzügyi Bizo tts ág határozata
(13 igen' 0 nem, 2 tartőzkod'ás szavazatta|)
(ľematikai blokkban ttjrtént a szavazós.)

ÄYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy
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1.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľület, Szerdahelyi u. 16. szám alatt található,

35137l0ĺN4 hĺsz.-ú' |7 m, alapterületű, utcai bejáratú, fcildszinti, nem lakás céIjára

szolgáló helyiség bérbeadásáhozhatározatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötésével
a Structura Epker Kft. (cégjegyzékszám: t3-09-l76376; szé|dlely: 2|6| Csomád,
József Attila u. 81.) részére, ľaktáľozás tevékenység cé|jára ĺ7.333,- Ft/hó + ÁFA
bérleti díj +kozllzemi és külcĺn szolgáltatási díjak cisszegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodźsí igazgatőja
Határidő: f0I6. április l8.

f.) felkéri aJozsefvárosi Gazdálkodási Közpqnt Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti
szerzódés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az tnkoľmányzat tulajdonában álló nem

lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)

cinkoľmányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a l7. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú
kö te l e zetts é gvál lal ás i nyi l atkozat aIáír ását v áIIaIj a a leend ő bé r1 o.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt,. vagyongazdálkodásí igazgatőja
Hatáľidő: f016. iúnius 30.

Napirend 3.2. pontja: DOCTOR
vilI. keriilet, Béľkocsis u. 25.

vonatkozásában

3 69 /f0 16. (Iv. 1 8.) sz. Város gazd álkodás i és Pénziigy i B izotts ág határ ozata
(13 igen, 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)
(ľenlaĺikai bĺokkban torténl a szavazćłs.)

A Városgazdálkodási és PénzĹĺgyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 25. szám alatti,3493ll0lN3 hľsz.-ú'
35 m2 alapteľületű, üres, tinkoľmányzati tulajdonú, utcai bejáratu, ftjldszinti ingatlan

tekintetében előbérleti szerződés megkötéséhez a DOCTOR TELLHMI Kft.-vel úgy,

hogy a bérleti szerződés megkötéséľe és a birtokátruházásra az ingatlan
funkcióváltásának ftildhivatali bĘegyzőhatttrozatźnakkézhezvételét követően kerĹil sor.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. április l8.

2.) a Budapest VIII. kertilet, Bérkocsis u. 25. szttm a|att ta|áIhatő, 3493I/0lN3 he|ytajzí
számon nyilvántartott, 35 m, alapterületű, utcai bejáratú, földszinti ingatlant a

lakásállományból kivonja, és a továbbiakban - a földhivatali funkcióváltas bejegyzését

követően - nem lakás céljára szolgáló helyiségként hasznosítja.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatója
HaÍáridő: 2016. április 1 8.

TELLHMI lĺft. béľlő bérbevételi kérelme a Budapest
szám a|atfi üres, iinkormányzati tulajdonú ingatlan
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3.) felkéľi a Jőzsefvttrosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t, hogy a Budapest VIII. kerület,
Bérkocsis u. f5. szám a|att található, 3493110lN3 heIyrajzi számon nyilvántartott, 35 m2
alapteľületű, utcai bejáratu, fcildszinti ingatlan funkcióváltásának ingatlan-nyilvántartáson
történo átvezetése érdekében sztikséges intézkedéseket a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuárosi onkormányzat nevében és megbízásából e|végezze, a hatóságok és a
ftldhivatal előtt teljes körűen eljárjon' a szükséges nyilatkozatokat megtegye.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizponÍ.Zrt. vagyongazdálkodási igazgaÍőja
Határidő: 2016. április l8.

4.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a húźrozat l.) pontjában fogla|t
előbérlęti szerzódés me gkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 3l.

5.) a helyiség funkcióváltásának ftĺldhivatali bejegyzését kcivetően hozzájáru| a Budapest
VIII. kerĺilet, Bérkocsis u. 25. szám alatti, 3493|lolN3 hľsz'-ú,35 m2 alapter{iletű, tires,
önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, fĺildszinti ingatlan tekintetében bérleti szerzodés
megkötéséhez aDoCToR TELLHMI Kft.-vel] hatźtľozat|an időre 30 napos felqlondási
idő kikotésével, ľaktározás cé|jtra, 11.600,- Ft + ÁFA bér|eti díj + köZĹizemi és ktilön
szo|gá|tatási díjak összegen, azza|, hogy amennyiben a közös költség ĺisszege meghaladja
az aktuális bérleti díj összegét, a bérleti díj a közös költség ĺĺsszegéľe emelkedik.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. április l8.

6.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 5.) pontjában foglalt
béľleti szerződés megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat Íu|ajdonában
álló nem lakás céIjfua szolgáló helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló
35/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet |4. $ (2) bekezdése alapján 3 havi béľleti
díj nak megfelelő óvadék megfi zetését vá||a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Józsęfuiírosi Gazdálkodási KtizpontZrt. vagyongzzĺłáIkodási igazgatőja
Határidő: 2016. december 31.

7.) az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás cé|jtra szolgźiő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35120|3. (VI.20.) önkormányzati rende|et |7. $ (5) c) pontja alapján
eltekint akozjegyző előtti egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételétől.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. április l8.
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Napiľend 3.3. pontja: A Premium Leather Kft. béľbevéte|i kéľelme a Budapest VIII.
keriilet, Molnáľ Ferenc téľ 3. (Lósy lmľe u.3.) szám alatti,36Íf8lflN4 hrsz.-ú, üres,
tinkoľmányzati tulajdonú nem lakás céIjára szolgáló helyiségre

370/f0L6. (Iv.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen,0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)
(ľematiĺrni blokkban tortént a szal,azas.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáłru| a Budapest VIII. kerület, Molnár Ferenc téľ 3. (Lósy Imľe u. 3.) szám
a|att található,3612812ĺN4 hĺsz.-ú, I23m. alapterületű, utcai bejáratú, ťoldszinti, nem

lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáhozhatározatlan időre, 30 napos felmondási ido

kikotésével a Premium Leather Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-940868; székhe|y: 1047

Budapest, József Attila u. 4-6.) részéte bőr nagykeľeskedelem tevékenység céIjára

83.333,- Ft/hó + ÁFA bérleti díj + kcĺzüzemi és külön szolgáltatási díjak összegen.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgaÍ.őja

Határidő: 2016. ápľilis i8.
a

f.) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpoŃ Zrt.-t ahatärozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerzodés megk<]tésére, amelynek feltétele, hogy az onkonnányzat tulajdonában álló nem

lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirol szóló 35l20I3. (VI.20.)

onkormányzati rendelęt |4. $ (2} bekezdése a\apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megÍlzetését. valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján köz.iegyző előtt egyoldalú
kötelezettsé gvállalás i ny i latkozat a|áírását vál lalj a a leendő bérlő.

Felelos: Józsefváľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgaÍ.őja

Határido: 2016. május 31.

Napirend 3.4. pontja: Javaslat a Budapest vlil. kerület, Losonci tér 6. szám alatti iires,
iinkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség nyilvános egyfordulós
pá|y źnat űtj án ttiľténő bérbeadására

371.ĺf0|,6. (Iv.18.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen,0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)
(ľematikni blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) fclkćri a Józscfuárosi Gazdĺĺlkodńsi KözpontZÍt.-t a Budnpcst VIII. kcriilct, Losonci
tér 6. szám alatt elhelyezkedő, 357f8l37lN3 hľsz.-ú, l55 m" alapterületĹĺ, i'iľes

önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, ftildszinti nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiség
béľbeadására nyilvános egyfordulőspá|yäzat kiírására 207.333,- Ftlhó + AFA béľleti díj
összegen. A Kiíró kikoti, hogy a helyiségre nem adható be olyan aýln|at, amely a
Képviselő-testület 248lf0|3. (VI.19.) számú hatćrozatźnak 8. a) pontja szerinti 25 Yo-os

bérleti díj kategóriábatartoző' illetve nyilvános intemet szolgáltatás (internet kávéző, ca||

center, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.
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Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZĺt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. április 18.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a páIyázatnak a Versenyeztetési
szabáIyzatról szóló 4712015. (II.09.) számis képviselő-testületi határozatban foglaltak
szerinti lebonyolításáľa.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. április l8.

3.) apá|yázati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzaÍ.1 l. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáb|áján, a
Lebonyolító ügyfelfogadásra szolgáló helyiségeiben (Józsefuárosi Gazdálkodási Központ
Zrt, te\ephelyein), a Józsefváros című helyi lapban, az onkormányzat és a Lebonyolító
honlapján, továbbá az onkormányzat és a Lebonyolító számára elérhető kciltségmentes
hirdetési feItileteken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon kell
kozzétenni.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 20l6.június 30. .

Napirend 3.5. pontja: Javaslat az önkoľmányzati feladato.khoz és célokhoz kapcsolódó
tevékenységet végző szewezetek kedvezményes béľteti díjának 20Í6. évre töľténő
engedélyezésére (2 db szeruezet)

37 f /20 16. (Iv. l 8.) sz. .Vá ros gazdálkodás i és Pénzü gyi B izo tts ág határ ozata
(l3 igen' 0 nem, 2 tartőzkođás szavazatta|)
(Tenlaĺikni blokkban tÓrtént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) a Budapest VIII. kerület,35456/0/N3| és 35456/0/N36 he|yrajzi számon nyilvántaľtott'
a Budapest VIII. kertilet, Kálváľia tér 19. szám a|att található, 4| + 14| m2 alapterületiĺ,
cinkormányzati tulajdonú, nem lakás cé|jfua szolgáló helyiségek tekintetében a
Moľavcsik Alapítvány részére a Képviselő-testĹilet 24812013. (VI.t9.) számú
hatátozatának 29. pontja, valamint az Emberi Erőforrás Bizottság 203/2015. (XII.02.)
számis' határozata alapján engedéIyezi a kedvezményes bérleti díjat 20|6. január l-től
2016. december 3l-ig a mindenkoľi, kłiztis ktiltség (a határozathozata| időpontjában
26.600,- Ft/hó és 3.080'- Ft/hó) iisszegÍĺ béľleti díj + Áľ.,ą + közüzemi és külĺĺn
szolgźiltatźlsi díj ak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KcizpontZrt. va1yongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20| 6. április l 8.

2.) a Budapest VIII. kenilet, 3549L/0/N38 he|yrajzi számon nyilvántatott, a Budapest VIil.
kerület, Baross u. IIf . szám a|att ta|źihatő, 193 m, alapterülettĺ, önkormányzati
tulajdonú, nem lakás célú helyiség tekintetében a Szĺgony-Útitárs a Komplex Pszicho-
szociá|is Rehabilitáciĺíért Kiizhasznú Nonpľofit Kft. részére a Képviselő-testĺilet
248/2013. (VI.19.) számu határozatának 29. pontja, valamint az Emberi Erőfonás
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Bizottság f03l20L5. (XII.02.) számú határozata alapján engedélyezi a kedvęzményes
bérleti díjat2016. január l-től 20l6. december 3l-ig a mindenkori közös ktiltség (a
határozathozatal idopontjában 36.8g7,- Ft/hó) iisszegíĺ bérleti díj + ÁFA + közüzemi és
külön szolgáltatási díj ak ĺĺsszegen.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrÍ". vagyongazdálkodási lgazgatőja
Határido: 2016. április l8.

Napirend 3.7. pontja: Lakás e[idegenÍtéséve| kapcso|atos véte|ár és eladási ajánlat
jőv áhagy ása _ hatá ro zat|an id ej ű- bér| eti j o gviszony

373lf016. (Iv.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)
(ľenlatikni blokkban torĺénĺ a szavazás.)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, lrogy

1.) hozzájfuu| az ingatłan-nyilvántartásban- he|yrajzi számon nyilvántaftott,
természetben a Budapest VIII. kerüIet, Rákó'czi ú-szám alatti,60
m2 alapterületű, 2 szobás, komfortos lakásra haÍ.ározat|an idejű bérleti jogviszonnyal
rendelkező bérlő részéľe történő eladási Ąán|at kiküldéséhez, aZ elkészĹilt forgalmi
értékbecslésben megállapítotľ f-orgalmi érték 50 %,-ttva| megegyezo összegű, aZaZ

9.240.000,- Ft vételár közlése mellett.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási lgazgatőja
Határidő: 2016. április 18.

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Közp ont Zrt.-t ahatározat l.) pontja szerinti eladási
aj án|at kiküldésére, valamint az ađásv étęl i s zerző dé s a|áír ásźr a.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 3 l.

Napirend 3.8. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási aján|at
jővá,ňagyása (Budapest VIII. keľület, Leonaľdo da Vinci

37412016. (Iv.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igcn' 0 ncm, 2 tartózkodás szavazattal)
(ľematikni blokkban ĺortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1.)hozzájáruIaBudapestVIil.kerület,LeonaľdodaVinciuGzáma|atti,
IDhĺsz.-ú, 32m2 alapterĺiletű, 1 szobás, komfortos, a közös tulajdonból
hozzátartozó 365l|0.000 eszmei hányaddal rendelkezo lakásra határozat|an idejű béľleti
jogviszorrnyal rendelkezo Bér|ő részére történő eladási aján|at kikĹildéséhez az elkészült
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forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 oÁ-áva| megegyezó cisszegű,
azaz 3.440.000,- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. április 18.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t ahatározat l.) pontja szerinti ęladási
a1án|at kiküldésére, valamint az adásvételi szerződés a|áírźsára.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja

Napirend 3.9. pontja: Lakás elidegenítésével kapcso|atos vételáľ és eladási ajánlat
j óváhagyása (béľIőkije|iiIési j og)

37 5 lf0|6. (Iv. 1 8.) sz. Vá ľos gazdá lkodási és Pénzĺi gyi B izo tts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 2 tartćnkodá,s szavazattal)
(ľematikai blokkbąn tôrtént a szavazás.)

-a

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy nem járu| hozzá az ingatlan-
nyilvántartásban alDhe|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest
VIII. keriilet, Rákóczi űt J-- szán. a|atti, 50 m2 alapterületű, l szobás'
összkomfortos lakásra határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkezó bér|ő részére
tcjrténő eladás i Ąánlat kiktildéséhez.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Kozpo ntZrt. vagyongazdálkoclási igazgatőja
Határido: 20|6. április l8.

Napirend 3.6. pontja: Szijjártó-Bíró Bettina egyéni vállalkozó béľbevételi kéľelme a
Budapest VIII. keľület, tjltői út 18. szám a|atti ĺiľes, tinkoľmányzati tulajdonú nem
lakás céIjáľa szolgáló helyiségre

Soós Gytiľgy
A vitát megnyitja, majd kérdések, hozzászólások hiányában lezárja. Szavazásra bocsátja az
alább i határ ozati j avas latot :

A Városgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l . ) vi s szavo nj a a 200 l 20 | 6. (II.fg .) számű hatát ozatát.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatáľidő: 20|6. április l8.

f .) hozzájárul a Budapest VIII. kerĹilet, Üllői út l8. szám a|atti,3676410lN4 hľsz.-ú, 63 mf
alapterĹiletiĺ, utcai bejáratú ftildszinti, nem lakás célú helyiség bérbeadásáhozhatározat|an
időre, 30 napos felmondási határidővel Szijjĺáĺtó-Bíró Bettina egyéni vái|a|kozó részére
ťlzikai kozérzetetjavító szolgáltatás, fodrászat és szépségápolás céljára 75.000,- Ft/hó +
Áľ.e bérleti díj + köztizemi és külön szolgáltatási díjak cisszegen, azza| afeltétellel, hogy
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a bérleti szeľződés megkötését megelőzően egyéni vállalkozói ígazo|ványát a
tevékenység végzéséhez kapcsolódó TEAOR korĺĺkkel kibővíti, továbbá a vál|a|kozźlsát
újra indítja, és azt a szerződéskötés előtt hitelt érdemlően igazolja.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ- vagyongazdálkodásí igazgatőja
Határidő: 2016. április l8.

3.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Üllői út 18. szám alatti,3676410lN4 Yvsz.-u,63 m2
alapterĺiletű, utcai - bejáratú földszinti, nem lakás célú helyiség felrijításához. A
kérelrnezőnek vállalnia kell, hogy a bérleti jogviszony időtanama alatt bérbeszámítási
igénnyel nem élhęt, továbbá aZ áIta|a eszkozolt beruházások ellenértékét aZ
onkormányzatt'ő| sěmmilyen jogcímen nem követelheti a bérleti jogviszony alatt és azt
követően sem.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KozpontZĺ. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. április 18.

4.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ. Zrt.-t a határozat 2.)-3.) ponda szerinti
bérleti szerződés megkĺitésére, amelynek feltétele, bogy az onkormányzat tulajdonában
áI|ő nełłl lakás cé\ára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35l20I3. (VI.20.) ĺinkormányzati rendelět |4. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi béŕleti
díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4)bekezdése alapján kozjegyző
előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozaÍ.a|áirésátvźLI|aIja a leendő bérlő'

Felelos: Józsefuáľosi Gazdálkodási Közpol.úZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201 6.június 30.

Soó's Gyöľgy
Megállapítja, hogy 3 igen, 1l nem' 1 tar1ozkodás szavazattal a Bizottság a haÍározaÍi
j avaslatot elutasította.

37 6 1201 6. (Iv. 1 8.) sz. Városgazdálkodás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(3 igen' 11 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot
nem fogadja el:

I.) visszavonja a 200/20I6. (II.29.) számu hatórozatát.

2.) hozzájáruĺ a Budapest VIII. kerület, Üllői úr ]8. szám alaĺti, 367ő4/0/A/4 hrsz.-ti, ő3 m2

aĺapterületű, utcai bejáratú föĺdszinti, nem lakńs célú helyiség bérbeadásához
határozatlan időre, 30 napos feĺmondási határidővel Szijjártó-Bíró Bettina egłéni
vállalkozó részére fizikai kozérzetet javító szolgóltatás, fodrászat és szépségápolás
céljára 75.000,- Ft/hó + AFA bérleti díj + kozüzemi és kalan szolgóItatási díjak osszegen,
azzal a feltétellel, hogl a bérleti szerződés megkaését megelőzően egłéni válĺ.alkozói
igazolvónyát ą tevĺźkenység végzéséhez knpcsolódó TEAOR korakkel kibővĺti, továbbá a
vállaĺkozósát újra indítja, és azt a szerződéskatés előtt hitelt érdemlően igazolja.

36



3.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Utbi t)t ]B. szám alatĺi, 36764/0/A/4 hrsz.-t), 63 m2

alapterület{Í, utcai be.iáratú földszinti, nem lakcis céIú helyiség felújításához. A
kérelmezőnek váĺĺalnia kell, hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt bérbeszámíĺási
igénnyel nem élhet, továbbá aZ általa eszkozolt beruházások ellenértékét az
onkormdnyzattól semnzilyen jogcímen nem kovetelheti a bérĺeti jogviszony alatt és azt
kcjl,,etően sem.

4.) felkéri a Józsefiárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a határozat 2.)-3.) pontja szerinti
bérleti szerződés megkotésére, amelýnek feltĺźtele, hogy az onkormányzat tulajdonában
áIló nen1 lakás céljára szoĺgóló helyiségek bérbeadasának feĺtételetrőI szóIó
35/20]3. CĺlI20) onkormányzati rerydelet ]4. s (2) bekezdése aĺapján 3 havi bĺźrleĺi
díjnak meýIeĺő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kazjegyző
előtt egyoldalú karclezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a ĺeendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözponÍ.ZÍt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. április l8.

Soós Gyöľgy
-. Zárt Ĺilést rendel el.

Napirend 4.2. pontja: Javaslat
alatti lakásľa vonatkozĺóan
jogviszonyának kłiziis megegyezéssel való megszüntetésére, másik
mellett
Előterjesztő: Farkas ors _ a Józsefvárosi Gazdálkodósi Kozpont Zrt.
igazgatója

4. Zárt iilés keretében tárgyalańdó előteľjesztések
(ír ás b e l i el ő terj eszté s)

Napirend 4.1. pontja: Javaslat fakárľal kapcsolatos kártérítési igény elbíľálásáľa
Előteriesztci.. Acs Péter - a JózsefvĺÍrosi Gazdálkodasi Központ Zrĺ. városüzeľneltetési
igazgaĺója ZART ULES

A napirend túrgyaldsa zdrt iilés keretében tiirtént az Mön. 46.s O bekezďése értelmében. A
napirend túrgyaldsa sorőn elhangzottakat és a meghozott 377/2016. (IV.18.) sL WB

hatdrozatot a zúrt iilésrdl készĺłlt jegłzőkönyv tartalmazza.

a Budapest VIII. kerÍilet, Tavaszmező u. ezám
béľlők béľleties

lakás bérbeadása
zĺRľ ÜlÉs
vagyongazdálkodási

A napirend 4.2. pontját kiilön táľgyalásľa kikérték.
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Napirend 4.3. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľület, Tavaszmező u.Jzám
alatti lakásľa vonatkozóan |lEl bérlő béľleti jogviszonyának közłis
megegyezéssel való megszüntetéséľe, másik lakás bérbeadása mellett ZART ULES
Előterjesztő.. Farkas ors . a Jozsefiárosi Gclzdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási
igazgatója

A napircnd 4.3. pontjĺĺt kü|iin tárgyalásra kikéľték.

Napirend4.4.ponťja:JavaslataBudapestVIII.kerü|et,TavaszmezőuQ
szám a|atti lakás kiiiľítésére, másik lakás biztosÍtása mellett ZART ULES
Előteriesztő.. Farkas )rs - a Jozse.fváľ.osi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodá'si
igazgatója

A napiľend 4.4. pontját kültin tárgya|ásra kikérték.

Napirend 4.5. pontja: Javaslat gépkocsi-beálló béľbeadására zĺF(r ÜlÉs
Előterjesztő.. Farkns ors - a Józsefvárosi Gązdálkodósi Kozpont Zrt. vagyongazdálkoddsi
igazgatója

A napirend tlűrgyaldsa aźrt iilés keretében ttjrtĺillt az Mön. 46.s O bekezdése értelmében. A
napirend ttirgyalttsa sordn elhangzottakat és a meghozott 378/20]6. (IV.l8.) sz. WB

hatlźrozatot a zórt iilćsről késziilt jegyzőkönyv tartalmazza.

Napiľend 4.f. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľüIej, Tavaszmező u}zám
alatti lakásľa vonatkozĺian E és bérlők béľleti
jogviszonyának kłiztis megegyezéssel való megszĺintetésére, másik lakás .bérbeadása
meilet ZART ULES
Előterjesztő.. Farkas ors - a Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagłongazdálkodási
igazgaÍója

A napirend túrgyalása záľt iilés keretében történt az Mön. 46.s @ bekezdése értelmében. A
napirend tltrgyaldsa sordn elhangzottakat a zdrt iilésrő[ késziilt jegyzőkönyv tartaImazza.

Napiľend 4.3. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľĺilet, Tavaszmező
alatti lakásľa vonatkozrĺan béľlő béľIeti jogviszonyának kłiziis
megegyezéssel való megsziintetésére, másik |akás bérbeadása mellett ZART ULES
Előterjesztő: Farkas ors - a Józsefvórosi Gazdálkodási Kozpont Zrt' vaglongazdálkodási
igazgatója

A napirend tdrgyalĺźsa zdrt iłlés keretében ttjrtént az Miitv. 46.s (2) bekezdése értelmében. A
napirend tdrgyaldsa során elhangzottakat a zlűrt tilésről készült jegyzőktinyv tartalmazza.
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Napirend 4.4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľiilet, Tavaszmező u
ZART ULESszám alatti |akás kiürítésére, másik lakás biztosítása mellett ZART ULES

Előterjesztő.. Faľkas ors - a Józsefvárosi GazdcÍlkodási KÓzpollt Zrt. vag1longazdólkodási
igazgaĺója

A napirend tlírgyalltsa uÍrt iilés keretében történt az Mötv. 46.s a bekezdése értelmében. A
napirend tdrgyaldsa sordn elltangzottakat a zĺírt iilésről késziilt jegyzőkönyv tartalmazza.

:

Soós Gyiirgy
Ismételten nyílt ülés. melynek végén lehetőség van kérdések feltételére.

xÉľvlsBI,ol ľBI,vllÁcosÍľÁs xÉnÉsBx

Jakabfy Tamás
Nyilván mindarrnyian hallottak arról, hogy az orczy parkban l45 db fát terveznek kivágni a
Nemzeti Kozszo|gálati Egyetem be:uházása kapcsán. Méghozzá a volt BKV-buszgarázs
területén, az ő tź!ékoztatásuk szerint. Hivatalosan nem látták a terveket, e|ég nehéz az effé|e,

nemzetgazdaságilag kiemelt beruházások ügyébe ügyfélként belépni. olyan nehéz' hogy
nregkérdezte, a Józsefvárosi onkormányzat ugyfé|-e' eľre nrár lraľnradik munkanap óta nem
tudnak válaszolni. Vélhetoen mindarmyian ismerik a BKV-buszgarázs területét, azt kell tudni
róla, hogy óriási nagy placc, fa nélkiil, csak körben Ĺiltetett fasoľokka|. Ezeket a fasorokat
akarják kivágni, o űey saccolja, alig több mint 145 fa Van azon a tertileten, aZaZ

tulajdonképpen igen jelentős részét ki akarják vágnia fasoroknak. Például azegylk a Diószegi
utca felőli fasor, ami az utcát a lehetőségekhez mérten hűsíti nyáron. Tudomása szerint
épületeket nem a telekhatána akarnak felhúzni, hanem néhány méterrel beljebb, tehát
épületnek sem fęltétlentil lennének útban a f;ík. Egyszeruen az az érzése, nem tetszenek ezek a
fák a beruházónak. Arra kéri a Bizottság tagjait, menjenek ki a teľĹilette, nézzék meg,
Józsefuáros onkormányzata pedig nyilvánuljon meg' hogy mit gondol erről a fakivágasľól,
męrt az utóbbi 5-6 nap nem volt elég ehhez. o nagyon szívesen elmegy innen az Íilésľől, kéri
képviselőtársait, menjenek el egyiitt. Megmutatja, mi a szituáció, és alakítsák ki az
álláspontjukat errol. Ez pártokon felulívelő' nagyon fontos kcĺzügy, kéri' hogy kísérjék el a
helyszírľe délután.

Komássy Ákos
Több lakossági bejelentést kapott arról' hogy a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat
tüdőgondoző részében, mely a 4. emeleten található, hónapok óta nem múködik a Iift. Ez
súlyos probléma, mivel tüdőbetegek, adott esetben amputált betegek is, gyalog kell feljutniuk
a 4. emeletre, ez teljességgel elfogadhatatlan. Mikor váľható a probléma orvoslása?

Soós Gytiľgy
Y áIaszadásra megadj a a szőt az a|jegyzőnek.
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Dr. Mészár Erika
A héten műkodni fog a lift. A megrendelot aláírták, és a hétre ígérte a kivitelező.

Soós Gyłirgy
A bizottsági ülést 13 óra 35 perckoľ bezfuja, megkoszöni a ľészvételt.

K. m. f.
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Bizottság 2016. április
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Bodnár Gabřiella .!
Szeľvęzési és Képviselői lroda vezetse.J

rendelkezéseknek megfelel, és a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi
1 8-ai tilésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja.
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Szervezési és Képviselői Iľoda Ĺigyintézoje

A iegyzőkiinw mellékletei:

- je|enléti ív

- meghívó

- előteľjesztések
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