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Soós Gyöľgy
Köszönti a megjelenteket a Bizottság fO|6. évi 14. rendes tilésén. Megállapítja, hogy a
Bizottság 13 fővel határozatképes. Ismeľteti a napirendeÍ. azalábbiak szerinl 

^i1d,,u,užá,,ubocsátja a napirendi javaslatot:

Napiľend

1. Kłizbeszerzések
(írás beli előterj esztés)

1. Javaslat ,,Vagyon- és felelősségbiztosítás Józsefuárosi onkormányzat ésintézményei''
tátgyu kozbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadására. valamint
ho zzźĹ1 áľulźls az eIj ár ás ke zdemény ezéséhez
Eĺőterjesztő.- Dr. Mĺtszár Erikĺl - aliegyző

2. G azd,á|ko dás i Ü gy osztály
Előterjesztő.- Dr. Galambos Eszter - ügyosztáIyvezeĺő
(íĺ.ás b el i előteľj eszĺé s)

1. Javaslat ktjzteľĹilet-haszná|ati kéĺelmek e|bíráIásfua ęvorrcÉ,zBESÍTÉS)2. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Nap utca 7. számu ingatlan
vízbekötéséhez

3 . Tulajdonosí hozzájfuulás Budapest VIII. keľület, orczy ilt 7 -25. szćtm a|atti ingatlanok
kozĺĺtti 1 kV-os földkábel rekonstruk ciőiźthoz

3. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Előterjesztő'. Farkas ors - vagyongazdálkodási igazgató
(írás beli előteľj esztés)

1. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási
idejű bérletijogviszony (1 db)

2. Javaslat gépkocsi-beálló bérbe adtsára
3. Siici és György Kft. bérbevételi kérelme a Budapest

alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás

aján|at jőváhagyása - határozott

VIII. kerület,Lujza u.5. szám
cé|jára szolgá|ő helyiségek

szám alaÍĹi üres, nem lakás céljára szo\gá|ő

szám alaÍÍi, 34875/0/N28 helyrajzi szálmu

vonatkozásában
4. Budapest VIII. keľület,Lujzau. 23. as. 8.

helyiség elidegenítése
5. A Budapest VIII. kerület, Yásár utca 4.

iizlethelyiség elidegenítése
6. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételáľ és eladási ajźn|at jővźhagyźsa -

határ ozat|an i dej ű béľleti j o gvi szony
7. Javaslat a Budapest VIII. kerĺ'ilet, Népszínházu.22. szźtm alatti üres, nem lakás céljríľa

szo|gá|ő helyiség bérbeadásáľa vonatkoző pá|yázateredményének megáll apítására



4. Egyéb előteľjesztések
(ír ás b e ĺ i e l ő t erj e szt é s)

1. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kotendő megállapodás
megkotésére @óTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő.- Dr. Sáru Botond - ulpĺ.llgĺirmester

5. Zá,rt iilés keretében tárgyalandĺĺ előteľjesztések
(íĺ, ásb eĺi eI ő terj es zté s)

f.

J.

1. Javaslat gépjármiĺ-elhelyezési kotelezettség megváltási díjának elengedésére
Eĺőĺerjesztő.. Dr. Galambos Eszter - a GazdáIkodási Ügyosztdĺy vezetője
JavaslataBudapestVIII.keľtilet,DériMiksautcaTszámuingatlanra
vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
Eĺőĺerjesztő.. Dr. Galanlbos Eszter . a Gazdálkodási ÜgyoszĺáIy vezeĺője
Javaslat a .'Pitypang óvoda újjáépítése váIlaIkozźlsi szerződés keretében'' tátgyu
ko zb eszer zé s i e lj áľás b an ko zbe ns o dĺj nté s me ghozatal áľa ( P ó T I(É ZB B S ÍTÉ S)
Eĺőterjesztő'. Annus Viktoľ - a Rév8 Zľt. vezérigazgatója

Soós György
Megállapída, hogy |3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta| a Bizottság a napirendet
elfogadta.

379/2016. (Iv.25.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság aza|ábbi napirendet fogadja el:

Napirend

1. Közbeszeľzések
(írĺźs be ĺi előterj esztés)

1. Javaslat ,'Vagyon- és felelősségbiztosítás Józsefvárosi onkormán yzat és intézménye|,,
tárgyil kĺjzbeszerzési eljárás aján|attéte|i felhívásának elfogadására, valamint
ho zzáj árulás az e|j źtr ás kezdemény ezéséhez
Előterjesztő.. Dr. Mészdr Eľika - aljeg,,ző

2. G azdá|ko d ási Ügyosztály
Előĺerjesztő: Dr' Galambos Eszter - ügyosztályvezető
(ír ás b e li elő terj e s zté s)

l . Javas lat kcĺzterület-h aszná|ati kérelmek e|bk túásźn a (P OTKÉZB ES ÍTÉ S )
2. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerĹilet, Nap utca 7. számű ingatlan

vízbekotéséhez
3. Tulajdonosíhozzájárulás Budapest VIII. kerület, orczy l]t7-25. száma|atti ingatlanok

kcizotti 1 kV-os ft'ldkábel rekonstľukciőiához



3. Józsefváľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.
Előterjesztő: Farkns oľs - vaglongazdóIkodási igazgató
(ír ás b e li elő t erj e s ztés)

1. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajtn|atjóváhagyása_ határozott
idejű bérletijogviszony (1 db)

2. Javaslat gépkocsi-beálló bérbe adásfua
3. Stici és György Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Lujza u. 5. szám

a|atti tires, ĺĺnkormányzati tulajdonú nem lakás cé|jźra szolgáló helyiségek
vonatkozásában

4 . Budapest VIII' keľület, Lujza ĺl. f3 . as. 8. szám alatti Ĺires, nem lakás céIjźra szo\gá|ő
helyiség elidegenítése

5. A Budapest VIII' kerület, Vásár utca 4. szám a|atti, 34875lO/Nf8 helyrajzi számú
üzlethelyiség elidegenĺtése

6. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási aýln|at jóváhagyása -
határ ozatlarr idej iÍ bérleti j o gviszony

7. Jal,aslat a Budapest VIII. kerület, Népszínházu. f2. szám aIatti Ĺires, netn lakás céljáľa
szolgáló helyiség bérbeadásáľa vonatkoző páIyázat eľedményének rnegáll apítására

4. Egy éb elő terj esztések
(ír ás b eli eIő terĺ e sztés )

1. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-ve| kötendo megállapodás
megkĺĺtésére 1ľóľrÉzBESÍTÉS)
Előteĺjesztő.. Dr. Sára Botond - aĺpolgármester

5. Záłrt ĺilés keretében táľgyalandĺí előteľjesztések
(íľ ás b e l ĺ e ĺ, ő ĺe ľj e s zt,é s)

1. Javaslat gépjármű-elhelyezési kötelezęttség megváltási díjának elengedésére
Eĺőterjesztő: Dr. GąIambos Eszter - a Gazdalkodási Üg1losztály vezetője
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Déri Miksa utca J. számu ingatlanra
vonatkozó elővásárlási j ogról való lemondásra
Előterjesztő.. Dr. Gaĺambos Eszter - a Gazdóĺkodási Üglosztály vezetője
Javaslat a ,,Pitypang ovoda újjáépítése vállalkozási szerzőđés keretében'' tárgyu
kozb eszerzé si elj áľásban közbenso döntés me ghozaÍal áľa (P ó TKÉZB E S ÍTÉ S )
Előterjesztő.. Ánnus Viktor - a Rév? Zrt. vezéľigazgatója

f.

a
J.

A Bizottság létszdma - Borsos Gábor nlegérkezésével - l4 fcÍre változott.



1. Közbeszeľzések
(ír á,s b e l i e l őter i e szt é s)

Napirend 1.1. pontja: Javaslat ,,Vagyon_ és felelősségbiztosítás Józsefvárosi
Onkoľmányzat és intézményei'' táľgyú kőzbeszerzési eljáľás iiĺnl^ttet"|i felhívásának
elfo gad ás á ra, valam i nt hozzájálru Iás az clj áľás kczd cm ény czéséhez
Előterjesztő: Dr. Mészár Erikĺl - aljegyző

Soós Gyöľgy
A vitát megnyitja' megadja aszőtJakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Nem nézte meg bekezdésről bekezdésre, hogy a mostani új, meg a régi sikertelen eljárás
kiírása között mi a küIönbség, ezért kéri röviden összefogl aIni azesetleges változásokat.

Soós Gyłiľgy
YáLaszadásra megadja a szőt a biaosítási alkusz cég képviselőjének.

Istĺík Ede
Bemutatkozik, a Coveľitas Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjeként.
Téĺjékoztatásul e|mondja, hogy gyakoľlatilag az elmúlt évben olyan méĺékrĺ uiôt keletkeztek
dontően a viharok következtében, melyek a szerzód,és kárhányadát 9l oÁ-ra eme|ték. Ez akár
az elmúlt öt évľe visszatekintve is kiemelkedő, hisz koľábban ez aZ arány 30-60 oÁ kozott
mozgott. Ezt a kárhányad-váItozást a biztosítók is érzékelték, ennek koszönhętően, bár
megemelt összegszeľűségre tĺjrtént a kiírás' érvényes ajánlatok nem érkeztek be. Az előzo és
az uj ajánlat kĺizotti különbség alapvetően annyiban ragadhatő meg, hogy amennyiben az
elérni kívánt cél - nevezetesen, hogy éves szinten 30 millió Ft aiatt sikeruljĺin tartani a
vagyon- és felelősségbiztosításnak a biztosítási dijat - nem teljesĹil, eZ nem teszi
éľvénytelenné a kiírást. A döntéshozőnak alapvető joga és lehetősége megmarad arľa, hogy
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítsa a pźiytzatot, vagy pedig döntsöń az e|utasitásárói,
annak minden ódiumával egyĹitt.

SoĺĎs Gyiiľgy
Megköszöní a vźĺIaszt. Egyéb kéľdés, hozzásző|ás nincs' a vitát |ezárja. Szavazásrabocsátja az
alábbi határ o zati j ava s l ato t :

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a ,,Vagyon- és felelősségbiztosítás Józsefuárosi onkormányzat és intézményei'' tárgyú
kozbęszerzési eljárásban a kĺjzbeszerzésę|<rő| sző|ő f015. évi CXLil. Második Rész, uniós
értékhatárt elérő éľtékĹi gyorsított nyílt kozbeszerzési eljárást folýat le (Kbt. 81. $ (1)
bekezdés szerinti eljárás).

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. április 25.

2. e|fogadja az e|őterjesztés 2. számu mellékletét képező ajtn|atilrészvéte|i felhívást és 3.
szélmu mellékletét képező kozbęszerzési dokumentumokat.

Felelős: polgármester
Határidő: f0 1 6. áprl|is 25.



Soós Gytirgy
Megállapítja, hogy If igen,O nem, 2 tartőzkodás szavazatÍal aBizottság azalábbi határozatot
elfogadta:

380/2016. (IV.25.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ághatározata
(12 igen, 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a ,,Vagyon- és felelősségbiztosítás Józsefuáľosi onkormányzat. és intézménye1,, tárgyu
kozbeszeruési eljárásban a közbeszęrzésekro| sző|ő 2OI5. évi CXLIII. Második Ŕe'', uňio,
értékhatát elérő értékű gyorsított nyílt kozbeszerzési eljárást folytat le (Kbt. 81. $ (l)
bekezdés szeľinti eljárás).

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. áprĺlis 25.

2. elfogadja az eIőteľjesztés 2. szám,ű mellékletét képező aján1atilrészvételi felhívást és 3.
számú mell ékletét kép ező kozb ęszerués i do kumentum okat.

Fele1ős: polgáľmester
Határidő: 2016. áprl|is f5.

2. G azd,á|ko dási Ügyosztá ly
Eĺőĺeľjesztő.. Dr. Galambos Eszter - üglosztáĺyvezető
(írásb eIi előterj esztés)

Soós Gyiiľgy
Ktilon tárgyalásra vonatkozó javaslatok hiányában a 2. blokk napirendi pontjainak egyĹittes
v itáj át m e gn yi tj a, |ezár j a. S zav azásr a b o c s átj a az a|ább i határ o zatij avas l ató kat :

Napirend 2.1. pontja: Javaslat kiizteľület-használati kérelmek elbÍľálásáľa

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterĹilet-haszná|atihozzttjárulást ad - teljes díjfizetésse| _ az alábbiak szetint, azzal a
kikcitéssel' hogy körrnyen mozdítható, nem rogzítetttźrgyakkerĹilnek kihe1yezésre:

K ö zteľü l et -használő, kér elmezó :

A közterül et-hasznźiat idej e :

Kĺi ztenil et -hasznáIat c é|j a:

K ci zterül et _haszná|at he lye :

Kö zterĺil et -haszná|at nagy s ága:
Díjťlzetés ütemezése:

Felelős: polgármester
Hatfuidő : 20 | 6. áprťiis 25.

Nagyľét Invest Kft.
(székhely: 6500 Baja, Burg Ete u. l.)
20|6. ápr|lis 25. - f0I7 . oktőber 20.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kenilet, Corvin sétány 2la. szttm
előttí közterületen az uz\etmellett
L6 mz
egy összegben



2. tudomásul veszi a Nagyrét Invest Kft. Budapest VIII. kerĹilet, Corvin sétány fla. szám
előtti járdán vendéglátő terusz elhelyezése céljából igénybe vett köztertilet-használatát
z0 I 6. március 0 1 . napj átó | - 20 I 6. április 24. napj áig szóló időta rtamra.

Felelos: polgáľrrresteľ
Határidő: f0L6. április 25.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 ' köztertilet-használati hozzĄárulást ad - teljes díjfizetésse| - az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Igazgyłingy Divat Kft.
(székhely: 1188 Budapest, Tcilgy utca l6.)

A közteľület-haszná|at ideje: 2016. április 25. - 20|6.július 18.
Kcjzterület-használat célja: 1 db megátlíto tábla
Közterület-hasznáLat helye: Budapest VIII. kerülęt, Futó utca 34-36, szám

alatti üzlethelyiség elotti kĺjzterülęten
Közterület-haszntt|atnagysága: l m,
Díjfrzetés titemezése: egy osszegben

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20116. április 25.

f . tudomásul veszi - teljes díjf,lzetésse| - az Igazgyongy Divat Kft. Budapest VIII. kerület,
Futó utca 34-36. szám vonatkozásában l db megállító tábla kihelyezése céljából igénybe
vett közterület-haszná|atźtt2016. április 18. -20|6. április f4. napjáigszóló időtartamĺa.

Felelős: polgármester
Hatźrid'ó : 20 I 6. ápľilis 25.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-haszná|atj
hozzájáru|źst ad - díjmentességgel - az a|ábbiak szeľint:

KöáerĹilet-haszná|ő, kéľelmező: Pázmány Péteľ Katolikus Egyetem
(székhely: l 08 8 Budapest, Szentkitźiyi utca 28.)

A kcizterület-használat ideje: 2016. április 28.
Közterület-használat célja: egyéb kulturális rendezvények (egyetemi

rendezvény, Pro Facultate nap)
KözteľĹilet-használat helye: Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér
Közterület-haszná|atnagysága: 850 m2

Felelős: polgármester
Hatźtriďő : 20 I 6. ápr|Lis 25.



Napirend f.2. pontja: Tu|ajdonosi hozzá.já'ľulás a Budapest VIII. kerĺilet, Nap utca 7.
számú in gatlan vízbekłitéséhez

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcĺnt' hogy tulajdonosi hozzájáru|ását adja
Corvin Udvaľ Kft. (cégjegyzékszám: 0l 09 201510; székhely: 1065 Budapest, Révay utca
10.) kérelmére, a Budapest VIII. kerület, Nap utca (hrsz.: 3564412) 7. szám alatti ingatlan
(hĺsz.: 35654) új vízbekotés kiépítésének koztertĺleti munká1hoz, az a|ábbi feltétęlekkel és
kikcjtésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájźlru|ás a beruházőt (épiI1etot) nem mentesíti az épitéshez
sztikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a beruházónak (épĺttetőnek) a közútkezeloi és munkakezdési (burkolatboritási)
hozzt|áruIást a vonatkozó rendelet (19lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapęst Fováros VIII. kerület Polgármesteri Ilivatal
Hatósági Ügyosztály Építésügyi lľodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani'

c' kötelezi a beruházőtlkivitelezot a borttási helyek útĹigyi műszaki, valamirrt az aIá'bbĺ
tulajdonosi előíľások szerinti helyľeállításárrak szakszeru, megfelelő minőségben
torténő elvégzésére, melyre aberĺĺházőlkivitelező 5 év gaľanciát vállal:

o Nap utcai úttesten új aszfaltburkolat (kopóréteg) - legalább a járda szélességének
megfelelő hosszúságban - kerüljön kiépítésre'

. a kozterĺ'ilet-foglalást kovetően az ingaÍ.Ian előtti járdaszakasz felújítása teljes
réte gľendj éb en és te lj e s fel tile tu aszfaItozás sal tö rténj en,

d. az engedélyes köteles a munkák (helyľeállítás) elkészü|t&o| a koztertilet tulaidonosát
írásban értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak aZ engedélyezo szervek, szakhatóságok
előírásainak maradékta|anbetartásával, a dontés napjától számĺtott 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. április 25.

Napirend 2.3. pontja: Tulajdonosihozzájálľulás Budapest VIII. kerüIet, orczy űt7-f5.
szám a|atti ingatlanok kłiztitti 1 kV-os Íłĺldkábel rekonstľukciójához

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy tulajdonosi hozzájáruIását adja -
azELMU Há|őzati Kft. (cégjegyzékszám: 0l 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út
72_74.) megbízása a|apján _ a GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó Kft. (cégegyzékszźm:
01 09 692800; székhely: 1131 Budapest, Rokolya u 1-13.) á|ta|készített, Budapest VIII.
kerĹĺlet, orczy ilt7-25. szźtm a|atti épületek villamos energia ellátás kozcé|u e|osztőháIőzat,
vaIamint az 1 kV-os ft'ldkábel rekonstrukciós tervhez, akivitelezés köztertileti munkáihoz. aZ
alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosihozzájáru|ás aberuházőt nem męntesíti az építéshez szükséges egyéb
szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alő|,



b. a tulajdonosi hozzĘáru|ás az önkormányzati tulajdonú Rozgonyi utca (hrsz.: 36Of6),
valamint a Reguly Antal utca (hĺsz.: 38759) út- és járdaszakaszakaterjed ki,

c. a beruházőnak a kozutkezeloi és munkakezdési (burkolatbontasi) hozzájáru|ást a
vonaĹkozó rendelet (I9l|994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek
csatolásával .a Budapest Főváros VIII. kerüIet Polgármesteri Hivatal Hatósági
Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell ŕérni, és az abban foglaltakát
maradéktalanul be kęll tanani.

d. kötelęzi abęruházőtlkivite|ezőt a bontással éľintett úttest- és járdaszakaszokon, az a|ső
rétegrendek helyľeállítását követően

. a Reguly Antal utca átvágásánál a munkaároktól a torkolati részen egybefĹĺggő'

. aZ érintett szakaszon a Reguly Antal utcai és Rozgonyi utcaijáľdák tetjes felületén

Ĺrj aszfaltbtrrkolat kiépítéséľe, amely munkákra a berlrliázó és kivitelező közosen 5 év
gaľarrciát vállal.

Felelős: po1gáľmester
Hatáľido: f016. ápľilis 25.

Soós Gyiiľgy
Megéilapitja, hogy 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta| a Bizottsás, az a\ábbi
lratározatokat elfo gadta:

Napirend 2.1. pontja: Javaslat kiizterület-használati kéľelmek elbírálására

381/f016. (Iv.25.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ághatározata
(14 igen, 0 nem, 0 taľtĺízkodás szavazattal)
(ľematikai bĺokkban tr)rtént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy

1. közteriilęt-haszná|atihozzájárulást ad - teljes díjfizetésse| _ az a|ábbiak szerint' azza| a
kikötéssel, hogy könnyen mozdítható, nem rögzítetttárgyakkerülnek kihelyezésľe:

Közteľület-haszná|ő, kérelmező: Nagyľét Invest Kft.
(székhely: 6500 Baja, Burg Ete u. 1.)

A kĺizterület-használat ideje: 20|6. áprilris 25. _ 2017 . októbeľ 20.
Köztertilet-hasznáIat cé|ja: vendéglátó terasz
Köztertilet-használathelye: Budapest VIII. kerület, Corvin sétány Zla. szám

előtti közterületen az izlęt mellett
Közterület-használat nagysága: 16 m2
Díjfizetés ütemezése: egy ĺisszegben

Felelős: polgáľmester
Határidő : 20 1 6. áoril.is 25 .



2. tudomásul veszi a Nagyľét Invest Kft. Budapest VIII. keľĹilet, Corvirr sétány 2/a. szám
előtti járdán vendéglátő terasz elhelyezése céljából igénybe vett kĺjzterüIet-használatát
2016. március 01. napjátóI - f0|6. április 24. napjáig szóli időtartamra.

Felelős: polgármester
Ilatátidő : 20 I 6. ápri|is 25 .

382 /20 16. (I v.25.) sz. Vá ľos g azdá|ko dás i és P énzügyi Bizotts ág határ ozata
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban ĺortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. kozterület-használati hozzĄárulást ad - teljes díjfizetésse| - az a|źhbiak szerint:

Közteľület-használó, kérelmezo: Igazgyiingy Divat Kft.
(székhely: l188 Budapest, Tölgy Lrtca l6.)

A közterület-hasznáIat ideje: f0|6. április f5.-f\l6. jĺrlius 18.
Közteľület-haszná|at cé\a: l db megállító tábla
Közteľület-hasznáIathelye: Budapest VIII. keľület, Futó utca 34-36. szám

alatti üzlęthelyiség előtti kcĺzteľületen
K<jzterület-haszná|atnagysága: l m2
Dĺjfizetés titemezése: egy összegben

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. áprl|is 25.

2. tudomásul veszi - teljes díjÍizetéssel - az lgazgyongy Divat Kft. Budapest VIII. keĺĹilet,
Futó utca 34-36. szám vonatkozásában 1 db megál|ítő tth|a kihelyezése céIjából igénybe
vett közterü|et-haszná|atátf016. április 18. _ 2016. április f4. napjźigszóló iáőtartamra.

Felelős: polgármester
Határidő : 20 1 6. április f 5 .

3831201,6. (Iv.25.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen, 0 nem, 0 taľtózko dás szavazatta|)
(ľematikai bĺ,okkban tcjrtént a szavazás.)

A Yátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcjnt, hogy közteľület-hasznáIati
hozzájárulást ad - díjmentességgel - az a|ábbiak szeľint:

K<jzteľtilet-haszĺá|ó,kérelmező: PáłzmányPéterKatolikus Egyetem
(székhely: 1 0 8 8 Budapest, Szentk irá|yi utca 28.)

A közterület-használat ideje: 20|6. ápĺilis 28.
KözterĹilet-haszná|at cé|ja: egyéb kulturális rendezvények (egyetemi

ľendezvény, Pro Facultate nap)
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Közteľület-használat helye :

Ko zteľület-használat nagysága:

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 201.6. április 25.

Budapest VIII. kerĹilet, Mikszáth Kálmán tér
850 m'

Napirend 2.2. pontja: Tulajdonosi hozzájá'ľulás a Budapest VIII. keriilet, Nap utca 7.
számú ingatlan vízbekiitéséhez

384/2016. (Iv.25.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizotts źlghatálrozata
(14 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)
(Tematikcli blokkban tortént cl szavazás.)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dont. hogy tulajdonosi hozz ájfuu|ását adja
Coľr,in Udvar Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 201510; székhely. ioos Budapest, Révay utóa
10.) kéľelmére, a Budapest VIII. keľület. Nap r-rtca (hrsz.: 35644/f) 7. szim alatti irlgatlan
(hľsz.: 35654) Ĺ{ vízbekotés kiépítéséľrek köztęrĹileti munkźihoz, az aIábbi feltételekkel és
kikötésekkel:

a, jelen tulajdonosi hozzájáru|ás a beľuházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshęz
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a bęruhźzőnak (építtetőnek) a kcjzútkezelői és munkakezdési (buľkolatbontási)
hozzájárulást a vonatkozó rendelet (|911994. (V.31.) KHVM rendelet) szeľinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváľos VIII. keľület Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály Építéstigyi Irodájától előzetesen meg kell ké*i, és az abban
foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

c. kötelezi a bęruházótlkívite|ęzőt a bontási helyek úttigyi műszaki, valamint az a|ábbi
tulajdonosi előírások szeľinti hetyreźilLításának szakszeru, megfelelő minőségben
tcĺrténő elvégzésére, melyľe a beruháző /kivitelező 5 év garanc iát v i|Ia|:

. Nap utcai úttesten új aszfaltburkolat (kopóréteg) - legalább a járdaszélességének
megfelelő hosszúságban _ kertiljön kiépítésre,

. a kcĺzterĹilet-foglalást követően az ingat|an előtti járdaszakasz felújítása teljes
réte grendj ében és telj es felüle tu aszfa|tozás sal töténj en,

d. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültérői a közteľĹilet tulaidonosát
írásban értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yezĺĺ szervek, sza|<hatőságok
előírásainak maradékta|anbetartásával, a dontés napjától számított l évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 201 6. április 25.
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Napiľend 2.3. pontja: Tulajdonosihozzájáłrulás Budapest VIII. keľület, orcry ŰIt7-25.
szám alatti ingatlanok ktizötti l kV-os ftildkábel ľekonstľukciőjához

385/2016. (Iv.25.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts áłghatározata
(14 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
(ľenlatikai blokkban tciľtént a szavazás.)

A Váľosgazdálkodási és PénzLigyi Bizottság ügy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulásźú adja -azELMŰ Há|őzati Kft. (cégjegyzéksztm:01-09 874L42; székhely: 1132 Buäapest, Váci út
72_74.) megbízása a|apján _ a GTF Elektromos Tervęzo Fővá||a|kozó Kft. (cégsegyzékszám:
0l 09 692800; székhely: l131 Budapest, Rokolya u 1-l3.) által készített, Budapest VIII.
kerület' orczy Ut 7-25. szám alatti épületek villamos energia ellátás kozcé|,ű e|osztőháIőzat.
valamint az l kV-os foldkábel rekonstrukciós tervhez, a kivitelezés kozteľületi munkáihoz. aZ
alábbi feltételekkel és kikötésekkel :

a. jelen tulajdorłosi hozzá.iárulás aberuházőt nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb
szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól.

b. a tulajdonosi hozzájźnulás az önkormányzati tulajdonťr Rozgonyi utca (hrsz.: 36026),
valamint a Reguly Antal utca (hľsz': 38759) út- és jáľdaszakaszataterjed ki,

c. a beruházőnak a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruIttst a
vonatkozó ręndelet (19l1994. (V.3l.) KIJVM rendelet) szerinti mellékletek
csatolásával 

, 
a Budapest Fol,áros ViII. kerülęt Polgármesteľi Hivatal Hatósági

Ügyosztály ÉpítésĹigyi Iľodájától elozetesen meg kell kérni, és az abban foelaltakát
maradéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi aberuházőtlkivite|ezot a bontással érintett úttest- és járdaszakaszokon, az a|ső
rétegrendek helyreállítását követően

. a Reguly Antal utca átvágásáná| a munkaáľoktól a torkolati ľészen egybefuggo,

. az érirrtett szakaszon a Reguly Antal utcai és Rozgonyi utcai járdák teljes feltiletén

új aszfaltbuľkolat kiépítéséľe, amely munkáka a beruháző és kivitelező kozösen 5 év
garanciát vállal.

Felelős: polgármester
Határido: 2016. áprl|is 25.

3, J őzsefv áľosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Eĺ, ő t e rj e s ztő .. F ar kas o r s - v a g1lo ngaz dál ko dás i i g az gat ó
(írás b elt előterj esztés)

Soós Gyiiľgy
Külcĺn tárgyalásra tesz javaslatot a3.3. napirendi pont tekintetében. Külön tárgyalásratovábbi
javaslatokat kéľ.
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Jakabfy Tamás
A 3.5. napirendi pontot kéľi kĺilön táľgyalni.

Soĺís Gyiirgy
Egyéb javaslatok hiányában a blokkban maradt napirendi pontok együttes
|ezár j a. S, zav a, zást a b o c s átj a az alábbi haÍár o zatij avas l ato kat :

Napĺrend 3.1. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételáľ és
jőváhagyálsa _ hatáľozott idejíĺ béľIeti jogviszony (1 db)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

vitáját megnyitja,

eladási ajánlat

1.) felmentést ad az ingatlan-nyilvántartásban a |ID he|yrajzi számon
nyilr,ántaľto^tt. természetbęn a BudapcsÚ VIII. kerület, József kľt.--I!) szám
alatti, 55 nr2 alaptertĺletĹr. I szobás, komfoftos komfoľtfokozatú lakás vonatkozásában
fennál1ó elidegenítést kizáró feltétel - határozott idejű bérleti jogviszony - aIól.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkod ási lgazgatőja
Határido: 20|6. április 25.

2.) hozzáj áru| az ĺngat|an-nyi lvántartásban aJ-- he|yr ajzí számon nyilvántartott,
természetbenaBudapestVIII.kerület,Józsefkrt.(DszámaIatti.55m2
alapterületű' l szobás, komfor1os konrfortfokozatú lakásľa vonatkozó eladási ajánlat bérlo
ľészére tör1éno megküldéséhez, a vételárnak a forgalmi érték |O0 %-ában, azaz
l8.400.000,- Ft összegben történő közlése melleťt.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Kĺizpo nt Zĺ1. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľido: 2016. április 25.

3.) felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatátozat2.) pontja szeľinti eladási
aj án| at ki kül dé s éľe, valami nt az adásv étel i s zerződés megkĺitésére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016.június 30.

Napirend 3.2. pontja: Javas|at gépkocsi-beáIlĺí béľbe adására

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. kenilet, József l. 47. szám a|atti,35|59 hĺsz.-ú |akőház
udvarán kialakított gépkocsi-beálló bérbeadásáhozíE részére, hatátozat|an
időre, 30 napos felmondási idővel l0.000,- Ft + ÁFAńéftékę/|lő bérleti díj mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdét|kodási Közpo nt Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2O16. április 25.

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺĺzpont Zrt.-t az 1.) pont szerinti bérleti szerződés
megkötésére, amely hatá|yba lépésének feltétele az onkoľmányzattulajdonában álló üľes
telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának

ii
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feltételeiről szóló 59l20ll. (XI.07.) önkormányzati rendelet 13. $ (2)bekezdése alapján 3
havi bruttó bérleti díjnak megfelelo cisszegű óvadék megfizetése.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkod ásí igazgatőja
Hatáľidő: f0I6. május 30.

3.) az I.) pont szerinti bérleti szerződés megkötése esetén az Önkoľmányzat tulajdonában
áLIő üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek
bérbeadásának feltételeirol szóló 59l20I1. (XI.07.) önkormányzati rendelet ls' 5 1ł;
bekezdés a) pontja a|apján eltekint aZ egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat
kozjegyzőí okiratba foglalásától a bérleti díj méľtékéľe tekintettel.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkod áĺ;i igazgatőja
Határidő: 20l6. ápľilis 25.

Napirend 3.3. pontja: Süci és Gytirg1' Kft. béľbevételi kéľelme a Budapest VIII. kerület,
Lujza u. 5. szám a|atti üľes, önkoľmá nyzati tulajc|onú nem lakáś céljára szolgáló
helyiségek l,onatkozásában

A napiľend 3.3. pontját küIön táľgyalásľa kikéľték.

Napiľend 3.4. pontja: Budapest VIII. kerü|et,, Lujza u. 23. as. 8. szám alatti üres. nem
Iakás céIjára szolgáIó helyiség elidegenítése

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájárul a Budapest VIII. keľület, Lujza u.23. alagsor 8. szám aIatti, alagsori,
35439l0lV60 he|yrajzi számú, 40 m2 alapterületű, udvaii bejáratú nem lakás 

"él1a,uszolgáló raktárhelyiség 2.100.000,- Ft vételáron, versenyeztetési eljárás mellozésével
történo elidegenítéséhez ]||!| tészéte,

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyoĺgazdá|kodási igazgatőja
Határido: 2016. április 25.

2.) felkéľi a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t ahatározat 1.) pontja szęrinti eladási
aj án|at kiktl 1 dés éľe, valamint az adásv éte|i szęľ ződés me gkcĺté s ére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő : 20 | 6.június 5.

3.) amennyiben(-nem él az e|adási ajanlatban foglalt határidőn belül a vétel
lehetoségével, úgy az I.) pont szerinti helyiséget elidegenítésre a hatályos ľendelkezésęk
szerint nyílt árveľésen kell meghirdetni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkod ási igazgatőja
Határidő: 2016.június 1 5.
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Napirend 3.5. pontja: A BudapestVIII. kerület, Vásár utca 4. szám alatti,34875/0lN28
helyrajzi számú üzlethelyiség eIidegenítése

A napiľend 3.5. pontját külön tárgyalásra kikérték.

Napiľend 3.6. pontja: Lakás elidegenítéséve| kapcsolatos véte|ár és eladási ajánlat
jőváhagyása _ hatáľozat|an idejű béľleti jogviszony

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dcint, hogy

1.)bozzájáruIazingatIan-nyilvántartásban|Dhe|yrajziszámonnyilvántartott,
természetbenaBudapestVIII.kerület,Mátyástér{Eszámalatti'48nr2
alapteľületű, 2 szobás, komfor1os lakásra határozat\an idejű bérleti jogviszoruryal
rendelkező bérlő részére történő eladási ajánlat kiküldéséhez, a33lf}l3. (VII.15.) számú
önkormányzati rendelet |9. $ (t) bekezdésében, a komÍ-ortos lakás értékesítésére
meglratározottak szeľint, az elkészĹilt foľgalmi éľtékbecslésben megállapított foľgalmi
éńék 50 %o-áva| megeg1,ezo osszegű, 6.625.000,- Ft Vételár közlése męllett.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KcĺzpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő : 20|6. áprllis f5 .

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t ahatározat l.) pontja szerinti eladási
aj án|at. kiktil dé s éľe, val ami nt az adásv étęl i s zerződés aláír ásár a.

Felelos: Józsefuárosi GazdálkodásiKözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: f0|6.június l 5.

Napiľend 3.7. pontja: Javaslat a Budapest VIu. keľület, Népszínház u.22. szám alatti
üres, nem lakás céljáľa szolgáló helyiség béľbeadásáľa vonatkozĺí pá|yázat
eľedményének megállapítására

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) a Budapest VIil. keľület, NépszÍnhá z u. f2. szám a|atti,3467910lN|l hľsz.-ú, 156 m2
alapterülettí, utcai bejáratú, ftjldszinti galériás, üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás
cé|járaszolgźl|ő helyiség bérbeadásáraa234lf0i6. (III.07.) számuVPB határozata|apján
kiírt nyilvá no s p á|y ázatot érvényesnek és e redményesnek nyi lvánítj a.

Felelős: Iőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. va1yongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. ápri|is 25,

2.) megállapítja, hogy a páIyázat nyertese a Padlókirály Kft. (cég|egyzékszám: 0l-09-
ĺ]2646, székhely: l038 Budapest, Mező u. l l. t. 4.).

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt'vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016. április 25.

t5



3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a -Budapest vlil. kerü|et,
Népszínház u. 2f . szám a|atti, 3467910lN 1 l hľsz.-ú, 156 mf alaptěrüIetű, utcai bejáratú
fcjldszinti galériás, üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására kiírt nyilvános
pá|yázat nyertesével, a Padlókiľá|y Kft.-vel való bérleti szerződ,és megkötésére,
hatźtrozat|an időre, 30 napos felmondási határidő kikcltésével, kereskedehi lszőnyeg'
parketta, ablak' ajtó forgalmazás) tevékenység céljára,200.000,- Ft/hó + ÁFA béľ|eti
díj + ęg2ĺi'emi és külön szolgáltatási díjak cisszegen.

Felelős: Józsefvárosi GazdáIkodási Kĺĺzpont Zrt. vagyongazdálkod ási igazgatőja
Határidő: 2016. május 31.

4.) hozzájáru| a Budapest VIII. kertilet, 34679lOlNI| he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
Budapest VIII. kertilet, Népszínház u. ff. szám alatt található, 156 m2 alapterületű,
cinkormányzati tulajdonĹt, üres, utcai. foldszinti galériás, nem lakás céljára szolgáló
lrelyiség fělťrj ításához.

Fele1ős: Józsefváľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Hatáľidő: 2016. áprllis 25.

5.) a béľlőnek tudomásul kell verrnie, lrogy a felújítások tekintetében bérbeszámĺtással nem
élhet, és koltségei megtérítését az onkormźnyzattő| semmilyen jogcímen nem kérheti a
jogviszony időtartama alatt és azt követően Sem.

Felelős: Józsefvárosi Gazdá|kodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 201 6. április f5.

6.) a. jelen határozat 3.)-5.) pontja szerinti bérleti szerződés megkötésének feltétele,hogy az
onkormányzat tulajdonćban álló nem lakás céljára szolgál.i helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35/20|3. (VI.20.) önkormányzati rendelet l4. $ (Ąbekezdése a1apján 3
havi béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a l7. $ (4) bekezdése alápjan
közjegyző előtt egyoldalú kotelezettségvźilalási nyilatkozat atáiiását vállalia a leendo
bérlő.

FeIelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KtizpoĺtZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido : 20 1 6. június 30.

Soĺís Gytirgy
Megállapítja, hogy i3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta| a Bizottság az alábbi
hatźtr o zatokat el fo gadt a :

Napirend 3.1. pontja: Lakás etidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási aján|at
jőváhagyása _ hatáľozott idejíi bérleti jogviszony (1 db)

386lf0|6. (Iv.25.) sz. VárosgazdáIkod,átsi és Pénzügyi Bizotts ághatározata
(13 igen, 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tĺjrtént a szavazás.)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy
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t.) felmentést ad az ingatlan-nyilvántartásban
nyilvántarto^tt, természetben a Budapest vln.
alattí, 55 m2 alapterĺ'iletű, l szobás, komfortos
fennálló elidegenítést kizáró feltétel - határozott

a 

- 

helyrajzí számon
kerĺilet, József krt. (Eszám
komfortfokozatú lakás vonatkozásában

idejű bérleti jogviszony - alól.

F-elelős: Józsetvárosi Gazdálkodási Kozpont
Határidő: f0I6. április 25.

2.) hozzáj árul az íngat|an-nyi lvántartásban

, Lrt. v agy ongazdźtlko dási igazgatőja

he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. keriilet, Jĺízsef
alaptertiletű, 1 szobás, komfortos komfortfok ozatu
részére tcjrténő megküldéséhez, a vételárnak
18.400.000,- Ft cisszegben történo közlése mellett.

krĹ lID szám alattl 55 m2
lakásra vonatkozó eladási aján|at bér|ő
a forgalmi érték |00 %o-ában. azaz

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Kcĺzpont Zrt. vagyongazdálkod ási igazgatőja
Határidő: 20lr6' április 25.

3.) felkéri a JozseÍvárosi GazdáIkodási Kcĺzpont Zrt.-t aÍ-latározat 2.) pontja szerinti eladási
aj énlat ki kuldésére, r,alamint az adásv étel i szerzodés megkö tésére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkod ási igazgatőja
Hatáľido: 20 16..iúnius 3 0.

Napirend 3.2. pontja: Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadásáľa

387 12016. (Iv.25.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(13 igen' 0 nem, Í tartőzkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

i.) hozzájátu| a Budapest VIII. kerĹilet, József u. 47. szám a|atti,35I5g hĺsz.-ú |akőház
udvarán kialakított gépkocsi-beálló béľbeadásához(J}tészére, határozat|an
időre, 30 napos felmondási idővel l0.000,- Ft + ÁFA méneke/hó bérleti díj mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határiđő: 2016. áprl|is 25.

2') felkéľi a Jőzsetvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az |.) pont szerinti béľleti szęrzódés
megkcĺtésére, amely hatźilyba lépésének feltétele az onkormányzat tulajdonában álló üres
telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek béľbeadásának
feltételeirő| sző|ő 59/2011. (XI.07.) onkormányzati rendelet l3. $ (2) bekezdése alapján 3
havi bruttó bérleti díjnak megfelelo összegű óvadék megfizetése.

Felelős: Jőzsefyárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 | 6. május 30.

3.) az I.) pont szeľinti bérleti szerződés megkcitése esetén az onkormányzat tulajdonában
ál|ő üľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek
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béľbeadásának feltételeiről szóló 59l2OIl. (XI.07.) onkormányzati ľendelet l5. $ (a)
bekezdés a) pontja alapján eltekint aZ egyoldalú kotelezétségvállaló nyilatiożai
kozjegyzői okiratba foglalásától a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KcizpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
I7atźtridő f0I6. április 25.

Napirend 3.4. pontja: Budapest VIII. kerü|et,Lujzau.f3. as.8. szám alatti iires' nem
lakás cé|járaszolgáló helyiség e|idegenítése

388/2016. (Iv.25.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(l3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikai bĺokkban ĺ,orĺént a szavazás.)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy clcint, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Lujza tl.23. aIagsoľ 8. szám alatti, alagsori,
3543910/N60 helyrajzi számú, 40 m2 alapteľĹiletű' udval.i bejáratú nem lakás ,é|ia,u
szolgáló raktáľhelyiség 2.|00.000.- Ft Vételáľon' versenyeztetési eljárás rnellozésével
tcjrténő elidegenítéséhez Q észér e.

Felelős: JózseÍVárosi Gazdálkodási Kozpo nt Zrt. vagyongazdálkodási igazgatoja
Határidő: 2016. április 25.

2.) Íělkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-Í. ahatározaÍ 1.) pontja szerinti eladási
aján|at kiküldésére, valamint az adásvételi szeľződés megkotésére.

Felelős: Józsefváros i Gazdtikodási Közpo nt Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
HaÍáĺidő : 20 I 6.j únius 5.

3.) amennyiben-l nem él az elad,ási aján|atban foglalt hatáľidőn beltil a vétel
lehetőségével, úgy az 1.) pont szerinti helyiséget elidegenítéire a hatályos rendelkezések
szerint nyíLt árverésen kell meghiľdetni.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 I 6.június 1 5.

Napirend 3.6. pontja: Lakás elidegenítéséve| kapcsolatos vételáľ és eladási ajánlat
jőváhagyátsa _ határozat|an idejű béľleti jogviszony

389/20|6. (IV.25.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźłrozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkod ás szavazatta|)
(ľematikai bĺokkban tĺ)rtént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtĺnt, hogy

1.) hozzájárul az ingat|an-nyilvántartásbanlI helyrajzi számon nyilvántartott,
természetbenaBudapestVIII.keľüIet,Mátyástér(Ezán.a|atti.48mź

18



alapteľtiletű, 2 szobás, komfortos lakásra határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal
rerrdelkęző bérlo részére töľténő eladási aján\aÍ. kiküldéséhez, a 3312013. (VII.15.) számú
onkormányzati ręndelet 19. $ (1) bekezdésében, a komfortos lakás éľtékesítésére
meghatározottak szeriÍlt, az elkészült forgalmi értékbecslésben megállapított foľgalmi
éľték 50 Yo-źwa| megegyező összegű, 6.625.OOO,- Ft vételár kcĺzlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZĺt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. április 25.

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kcĺzpont Zrt.-t a határozat l.) pontja szerinti eladási
aj án|at kiktil désére, val am i nt az adásv étel i szerzodés aláír ás ár a.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Közpo nt Zĺ. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiclő: 2016. június l5.

Napirend 3.7. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerĺilet, Népszínház u.2f. szám alatti
üres, nem |akás céljára szolgáló helyiség bérbeaclására vonatkozó páis,,ázat
eľedményének megállapítására

390 /201,6. (Iv.25.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)
(ľełnatikai blokkban tĺ)rĺént a szal,azás.)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy clönt, hogy

1.) a Budapest VIII. keriilet, Népszínházu.22. szám a|atti,34679/0/Nl1 hrsz.-ú, t56 m2
alapterületű, utcai bejáratú, ťoldszinti galéľiás, üres' cĺnkormányzati tulajdonú nem lakás
cé|jára szolgáló helyiség bérbeadásáru a 234/2016' (III'07.) számú VPB hatáľo zat a|Ąán
ki írt nyi lvá no s pźiy ázatot érvényesnek és eredményesnek nyi lváníd a.

Felelos: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 I 6. április 25.

2.) megállapítja, hogy a pá|ytzat nyertese a Padlókiľály Kft. (cég1egyzékszám: 01-09-
172646, székhely: l038 Budapest, Mező u. 1l. 1. 4.).

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrÍ".vagyongazdátkodási igazgatőja
Hatátidő : 20 I 6. április 25.

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a .Budapest VIil. keľiilet,
Népszínház u.2f. szám a|atti,34679l0/Nl1 hľsz.-ú, |56 m2 alapteľĹiletű, utcai bejáratú
fřjldszinti galériás, üres, nem lakás céljára szo|gźiő helyiség bérbeadásárakiírt nyilvános
ptiyázat nyertesével, a Padlókiľály Kft.-vel való bérleti szerződés megkötésére,
határozat|an időľe, 30 napos felmondási határidó kikötésével, kereskedehi (szőnyeg,
parketta, ablak, ajtó forgalmazás) tevékenység céIjára,200.000,- Ft/hó + ÁFA béľteti
díj + közüzęmi és külön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdá|kodási Közpo ú Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatfuidő: 20I 6. május 3 l .

T9



4.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület, 3467910ĺAlI| he|yrajzi számon nyilvántartott,
Budapest VIII. keľület, NépszÍnház u. 2f. szám alatt t'alá|hati, l56 m2 alapteľületű,
onkormányzati tulajdonú, üres, utcai, föIdszinti galériás, nem lakás céljára szolgá1ó
helyiség felújításához.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kĺĺzpont Zrt. vagyongazdálkod ási igazgatőja
Hatáľidő: f0| 6. ápr1|is f5.

5.) a bérlőnek tudomásul kell vennie, hogy a felújítások tekintetében bérbeszámítással nem
élhet, és költségei megtéľítését az onkormányzattól semmilyen jogcímen nem kérheti a
jogviszony időtartama alatt és azt kcivetően Sem.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Közpolrt Zrt. \ragyongazdálkod ásl lgazgatoja
Határidő: 20 | 6. április 25.

6.) a.jelen határozat 3 )-5.) pontja szeľinti bérteti szerzodés megkötésének fe|tétele,hogy az
onkormányzat tulajdolrábarr áIló nenr lakás céliára szolgáĹó helyiségek bérbeadásának
feltételeirol szóló 35l20I3. (VI.20.) önkormányzati ľendelet 14. sS (f)bekezdése alapján 3
lravi béľleti dr.lnak nregfelelo óvadék meg|rzetését, r,alanrint a 17. $ (4) bekezdése a1ápján
kozjegyzo elott egyoldalú kotelezettségvállalási nyilatkozat a\áírá.sát. véL||a||a a leeńĺo
béľlő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkod ásí igazgatőja
Hatáľidő: 20|6.június 30.

Napirend 3.3. pontja: Süci és Gyöľgy Kft. béľbevéte|i kérelme a Budapest VIII. keľĺilet,
Lujza u. 5. szám alatti üres, łinkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló
helyiségek vonatkozásában

Soós Gyiirgy
A vitát megnyitja, megadja a szőt Gondos Judit képviselőnek.

Gondos Judit
Nem tartja szeľencsésnek a raktározás tevékenységet egy utcáľa nyíló helyiség esetében, de
nem is ezt kívánja kivesézni. Mivel mégiscsak 2f mz-es helyiségekroi uan szó, nem a
csökkentett, hanem a számított bérleti díjat javasolja.

Soós György
Yá|aszađásra megadja a szőt a JGK Zrt. divíziővezetőiének.

Nováczki Eleonóľa
Befogadja a módosító javaslatot.

Soĺís Gyiiľgy
Egyéb kéľdés, hozzásző|ás nincs, a vitát lezárja. Szavazásra bocsátia az a|źbbi határozati
javaslatot:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy
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l. hozzájárul a Budapest VIII. kerÍi|et, 35357ĺ0lN| he|ytajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. keriilet, Lujza u. 5. szám a|att t;piĹhań, 22 mź
alapterülettĺ, tires, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratű ftildszinti nem lakás cé|jára
szolgáló helyiség bérbeadásáhozhatározott időtartamra,2Of0. december 3l-ig a Siici és
Gytiľgy Kft. részéľe rakttĺrozás céljáľa, 25.333,- Ft/hó + ÁFA bérleti d,j + koztizemi és
külön szolgáltatási díjak cĺsszegen. A bérleti szerzod'és lejártát követőän az uj bér|etijogviszony létesítéséľől és a bérleti díjľól a Bizottság dont.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt. vagyongaz,dálkodási igazgatója
Határidő: 20116. április 25.

2. hozzájárul a Budapest VIII. keriilet, 35357l0/N2 he|yrajzi számon nyilvántartott,
ternrészetben a Budapest VIII. kerü|et, Lujza u. 5. szám a|att ta|áihatő, f2 mź
alapterületű' üres, cĺnkoľmányzati tulajdonú, utcai bejáratú foldszinti nem lakás céIjára
szolgáIő helyiség bérbeadásáhozhatározott időtartamta, fO2O. december 3l-ig a Stici és
G1,tiľgy Kft. részéreruktározás céljáľa, f6.667,- Ft/hó + Áľ.a. bérleti dť1 +|7i576.erni és
külon szolgáltatási drjak összegen. A béľleti szerzodés |e1ártát követőän az ú.i bérletijogviszony létesítéséľőI és a bérleti díjról a Bizottság dönt.

Fele1os: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
I{atáridő: 20|6. április 25.

3. felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t ahatátozat I.)-2)pontjában foglaltak
szerint a bérleti szerzódés megkotésére, amelynek feltétele, hogy.u, 

"Ônko.-ä"i;n
tulajdonában álló nem lakás céIjára szolgáló helyiségek bérbeadásanak feltételeiľol szóló
35/20|3. (VI.20.) önkormányzati ľendęlet 14 $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyző előtt egyoldalú kotelezettségvá|Ialási nyilatkozat aláírisát Vállalja a leenao
bérlo.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpo nt Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20 I 6.június 30.

Soós Gytirgy
Megállapítja, hogy 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta| aBizottság azalábbi határozatot
elfogadta:

391/2016. (Iv.25.) sz. Városgazdálkodási és Pénzíigyi Bizottság határozata
(l4 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájárul a Budapest VIII. keľĺilet, 35357/0ĺN1 he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. keriilet, Lujza u. 5. szám a|att taláIhatő, 22 mź
alapterületű' iires, cinkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú ftjldszinti nem lakás cé|jára
szo|gá|ő helyiség bérbeadásához hatźrozott időtartamia, 2020. december 3|-ig aStĺci és
György Kft. ľészére raktározás cé|jára,25.333,- Ftĺhő + ÁFA bérlęti díi + ki>znzemi és
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kĹilön szolgáltatási díjak osszegen. A béľleti szerzodés lejártát kovetően az új bérleti
jogviszony létesítéséľőI és a bérleti díjról a Bizottság dont.

Fęlelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt. vagyongazdálkod ási igazgatőja
Hatáľidő: 20|6. ápr||is 25.

2. hozzájáru| a Budapest VIII. kerĺilet, 35357l0/N2 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest Vtll. keľü|et, Lujza u. 5. szäm alat1 taláihato, ff mź
alapterületű, üres, cinkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú fötdszinti nęm lakás céIjára
szolgáló helyiség bérbeadásáhozhatározott időtaľtamra,2020. december 3l-ig a Sĺici es
Gytirgy Kft.ftszéreraktározás céljára, f6.667,- Ft/hó + ÁFA béľleti drj + koztizemi és
ktilön szolgáltatási díjak összegen. A bérleti szerződés |ejártát kovetőĹn az új bérleti
jogviszony létesítéséről és a bérleti díjról a Bizoťtság dont.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KozponI Zrt. vagyongazdálkod ási ĺgazgatő1a
Határido: 20l6. április 25.

3' felkéri a lőzsęfvárosi Gazdálkoĺĺási KözponÍZrt.-t ahatározat I.)-2.) pontjában foglaltak
szerint a bérleti szerződés megkötésére, anrelynek feltétele' hogy^ az 

"tnkormänyzat

tulajdonában álló nem lakás céIjára szo1gáló lrelyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló
35/20|3. (VI. 20.) önkoľmányzati rendelet 14. $ (2) bekezdésę a|apjtn 3 havi bľuttó
bérleti díjnak megfelelő óvadék megf,rzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
közjegyző előtt egyoldalú kötelęzettségvállalási nyilatk ozat aliírisát vállalja a teel-,ao
béľlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkod ási igazgatőja
Határidő: 2016. június 30.

Napiľend 3.5. pontja: A Budapest VIII. keľĺilet, Vásáľ utca 4. szám alatti,34875l0ĺNf8
helyľaj zi számű iizleth elyiség elid egen ítés e

Soós Gyiirgy
A vitát megnyitja, megadja a szőÍ. Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Ugy |źttja, egy féléves béľlet után szeretné megvásárolni a bérlo a helyiséget. Fél év után
máskor sem szokták ęladni, ha bejött az uz|et,legyen még egy kicsii aeřlo, azután majd,
később adja be vásárlási kéręlmét.

Soós Gytiľgy
Megkérđezi Jakabfy Tamás képviselőt, óhajt-e valami javaslattal élni.

Jakabfy Tamás
Pusztán arrnyit kívánt jelezni, hogy nem tudja támogatni az előterjesztést.

Soós Gyiirgy
Egyéb kérdés, hozzászo|ás nincs, a vitát |ezárja. Szavazásra bocsátja az a|ábbi határozati
javaslatot:
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l) hozzźtjáru| az ingat|an-nyilvántartásban 34875l0lV28 he|ytajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. kerület, Vásár utca 4. szám aiaii, földszinti, uicai bejáratri,23 m2 alapterĹiletű üzlethelyiségre vonatkozó eladási aján|at bér|ő részéľe tĺjrténő
megktildéséhez, a véte|ámak, az elkészült foľgalmi értékbecslés, valamint a
32/20|3. (Vil.l5.) önkormányzati rendelęt alapján a foľgalmi érték 100 %o-ában, azaz
1 l.370.000,- Ft összegben történő kcĺzlése mellett.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Közpon t Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. április 25.

f) felkéľi a Józsefvárosi Gazdálkodási Kozp ont Zrt,-t a határozat 1.) pontja szerinti eladási
aiánlat kiküldésére és az adásvéte|i szerződés megkötésére.

Felelos: Józsefvárosi Gazdá|kodási Kcizpont Zĺ1. vagyongazdálkocl ási igazgatőja
I.Iatáridő: 201 6. júrrius l 5.

Soós G1'örgy
Megállapítja, hogy 10 igen, 2 nem,2 tartőzkodás szavazattal a Bizotts tę az a1ábbi határozatot
elfogadta:

392120|6. (Iv.25.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts álghatálrozata
(10 igen,2 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcĺnt, hogy

1) hozzájérul az ingat|an-nyi|vántartásban 34875lOlN28 he1yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. kerlilet, Vásáľ utca 4- szám aiatii, ftjldszinti, utcai bejáľatú,23 m2 alapterületíĺ üzlethelyiségre vonatkozó eladási aján|at bérlő részére történő
megküldéséhez, a vételámak, aZ elkésztilt foľgalmi értékbecslés, valamint a
32120|3. (V[.15.) önkormányzati rendelet a|apján a forgalmi érték l00 oÁ-ában, azaz
l 1.370.000,- Ft cĺsszegben tcirténő kĺizlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Közpo ntZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20116. április 25.

2) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Közp ont Zrt.-t a határozat t.) pontja szeľinti eladási
ajźtn|at kiktildéséľe és az adásvéte|i szerződés megkcitéséľe.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpo nt Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20|6. iúnius l5.
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4. Egy éb előteľjesztések
(írás b eli előterj es ztés)

Napirend 4.1. pontja: Javaslat a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ve| ktitendő
m egállapodás megkötésére
Előĺerjesztő.. Dr. Sára Botond - alpoĺgármester

Soós György
A vitát megnyitja, megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Amellett, hogy nagyon üdv<jzli ęztaz új gyalogátkelőhelyet, szeretné megkérdezni, hogy itt a
teľveket is a JGK fogja majd elkészíteni a szerződés keľetében, vagy azokvannak máľ.

Soós Gytirgy
Válaszadásra megadja a szőt az aljegyzónek.

Dľ. Mészár Erika
Azokat is a JGK Zrt. fosiaelkészíttemi-

Soós Gyłirgy
Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
A kész terveket a Bizottság elé terjesztik, vagy pedig egybol kivitelezésre ťognak kerĹilni?

Soĺís Gytirgy
Ugy véli, a kérdés elso fęlére a vźtLasz: nem, de megkéri az aljegyzőt' juttassa el a Bizottság
részére akész terveket, tájékoztatőként.YáIaszadásra megadja a szőt az aljegyzőnek.

Dr.Mészár Erika
A kész tervek nem kerĺilnek már aBizottság elé. A teljes bonyolítással bízza mega Bizottság
most a JGK ZÍt.-t, dę természetesen a kész tęľveket tájékoztattls céljábóI a Bizottság elě
fog|ák táľni.

Soós Gyöľgy
Megköszöni avtiaszt. Egyéb kérdés, hozzásző|ás nincs, avitźt|ezárja. Szavazásrabocsátjaaz
a|ább 1 határ o zati j avas l atot :

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

1. a ,'Teleki tér 17 . szám elé gyalogátkelő és a Százados úton (Művész telep)
forgalomlassító küszcibök kialakítása'' elnev ezésu beszerzéssel kapcsolatos valamernyi
feladat teljes koľű lebonyolításával megbízza aJózsefuaĺosi GazdáIkodási Kĺizpont ZÍt.-t

. és elfogadja ahatározat L. sz. mellékletét képező megállapodást.

Felelős: polgármester
Határidő : 20 | 6, áprĹ|is 25.
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2. felkéľi a polgármestert a határozat l. sz. mellékletét képező megállapod ás a|áírására.

Felelos: poIgármester
Határidő: 20|6. április 30.

Soó's Gytiľgy
Megállapítja, hogy |4 igen,O netn, 0 tartózkod ás szavazattal a Bizotts ág az a|ábbihatározatot
elfogadta:

39312016. (Iv.25.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénziigyi Bizotts ághatáłrozata
(14 igen,0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizoťtság úgy dörrt' hogy

l. a ,,Teleki tér 17 . szám elé gyalogátkelő és a Százados úton (Műr,ész telep)
foľgalomlassító küszobök kialakítása'' elnevezésĹr beszeľzéssel kapcsolatos valamenľl1,i
feladat teljes körtí lebon1,oIf16sával nregbízzaaJózseíi,árosi Gazdálkodási KözpontZrt._t
és elfbgadjaahatározat |. sz. rnellékletét képezó rrregállapodást.

Felelos: polgárrnester
Határidő: 201 6. április 25.

2. felkéri a polgármestert a haÍ'ározat l. sz. mellékletét képezo megállapod ás a|áírására.

Felelős: polgármester
Határido: 2016. április 30.

A393/2016. (Iv.25.) sz. VPB határozat 1. sz. mellékletét a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete
tartalmazza.

Soós Gyłiľgy
Zárt Ulést rendel el.

5. Zárt iilés keretében tárgyalandó előteľjesztések
(ír ás b e I i e l őterj e sztés)

Napirend 5.1. pontja: Javaslat gépjármű-elhelyezési ktitelezettség megváltási díjánakelengedéséľe " z{pr Ülns "

Előterjesztő.- Dr. Galambos Eszter - a Gazdálkodási Ügyosztáĺy vezetője

A ĺtapireĺtd tdrglaldsa uźrt ĺilés keretében tĺjrtént az Mtjtv. 46.s O bekezĺlése értelmében. A
napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat ěs a meghozot jg4/20I6. (IV.25.) sz. WB

hatdrozatot ĺl aÍrt iilésrdl késziilt jegyzőkijnyv tartalmazza.
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Napiľend5.2.pontja:JavaslataBuĺlapestvIII.keľület,DéľiMiksautcaĺ-
számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról vaIó lemondásra zĺrur Üĺ,És
Előteľjesztő: Dr. Gĺllambos Eszter - a Gcĺzddlkod,ási [IgyosztćĺIy vezetője

A napirend tdrgyalttsa ztűrt iilés keretében tłjrtĺĺnt az Mön. 46.s Q) bekezdése értelmében. A
napireltd tú'rgyalĺÍsa sordn elhangzottakat és ĺl mcghozott 3g5/20I6, (IV.25.) sz. ĺ/PB

Itatĺtrozatot a zĺirt iilésrdl késziilt jegyzőkönyv tartalmazza.

Napirend 5.3. pontja: Javas|at a ,,Pifypang óvoda újjáépÍtése vál||a|kozási szeľződés
keretében'' tárgytlkozbeszerzési eljáľásban kiĺzbenső diintéi meghozata|áľa
Előĺerjesztő.- Annus Viktor - a Rév8 Zľt. vezérigazgatóia - zÁnľ ÜlÉs
A ltupirend tĺźrgyąl1i5ą zĺirt iilés keretében tĺjrtént az Mötv. 46.s @ bekezĺIése értelmében. A

napiľend tdrgyaldsa sortín elhangzottakat és a megho1ott 396/20I6. (IV.25.) sz. WB
ltutcirozatot a zĺiľt üIésről késziitt jegyzőkönyv turtulmazza.

Soós Gyiiľgy
Isrnételterr nyílt ülés,
bizottsági ülést 13 óra

ság elnoke

K. rn. f.
,, ./-__'-*_\,, ĺ.'ŕ. [ 

.

\, ',/ I\/<,! 
i

Vii ľti s T am!t-.-)..-.-.
Bizottság alelnóke

melynek r,égérr lelretőség van kéľdések feltételére. Ezek lriánvában a
13 perckor bezár.ia, megköszöni a részvéteIt.

Az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság 20l6. április 25-ei rilésén elhangzottakat hitelesen tanúsítia.

LoC'- Gi--U-
Bodnár Gabriella

Szervezési és Képviselői Iľoda vezet

Szervezési és Képviselői Iroda ugyintézoje

A iegvzőkönw mel|ék|etei:

- 1. sz. melléklet l a 393/20]6. (IV.25.) sz.

- jelenléti ív

- meghívĺí

- előterjesztések

VP B határozat mellékĺete

/.o



1. sz. mel|éklet
cl 393/20I6. (IV.25.) sz. VPB hatáľozat melĺéklete

Megbízási szerződés és m cgh ataImazás
amely létrejiĺtt egyrészĺí|| a
Budapest Főváros VIII. keľü|et Józsefvárosi onkormányzat (szśk'he|y: 1082 Budapest, Baross u,63-67.,adósám: |5735715-242, törzsszám: 735715, bankszÁm|aśzÁm: l0403387-00028570-00000000, statisaikaiszám: |57357|5-841|-32|-OI, képviseli: dr. Kocsis Máté po|gármester), a továbbiakban: Önkormányzat,
másrészĺőI a
Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. (szśkhe|y: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., adószÁm:25292499-2-42, cégegyzékszám: 0l-l0.048457, bankszámlaszám: K&H sańk: Ioąo:g87-00028859-00000006, képviseli:dr. Pesti lvett igazgatósági elnÔk) a továbbiakban JGK Zrt.
(egyĺittesen: Felek) között az a|ábbiakszerint:

I.

E|őzmények
Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefvarosi onkormányzat Képviselő-testĺ.iletének 66/1f0|2. (XIr.l3.)önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontja szerint a helyi ŕtĺ^tukon, a helyi önkormányzat tulajdonában ál|óközforgalom elől el n3m zart mag.ĺnutaton, valamint íeręken, parkokban és egyéb közteľÍileteken közritijárművel történő vá.ra!<ozasi ipaľtólesĺ; kozszo|gá|tatás ellátása tekintetébęn a Józsefuárosi GazdálkodásiKĺĺzpont Zrt. jogosult eljárni.

A folyamatos lakossági igények és Teleki téri piac gyalogos foľgalmán'ak növekedése miatt indokolt egy újgyalogátkelő kialakítása. A helyi adottságok és az igény-ek f,foelemĺevéteiével 
" đáńg]1rclő létesítése a Telekitér 17. számnál javasolt.

A Százados t]ti fizqt(5 parkoló ovezptkialakÍtása me|leff, a lakossági igényeknek megfelelően új forgalmi rend iskialakításra kerÍi|. Az áthaladó forgalom lassítźsa, a biĺonságosább. gyalogo,'ro.gulo* és az on lakóknyugalmának érdekében forgalomlassító kiiszöbök kiépftése szükséges.

A gya|ogátkelő és a forgalom lassÍtó ktiszĺĺbök kiépítéséhez kapcsolódó beszerzési eljárás mielőbbi gyors éshatékony e||átása érdekébęn szükségessé váIt jelen megállapodÄ megkötése az onkormán yzat és a IGK Zĺt.kĺjzött.

Az onkormányzat a 20|6. évi kĺĺltségvetésébęn biztosítja a kivitelezés fedezłtét, mely a ll40l címenrendelkezésre áIl.

Mindezek a|apján a jelen megállapodas minden ľendelkezését a fęntiekre tekintettel kę|I éltelmezni ésalkalĺnaani.

II.

A megá|Iapodás tÁrgya
l. Felek kijelentik, hogy jelen rnegállapodás a|apján az onkormán yzat megbiz,a és meghata|mazza JGK ZÍt.-t,hogy nevében és helyette
. a,,Teleki tér |7. száĺn elé gyalogátkelő és a SzĄzados úton (Mrivész te|ep) foľgalomlassító kiiszi'bökkialakítása''

elnevezésĘ építési Ę"*há'á" és szolgáItatás megrendelés tÁĺgy(l beszerzési eljánást folytasson le, vatamint azezzc| kapcsolatos valamennyi feladatót teljes körrien ellássa.
2. Felek rögzítiŁ hogy- jelen megáIlapodás k'lzÁrő|ag a II.1. pontban megfiatÁrozott beszeľzésekre (atovábbiakban: beszerzések) terjed ki, a Felek egébbesznrzśseře nem.
3. A beszęrzśsi efáľásokat jeten megállapodás alapján - aĺurak érdekében, hogy a lGK Zrt. szcrzódésttudjonköfui - a JGK Zrt. fo|ytatjale. Ennek ol.an tot"l"' megtemi minđen olyan jogrryil atkozato\illetve intézkedéstmelyek a bęszr,rzśsi eljrírások eľedményes lefolytatásáňoz sziikségesek
4. Felek rögzítit hogy II.3. pont alapján a JGK Zrt., m|nt az eljárás ajĺánlatkéľoje , a sajátbeszerzési szabá|yzataa|apján jár e|.

5. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megáIlapodás alapjan a JGK Zrt.-tterhelik mindazon kötelezettségek,illetve illetik mindazon jog'oś, -"ly"l. a iogsziaalyot alabj.ĺn az ajáĺúatkérőt teľhelit illetve illetit kivéveazon aján|atkérőí jogoka! illetve kötęlezeĺsegetei melyeř a fentijogszabályok ,"",,int nem kapcsolódnakközvetlęnĺi I ezrn e|j ar áshoz.
6. Az onkormányzat ezęrnel felogosí$a a IGK Zrt.-t,hogy a teljesĺtés soľĺín teljesítesi segédet vegyenigénybe.
7, Az eljárások \efolýatásáért a JGK Zrt. díjaz,ásbnnem részęsül.
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8. A beszerzési eljárások iratanyagát a JGK Zr1' azok |ezáru|tát köveĹően haladéktalanul köteles átad,ni azonkormányzatnak.

9. Felek megállapodnak abban, hogy jognyilatkozataikat csak írásban, az átvéte|helyét és idejétigazo|ómódon
tehetik meg érvényesen.

l0.Jognyilatkozattéte|éręjogosu|tak az a|ábbi szeméIyek vagy az általuk tetjes bizonyító erejű magánokiratbanvagy kĺizokiľatban meghata|mazott személyek:
a. onkormá nyzat részć,rii|:

i. név:
ii, bęosztás;
iií. elérhetősés

b. JGK részśrő|:
i. név:
ii. beosztiís:
iií. elérhetőség:

I I. Írasbeli közlésnek minősiil:
a. tértivevényes vagy ajánlott |evél,
b. a|áírt feLjegyzés vagy jegyzókinyv,
c. a fenti szeméJyek, illetve meghatalmazottjaik címére kiildött' és sikertęlen kézbesítési jelentéssel nemérintett e-maiI,
d. a fęnti személyek, illetve meghatalmazottjaik faxszźlmfua kĺildiitt' és sikertelen adási jelentéssel nemérintętt teIefaxĺ.izęnet.

l2. JęIen megállapodást a Felek a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárultáig kötik.
13.A JGK Zrt. ťe|ę| az źůta|a, il|etve teljesĺtési segéde által tett intézkedéset illetve mulasztások valamennyiháhányos j ogktĺvetkezményeiéľt.
14.Felek kijelentit hogy jelen megállapodásból eredő jogaikat éS kötelez€ttségeiket jóhiszemĺĺen - azmegállapodás céljának megfelelően - gyakorolják es magáta"rtásukkal folyamatosan"elősegítik a megáIlapodásteljesedésbe menését.

. l5.Felek megáIlapodnak abban, hogy amennyíben jelen megállapodiís bármely rendetkęzése kógens jogszabźt|yba
ütkcĺane, akkor a jogséĺtő ręndelkezés helyébe--minaen řovauuĺ;ogcselekĺnény, ĺgy hil<ĺnásen a megáIlapodásmódosítása nélkÍil - akite|ęző érvényti jogszabátyi rendelk 

".e'íe{.
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Á JGK Zrt. vá||a|ja
l. A JGK Zrt. jelen megállapodás szerinti feladatai ellátasa során az Önkormányzat érdekeit előtérbe helyezve,avonatkozÁ jogszabáIyok, valamint jelen megáIlapodĺĺsban foglaltaknak megfeteloen jáĺ eI.

rv.
Áz Önkoľm á nyzat vá|Ia|ja

l- e1 onk9rmányzat gondoskodik arról, hory a megáIlapodás tźrgyábart érintett szęrvezetekösszehangolüan
végezzék a jelen megáIlapodiísban váIlalt kotelezettsegeiket'

,. ł. t*9ľ*'3t á|ta| a Budapest Főváľos VIII. kerü|et Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatal GazdálkodásiUgyosná|ya a kapcsolattaĺtásľa kijelölt szeru.ezrti egység, amely gondoskodik az esetlegesen szĺikségeselőteľjesztések előkészítésérő|, az adatok es infonnáčíókĺesreliĺserőL továbbításáról, alkalĺnazasiĺró|, éskoorđináIja a dokumenfumok aláÍnísáhoą hitelesítéséhez szükséges iigymenetet.
3. Amennyiben jelen megállapodásbĽłq':l"kĺoz az onkonná,nyzatbrírmilyen jellegíĺ nyilatkozatą döntése.sziĺkséges, ilgy u onkormányzat szuSz-ében és a Polgríľmásteľi Hivatal sŻvĺšz-uán meghatározottak

szerint haladéktalanul, és soron kívitl intézkedik.

v.
Záľó rendelkezések

I. Jęlen megállapodást a Felek a jelen szcrződés iI.12. pon$ában meghatáľo zott időtartarrtig kötik.

2. Je|en megállapodĺís módosítiása kizźróIagírĺásban, a Felek köais megegye zéséveltörténhet.
3. Jelen megállapodást bármelyik Fél indokolás nélkül a másik félhez címzett előzetes írásbeli nyilatkozata|apjan 15 napos hatáľidővel felmondhatĺa.
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4. A Felek megál|apodnak. u!!.T, hogy a megál|apodásbó| eredő eset|eges jogvitáikat e|sősorban békés úton,előzetesen egyeztetéssel o|dják meg.

5. A Felek kijelentik, lloły ?megáIlapodásban nenr szabá|yozottkérdésekben aPo|gáriTtirvénykönyvrőĺszó|ó
2013. évi V. törvény rendelkezései az lrányadók.

6. Jelen megá|lapodás azaź.a|áíróés ellenjegyző uto|só Fétaláĺrásáva|és ellenjegy zésévę|lép hatályba.

7. JeIęn megállapodást a Felek képviselői elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkat megegyezi5the|ybenhagyóan négy példányban íľjĺk äIĺ.

8. Jęlen megállapodást a Budapest Főváros VIII. kerület Józsęfoárosi onkormányzat Képviselő-testĺiletVaľosgazdálkodási és Pénziĺryi Bizottsága a .........,.../20I6. (IV.25.) szamú hataro zatavalhagna jóvá.

KeIt: Budapest 20l6. ápľilis

Budapest Főváros VIII. kertilet
Józsefu árosi onkormiĺnyzat

képvise|etében
dľ. Kocsis Máté
polgármester

Józsęfu aľosi GazdáIkodrís i Kłjzpont Zrt.
képviseletében
dr. Pesti Iveťt

igazgatósági elnök

Fedezet:

Pénzügyi leg e| lenjegyzem :

Páľis Gyuláné
p énzll gy i Íigy o sztá|ý v ezető

Jogi szempontból elleąjegyzem:
Danada-fumĺán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészáľ Erika
aljegyzn
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