
666 l20I3. (W. 1 0.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú' 12 igen szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy
1. engedélyezi Pál Katalin részére hatáĺozat|an idejű bérleti szerzőďés megk<ĺtését a

Budapest VIil., Futó u. 5-9. szám aIatti 35576lI hĺsz-tl telken kialakított gépkocsi-
beállóra, 30 napos felmonđási idővel 6.368,- Ftlhó + efa bérleti díj mellett.

2. Az 59120|1. (XI. 07.) szaĺnű onkormanyzati rendelet 13. $ (2)bekezđése alapján a
bérleti szerzőđés hatáIyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegtĺ óvadék megfizetése.

3. Az 59/2011. (XI. 07.) szamí onkormányzati rcndelęt 15. $ (4) a.) pontja a|apján
eltekint az egyoldalú k<itelezettség vállaló nyi|atkozatkozjegyzói okiratba foglalásától,
a bérleti díj méľtékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2013.június 17.

A Kisfalu Kft. tájékoztatńsa alapján: A határozatľól szóló értesítést megküldték 2013.
június |'4-én. A bérleti szeľződés a|áírásra került 2013. augusztus 8. napján. Az ügy
további intézkedést nem ĺgényel.

667 /20 13. (\ł. 1 0.) sz. Váro s g azdá.Jko dáls i és Pénzĺi gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhan gú, 12 igen szav azatta|)

A VarosgazďáIkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dtint, hogy
1. engedélyezi Horváth Miklós részéte határozat|an idejű bérleti szętzóđés megkötését a

Budapest VIII., Futó u. 5-9. szźlm a|atti 35576l| hrsz-Íl telken kialakított gépkocsĹ
beállóra, 30 napos fęlmondási idővel 6.368,- Ft/hó + Áfa béľteti díj mellett.

2. Az 59120|1. CXI. 07.) számű onkoľmanyzatirenđelet 13. $ (2) bekezdése alapjan a
bérleti szerzőđés hatźiyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
cisszegű óvadék megfizetése.

3. Az 5912011. (XI. 07.) számű onkormányzatĺrenđelet 15. $ (a) a.) pontja aIapján
eltekint az egyoldalú ktjtelezettség vállaló nyi|atkozatkozjegyzői okiratba foglalásától,
a béľleti díj méľtékéľe tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hataridő: 2013 .június 1 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľleti szerződés a|áírásra keľült f0L3. június
14.én. az.iigy további intézkedést nem igényel.

Id. Varnyú Csaba egyéni vdllalkoaÍ és lfr. Varnyú Csaba egyéni vdllalkozlj közijs
kérelme bérlőtórsi jogviszony létesítésére a Budapest WII., Magdolna u. 34. szóm

alatti ö n ko rmdny zati t ulaj do n ú h e Iy is é g v o n at ko zlÍs ĺÍb an

668/20Í3. (vI.10.) sz. Váľosgazdáł|kodásĺ és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(l.1 igen 1 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
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1. engedél:łezi id. Vaľnyú Csaba béľlő által béľelt Budapest VIII.' 35353l0lV3
heIyrď1zi számon nyi|vántartott Budapest VIII., Magdolna u. 34. szám a|att Iévő
utcai bejáratu, ftjldszinti 28 .' alapterĹiletű helyiség tekintetében a bérlőtaĺsi
iogviszony. valamint a funkció váltás engedélyezését ifj. Vaľnyrĺ Csaba egyénĺ
vállalkozóval 35.258,- Ft/hó + Afa béľleti, +kłjzijzemi és külcjn szo|gáItatási díjak
megáIlapításttvaI dohánytermékek aĺusítása (szeszesital árusítással) cé|jára,
hatátozat|an időľe.

2. a béľleti szerzódés megkötésének feltétele' hogy az Önkormźnyzat tulajdonában ál1ó

nem lakás cé|jtra szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló I7l2005. Gv.
2O.) számű Budapest Józsefuárosi onkoľmźnyzati renďe|ęt 22. $ (2) d) pontja
éľtelmében a leendő bérlőtaĺsak a bérleti szerzőđés megk<ĺtését mege|őzően kĺjtelesek
megfizetni a 13 . $ (2) bekezđés szerinti óvadékfeltöltést, valamint a 22. $ (2) c) pontja
a|apjankozjegyző előtt egyoldalú k<ltelezettségvźi|alási nyilatkozat a|áírásźú, vá||a|jek
a leendő bérlőtĺírsak, vállalják továbbá a Rendelet 22.s Q) b) pontja a|apján, ha a
bérleti szerzőđés nem tartalmaz ílyen kikötést' a bérleti đíjat. ajövőben, évente január
l-jétől a KSH á|tal az elóző évľe vonatkozőankozzétett fogyasztói aľindex mértékével
növelve megťtzeti.

Felelős: Polgármesteľ, Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hatĺíľidő: 2013.junius 1 7.

A KÍsfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. június 13-án az értesítették az iigyfelet'
béľleti szerződést nem ktitött. Továbbĺ ügyintézést nem igényel.

TIIALASA Bt. béľbevételi kérelme a Budapest VIil. keriilet, Pľdteľ u. 37. sutm alatti
iir e s ö n k o r m ú ny zati t ul aj do n ú h e ly is é g v o n at ko zlÍ s d b a n

669l20t3. (u.10.) sz. Váľosgazd'á|kod'álsi és Pénzügyi Bizottságbatározata
(e gyhan gú, 12 igen szav azĺtta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

hozzájárul a Budapest VIII., helyrujzi3629tl0|N3 számon nyilvĺántartott, teľmészetben a
Budapest VIII., Práteľ u. 37. szám alatt taIá|hatő, 40 m2 alapteľĹiletri, ĺires'
ĺinkoľmányzati tu|ajdonu, utcai, ftjldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásához
hattrozat|an időre 30 napos felmondással, a THALASA Bt részére, ťĺzíkai kozérzetet
javítő szolgáItatás cé|jźra, 21.467 ,. F.t/hó + ĺfa bérleti + kłjzilzęmi- és ktilön szolgá|tatási
d'jak tisszegen, azzal, hogy a leendő béľlő saját kciltségén vá||alja a helyiség
renđeltetésszeru haszná|atta alkalmassá tételét. A béľleti szerződésben rögzíteni kell,
hogy a leendő bérlő a béľlet időtartama alatt bérbeszámítási igénnyel nem lép fel a
tulaj dono s onkoľmany zatta| szemben.

hozzájárul a helyiség bérlő kĺjltségén történő felújításahoz, átalakittsához.

a bérleti szerződés megkĺltésének feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában álló
nem lakás cé|jaľa szolgáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 1712005. (IV. 20.)
sztmű Budapest Józsefuaľosi onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyzó előtt egyoldalú kĺjtelezettségvá|Ialási nyilatkozat aláirását vál|alja a leendő
bérlő'

1.)

2.)

3.)
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Felelős: Kisfalu Kft' tigyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 2013.junius 1 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. június 20.án a bérleti szerződés megktitésľe
keľült. Továbbĺ ügyintézést nem igényel.

PRT START KÍt. bérlő és a pruírnn PRo Bt. közijs kérelme bértőtdrsi jogviszony
létesítésére a Budapest WII., Prúter u. 30.32. szdm alatti önkormúnyzati tulajdonú

h e Iy is ég v o n at ko zlÍs úb an

67 0 l 20t3. (W. 1 0.) sz. Váro s g azdáůko dáls i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(9 igen 1 nem, 2 tartőzkodás szavzzatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. engedéhlezi a Budapest VIII., Práter u. 30-32. szátm alatti,35696l0l1J49 hĺsz-ú, utcai

bejáratu, ftjldszinti, 42 m" alapterülettĺ nem lakás célú helyiségľe bérlőtáľsi jogviszony
létesítését a PRT START Kft bérlő és a PRÁTER PRo Bt kĺiztjtt,39.638,. Ft/hó + Áfa
béľletĹ, ł konjzemi és külön szo|gźl|tatási díjak összegen ruI<tźnozás, valamint trafik,
dohĺányáru kiskereskedelem (szeszesital aĺusítása nélkül) céIjtlr a.

2. a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormtnyzattulajdonában ál1ó nem
|akás cé|jára szolgźiő helyiségek bérbęadásanak feltételeiről szóló 1712005. (IV. 20.)
számis' Budapest Józsefraĺosi onkormanyzati rendeIet22. $ (2) d) pontja értelmében a
leendő bérlĺítáľsak a béľleti szerzodés megkĺĺtését megeIozően kötelesek megfizetni a
13.$ (2) bekezdés szeľinti óvadékfeltĺiltést, valamint a 22. $ (2) c) pontja alapjárl
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvźĺIlalási nyilatkozat a|áírását vźl|alják a leendő
bérlőtársak.

Felelős: Polgáľmester, Kisfalu Kft Ĺigyvezető igazgatőja
Határidő: 2)I3.junius 1 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20Í3. június 19-én a béľleti szeľződés megkłitésľe
kerůilt. További ĺĺgyintézést nem igényel.

Javaslat a ruharos Ügyvédi Iroda megbízlÍsi szeľződésének 2013. mdjus havi
te lj es íté s ig azo lds dr a

67 t l 2013. (vL 1 0.) sz. Vá ro s gazdálko dási és Pénzůigyi Bĺzotts ág határ ozata
(e gyhangú, 12 igen szav azatta|)

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra a Juhaľos Ügyvédi lľodával kötött megbízási szerzódés teljesítés
ígazo|ásátz}I3. május l-jétől 2013. május 30-ig terjedő időszak'ra.

2. fe|kéti apolgźrmestert a hatźlĺozat 1. pontjában foglalt teljesítés ígazolás alźńrására.
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Felelős: polgáľmester
Határiđo: 2013 . junius 2 1 .

A Szervezési és Képviselői Iroda tźłjékoztatása alapján: A Juhaľos Ügyvédi iroda részére
a teljesítésigazolás a|áírása megtöľtént.

Javaslat Teszúľsz Kdľoly megbĺzdst szerződésének 2013. mújus huvi teljesttés
igazoIlÍsdra

67 2 120|3. (VL 1 0.) sz. Váľo s g azdá,|ko dás i és Pénzĺi gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhan gú, 12 igen szav azatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasoIja elfogadásra Teszźlĺsz Károllyal kötött megbízási szerzodés teljesítés igazo|źsát
2013. május l-jétől 2013. május 3l-ig terjedő iďősza|<ra.

2. felkéľi a polgármestert a határozatl. pontjában foglalt teljesítés igazolás alźitására.

Felelős: polgáľmester
Hattridó: 2013 .június 2 1 .

A Szervezési ós Képvĺselői Iroda tájékoztatása alapjánz Teszársz Káľoly részére a
telj es ítésig azo|ás a|áír ása m egtti rtént.

Javaslaí gépkocsi-bedllók bérbeadúsdra (1 dĐZÁRr tjĺps

674120|3. (vI.17.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 13 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. engedélyezi K. F. részére határozatlan idejű bérleti szerzőđés megkotését a Budapest
VIII., Kisfaludy u. 7. szźtm aLatti, 35630 hrsz-ú lakóépiilet udvarán kialakított gépkocsi
beáIl&a,30 napos felmondási idővel 6.368,. Ft,- Ft/hó + Áfa bérleti díj mellett.

2. az 1.) pont szerinti bérlő a 60120II. (XI. 07.) számil önkormányzati ľendelet
rendelkezései a|apján a mozgássérült paĺkolási engedély éľvényességi
időpontjáig mentesül a bérleti đíj ťlzetési k<jtelezettség alól.

3. az 59l20I1. (XI. 07.) számt ĺinkoľmányzati rendelet 13. $ (2) bekęzdése alapjźn elengedi
az ővadékmegfizetését, tekintettel a jelen határozat 2.) pontjában foglalt mentességre.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido : 20 13 . június 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A bérleti szerződés a|áírásra kerĺilt 20|3. június
28. napján. Az ugy további intézkedést nem igényel.



M. M. magdnszemély és az orientľail l{ft. béľbevételi kérelme a Budapest Wn.
keriilet, Lőrinc pap tér 3. szúm alatti iires tjnkoľmdnyzati tulajdonú garda helyiség

vonatkozĺÍsdban ZART ULES

67 5 ĺ20 13. (vI. 1 7.) sz. Váro s g azdá|ko dás i és Pénzii gyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy:

1.) nem járul hozzá a Budapest VIII., 36718l0ĺN3 he|yrajzi számon nyilvántartott,
teľmészetben a Budapest VIII., Lőľinc pap tér 3. szám alatt talá|hatő, 24 m,
alapterületű, tires, onkormĺĺnyzati tulajdonú, utcai bejáratu, Íiildszinti bejaratu garázs
helyiség bérbeadásához, oľi entrail Kft . r észér e.

2.) hozzájórul a Budapest VIII., 3671810|N3 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII.' Lőrinc pap téľ 3. szám alatt taLá|hatő, 24 m"
alapterĹiletű, üres, önkoľmányzati t|J|ajđonú, utcai, fülđszinti bejaľatu gaľazshelyiség
bérbeadásához hatźlrozott időre 2018. december 31-ig' M. M. részéte, gaúlzs cé|jźna,

l.5.000,- Ft/hó,+ Áfa bérteti łkijzizemi- és külön szoIgźitatźlsi díjak összegen.

3.) a bérleti szerzőđés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzat tulajđonában á1ló
nem lakás cé|jźraszolgáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóIó 1712005. (IV. 20.)
számu Budapest Józsefuaľosi onkormányzaÍi rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyzo előtt egyoldalú kĺjtelezettségvźiIalási nyilatkozat a|áitásźú. vá||a|ja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataľidő: 2013.június 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Mindkét felet éľtesítették 2013. június 21-én. A
béľleti szeľződés 20123. augusztus 7-én megkiitésre került. További ĺigyintézést nem
igényel.

Javaslat hatúrozat visszavonúsdra és ílj döntés meghozataldra a Budapest WII'
Magdolna utca ... .... szdm alatti lakús minőségi lakúscseréjével

kapcsolatban ZART ULES

676l20t3. (vI.17.) sz. Váľosgazdáikodálsi és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(egyhangú' 13 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dcint, hogy

1.) a 118120|3. (II.11.) szźtműhatźlrozatátésa34012013' (IV.15.)szźmuhatátozattń
visszavonja.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határiđő: azonna|
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2.) hozzájźnul a Budapest VIII., Magdolna utca . ....... szám alatti, 1 szobás,
komfortos komfotfokozatu,30,00 m" a|aptetiletű lakás tekintetében Sz. I. F. és

Sz. K. Gy. bérlőkkel fennálló bérleti jogviszony kĺjzos megegyezéssel torténő
megsztintetésével egyidejtĺleg, a Budapest VIII., Dankó utca . ... szźlm a|atti T

szobás, 3I,56 m' a|apterilettĺ ĺjsszkomfortos komfortfokozatv lakás megtekintett
á||apotában történő bérbeadásához, hatćtrozatlan iclőľę szólóan, azza| a feltétellel,
hogy a leadásľa keľĹilő bérleményfüet lakható állapotban bérIők leadjak, valamint
a cserelakás lakhatóvá tételével kapcsolatos műszaki helyreá|Iítás a kijelölt bérlők
felađata. Sz. I. és Sz. K. Gy. kötelesek a visszaadott és a bérbe adandó lakás
foľgalmi éľték különbözetének 50%-át - 345.000,- Ft-ot - megfizetni.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határiđő: 2013.július 3 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A forgalmi éľtékkülönbőzet 50oÁ-ának
megfizetésérő| sző|ő megállapodás megktitése, az tisszeg megfizetése, az űj bérleti
szerződés megktitése, a ľégi lakás birtokba vétele, és a csereÍngatlan béľlők részére
tőrténő bĺrtokba adása megttĺľtént.

Tulajdonosi houlÍjlÍľullÍs, Budapest WII lllés utca - Kőľis utca gyalogos-lÍtkelőhely
létesítéséne k közteriileti munkdihoz

68712013. (vI.17.) sz. Váľosgazdá|kod'álsi és Pénzůĺgyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 13 igen szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a BBK Kĺizút Forgalomtechnikai
Igazgatősźĺg részére Budapest VIII. Illés utca - Kőris utca gyalogos-átkelőhely létesítésének
k<jzteriileti munkáihoz szükséges tulajdonosi hozzájźlru|ását megadja a kcjvętkęző
feltételekkel:

|J gyhatszám: 1 6-653 l f0|3 .

K&e|mezo: BBK Koztlt Foľgalomtechnikai lgazgatőság Yarga Attila, tewező..
METROBER Kft., Keľtesy Géza

Helyszínek: Budapest VIII. Illés u. |2. szám alatti épĺilet előtt taIźihatő közút jaľda- és

aszfaltburkolatú útpályaszakasza, hľsz.: 35866, buľkolatbontással érintett,

Tźĺ.gy: Tulajdonosi hozzájnulás, Budapest VIII. Illés utca - Kőľis utca gyalogos-
átkelőhely létesítésének kĺ;ztertileti munkáihoz.

Helyreállítási kötelezettség :

- a burkolatbontással érintett jáľda- és útpálvaszakasz teljes szélesséeben és teljes
rétęgrendj ében történő helyľeállítása'
- a buľkolatbontás (és a forgalomtechnikai terv szeľinti fél útpálya|ezfuźsok) helyszínét
elkerül ő útvo nal at j ó I láthatő al j e|zik,
- jól láthatóantájékoztatjákaz,űthasznáIőkat a buľkolatbontás várhatő idotaĺamfuő|,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben történő he|yreáI|ítására,
- aberuhźnó és kivitelező közösen 5 év garancíát vállal a helyľeállított burkolatért.

Helyszíni szakfelügyelet :
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- Az engedélyes ) a kivitelezés terĹiletén érintett közműtulajdonosoktól
(kozműszo|gá|tatőktő|), azok eseti előírásai alapján helyszíni szakfelügyelet kér.

Felelős: polgármester
Hattnido: 2013 . június 1 7.

A Vagyongazdálkodásĺ és Üzemeltetési Ügyosztáty tájékoztatása alapján: A tulajdonosi
és Ktizútkeze|ői hozzájárulás okiratok kiadmány ozásra keľiiltek.

A 
''Virúgkandeldberek 

telepítési teľveinek elkészítése és a sziikséges engedélyek
beszeľzése, tórgyíl, közbeszeľzési éľtékhatdľt eI nem érő beszerzési eljdrús

er e dmény é n e k meg dII ap ítús a

6 8 8/2 0 13. (VI. 1 7.) sz. Város g azdá.Jko dásĺ és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú' 13 igen szavazatta|)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. a ,,Yirágkandelábeľek telepítési terveinek elkészítése és a sziikséges engedélyek
beszerzése,, tárgyíl, közbeszerzési érté|dlatárt el nem éró beszerzési eljárást
eredménytelennek nyilvánítja, tekintette| ar'ra, hogy az aján|attételi felhívás 15.
pontjában megjelcllt határidőig - 2013. június 07., 10.00 őta - egy ajánlattevő sem
nyújtott be ajanlatot.

2. ismételten megindítja a ,,Yirágkanđeláberek telepítési terveinek elkészítése és a
sztikséges engedélyek beszerzése,, tárgý, kozbeszeruési értékhatźnt el' nem érő
beszerzési e|jtnást, az alábbí módosítással:

a) az ajźn|attételi hataridő: 14 nap,

b) ajźnlaÍtev ók mtiszaki- szakmai alkalmasság minimum követelmény e :,, Aj án|attev ő
a jelen ajánlattéte|i felhívás megküldésének napját mege|őző 24 hónap
összességében ľendelkezzen legalább 2 db, összesen minimum 800.000 Ft
összegben sikeresen teljesített, közteriileten elhelyezendő építménynek nem
minősülő létesítmények teľvezésére vonatko ző refercnciáva|.,,

Fe1elős: polgármester
Hataridő: 2UI3.junius l 7.

A Vagyongazdálkodási és tjzemeltetésĺ Ügyosztály tájékoztatása alapján: A
viľágkandelábeľek telepítési teľvei és a szükséges engedélyek beszerzésre keľültek.

K ö zter iilet- h as zn óIati ké r e Im e k e lbír dI ds a

689 I20 13. (vI. t 7.) sz. Yáro s g azdá|ko dási és Pénziĺ gyi B Łotts ág batár ozata
(egyhangú' 13 igen szavazatta|)
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A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy köztertilet-hasznáIati
hozzájaru|ást ad _ teljes díjťrzetéssel . az a|ábbi ügyben:

KcjzterĹilet-haszná|ő.kéľelmező: Metrodom Kivitelező Kft.
(1065 Budapest, Révay u. 10.)

Közterület-hasznźiat ideje: 2013'június 26. - 2013.július 07.
Kozteriilęt-haszná|at cé|ja: építési munkaterĹilet
Köĺerulet-haszná|athelye: Mátyás téľ - Szerdahelyi u. sarok
Közterület-haszĺźiatĺagysága: 67m'

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Hataridő: 2013.június 1 7.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy tájékoztatása a|apján: Az ügyfé|
befizette a közteľĺilet-használati díjat,, az engedély kiadásra keľůilt.

690120Í3. (vI.17.) sz. Városgazd'áůkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 13 ĺgen szavazatta|)

A Viíľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺjzteľület-hasznétlati
hozzájźlruItlst ad - teljes díjťrzetéssel - az a|ábbi ügyben:

KözteľĹi1et-haszná|ő.kérelmező: DxN EUROPE Kft.
(1081 Budapest, Rákóczi út 63.)

KöZterĺilet-haszĺáIat ideje: 2013.junius 24. - 2013. december 23.
KöZteľtilet-hasznáIat cé|ja: reklámtábla
Köztertilet-hasznétlathelye: Berzsenyiu. 1. (Rĺákócziiú73.)
Kózteriilet-hasznáIatĺagysága: 2m"

Felelős: polgármester
Hatfuiđő: 2013 .június 1 7.

A VagyongazdáIkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az ügyfél
befizette a kłizteľület.hasznáIati díjat' az engedély kiadásľa keriilt.

69112013. (vI.17.) sz. Váľosgazdá'|kodálsĺ és Pénzügyi Bizottsághltározata
(egyhangú' l.3 igen szavazatta|)

A Yźttosgazđálkodási és Pérungyi Bizottság úgy dönt, hogy ktjzterület-hasznáIati
hozzájźľulźtst ad _ teljes díjfizetéssel - az a|źlbbi ügyben:

Közterület-használó.kére|mezo: ExedľaKft.
(1031 Budapest, Amfiteátrum u.23.)

Közteriilet-hasznźůatideje: f0I3.június 25' -2013.július 18.

Közteľtilet-haszná|at cé|ja: építési munkateľület (homlokzat felújítás)
Közteľület-haszĺáIathelye: Dobozi u.29.
Kozterület-hasznźiatnagysága: 17 mf
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Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 2013.június 17.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy tájékoztatása alapján: Az ůigyfé|
befizette a ktizterület-használati díjat, az engedéIy kiadásra kerůilt.

692 ĺ20|3. (vI. 1 7.) sz. Váľos gazdálko dási és P énzii gyi Bizo tts ág határ ozzta
(egyhangú' 13 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ilgy dtint, hogy kĺizteriilet-haszná|atí
hozzájźru|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az alábbí ügyben:

Köztertilet-hasznáIő^kére1mező: Eszkabia Trade Kft.
(1032 Buđapest, Bécsi ,tÍ228.)

Közterület-hasznáIat ideje: 20|3.jú1ius 0I. -2013. szeptember 30.
KöZterĹilet-haszná|at céIja: vendéglátó tęrasz
Közterület-haszná|at helye: Horváth Mihály tér 16.
Közteľiilet-hasznáIatnagysétga: 4m'

Felelős: polgáľmester
Hatáľiďó: 20|3. június 1 7.

A Vagyongazdálkodási és tizemeltetési Ügyosztáůy tájékoztatása alapján: Äz iigyfé|
befizette a kłizteľület-használati dÍjat' az engedély kiadásľa keľült.

693ĺ20t3. (vI.17.) sz. Városgazd'álkodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(egyhangú' 1.3 igen szavazattal)

A Yátosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dĺint, hogy közteľiilet-hasznáIati
hozzájźtruLást ad - teljes díjfizetéssel - az a|źtbbi iigyben:

Közteľület-hasznáLő,kérelmező: TIT Kossuth KIub Egyesůilet
(1088 Budapest, Múzeum u. 7.)

KözterĹilet-haszná|at ideje: 2013.július 0I. -2013. szeptember 30.
Közterület-hasznźiatcé|ja: vendéglátó terasz
Kĺjzterület-haszná|atnagysága: 29m.
Kcizterület-haszná|at helye: Múzeum u. 7. (paľos oldalon)

Felelős: polgármester
Hatźtrĺđő: 2013 .június 1 7'

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztźily tájékoztatása alapján: Az ůigyfél
beťuette a közteľület-használati díjat' az engedély kiadásra keľült.

69 4 l 20 13. (vI. 1 7.) sz. Váľo s gazdá|ko dás i és Pénzü gyi Bizo tts ág határ ozata
(egyhangú, 13 igen szavazatta|)
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A Yfuosgazdálkodási és Pénzngyí Bizottság úgy dönt, hogy közteriĺlet-haszná|ati
hozztĄén,l|tlst ad - díjmentességgel - az alábbi ügyben:

KöĺerĹilet-hasznáIő.k&e|mező: Szín-Keľ Kft.
(1162 Budapest, Dezsőfi au. I2.)

Közterület-hasznáIatideje: 2013.június 24. -2013.augusztus 31.
KöZterĹilet-hasznáIat cé|ja: építési munkaterület (homlokzat felújítás, á||ványozäs)
Ktjzterület-hasznáIathelye: Mátyás téľ 9.

Közterület-hasznáIatnagysága: 76m"

Felelős: polgármester
Hatáĺiđő: 20|3 .junius 1 7.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A ktizteriilet-
használati engedély kiadásra keľĺilt.

69 5 l20 13. (vI. 1 7.) sz. Város g azdá|ko dási és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú' 13 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺjzterĹilet-hasznźiati
hozzájaruIást ad _ díjmentességgel - az a|ábbi tigyben:

KöZteriilet-hasznáIő.kére1mező: woRTExKft.
(1136 Budapest, Hegediĺs Gyula u.21.)

KözteľĹilet-hasznáIat ideje: 2013.junius II. -2013. október 30.

Köztertilet-hasznźtIat céIja: építési munkateriilet (állvanyozás, konténeľ elhelyezés)
Közterĺ.ilet-hasznáLat helye: Bauer Sandor u. 19.

Ktizteľület-hasznźiatnagysága: 290 mz

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013.június 1 7.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájéko ztatálsa alapján: A ktizteľůilet-
használati engedély kiadásra került.

69 6 I 2013. (vI. 1 7.) sz. Váro s g azdá|ko dási és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú' 13 ĺgen szavazatta|)

A Yárosgazđálkodási és Péĺungyi Bizottság úgy dtint, hogy köZterĹilet-hasznźiati
hozzájéru|átst ad - díjmentességgel - azaIźlbbi ügyben:

Kĺizterü1et-haszná|ő,kérelmező: Jon Bau Kft.
(1082 Budapest, Üll0i rĺt 60-62.)

KĺjzterĹilet-hasznáIat ideje: zll3.június Iv ' - 2013. augusztus 17.

Közteľület-haszntiat céIja: építési munkaterület (homlokzat felújítás)
Közteriilet-haszná|at helye: Teleki téľ 3.

Kĺjzterület-hasznźiatnagysága.. 80m2
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Felelős: polgáľmester
Határidő: f013.június 1 7.

A Vagyongazdálkodási és tizemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A kiizteľület.
használati engedély kiadásra keľĺilt.

697 ĺ2013. (vI. 1 7.) sz. Város gazdá|ko dási és P énzůi gyi Bizotts ág hatńr ozatz
(egyhangú' 13 ĺgen szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pérľ'ugyi Bizottság tryy dönt, hogy kdzterület-hasznźĺ|ati
hozzájáru|ást ad _ díjmentességgel - aza|ábbi ügyben:

KöZterület-hasznáIő. kérelmęző: Jon Bau Kft.
(1082 Budapest, Üľ0i ĺt 60-62.)

KöZtertilet-hasznáIat ideje: 2013.június 17. -2013. augusztus 17.

KözterĹilet-haszĺá|atcéIja: építésimunkaterület(homlokzatfelújítás)
Közteľület-haszĺá|at helye: Teleki téľ 7.
Közterület-haszná|atnagysága: I2O m2

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2013.június 1 7.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy táĄékoztatása alapján: A kiizteľület-
használati engedély kiadásľa keľült.

69812013. (vI.17.) sz. Váľosgazd'á|kodálsi és Pénzügyi Bizottsáłghatározata
(egyhangú' 13 igen szavazatta|)

A Yáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köZterület-hasznźiatí
hozzájfuu|źlst ad _ díjmentességgel - aza|ábbi ügyben:

Közterület-hasznáIő,kérelmező: Társasház Benyovszlĺy Móric u. 36.
(1089 Budapest, Benyovszky Móric u. 36.)

Közterület-hasznźl|atiđeje: z)I3.június 2I. - 2013.július 05.
Ktjzterület-hasznáIatcéIja: építési munkaterület (homlokzat szigetelése)
KĺizterĹilet-hasznźt\athelye: Benyovszky Móric u. 36. (Bláthy ottó u. sarok)
Közteľület-haszná|atnagysźęa: 15m"

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: z}I3.június 1 7.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztztása alapján: A kiizteľiĺIet-
használati engedély kiadásra keľÍilt.

699ĺ20Í3. (vI.17.) sz. Yáľosgazdá,|kodátsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú' ĺ.3 igen szavazatta|)
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A Yttrosgazďálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy közterület-hasznáIatí
hozzájáru|ást ad _ díjmentességgel - az aIćtbbi tigyben:

K<jzterĹilet-hasznáIő,kére|mező: Józsefuáľosi KiiztisségiHázakNonpľofit Kft.
(1084 Budapest, Mátyás tér 15.)

KÓztertilet-haszntt|atideje: 2013.június 21. - 2013.június 30.
Közteriilet-haszná|at céIja: Józsefuaros Zenęváros Zenenyár-Palotanegyed fesztivál

ľenclezvélryei
Köztertilet-haszná|athe1ye: Mikszáth tér
Köztertilet-hasznźiatnagysága: I32 fi?
KöZtertilet-hasznáIat helye: Lőrinc pap tér
KöZteľület-hasznźiatnagysága: 60 m"

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013.június 1 7.

A Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A kiizteľület-
használati engedély kiadásra keľĺilt.

7 00 l 20Í3. (VI. 1 7.) sz. Váľo s g azdá.Jko dálsi és P énzü gyĺ B izotts ág határ ozatz
(egyhangú, 13 igen szavazatta|)

A Yźlrosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy köZterület-haszntiati
hozzájtrulást ad - díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:

Közterület-haszná|ő,kérelmező: JĺíHíľ Jĺízsefvárosi Média, Rendezvény és Galéľia
Käzpont
(1085 Budapest, József krt. 59-6I.)

Közteľiilet-haszná|at ideje: 2013.junius 2I. -2013. augusztus 30.

KözteľĹilet-hasznźiat céIja: Józsefuaros Zęnevźĺros Zenenyár-Palotanegyed fesztivál
rendezvényei

Közteriilet-hasznáIat helye: Mikszáth tér
Kĺizterti1et-haszná|atnagysága: |32 m2

Közteľület-hasznáIathelye: Lőľinc paptér
Kcizterület-hasznáIatnagysága: 60 m,

Felelős: polgáľmester
Hattnidő 201'3.junius 1 7.

A Vagyongazdátkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A kłizteľiilet-
használatĺ engedély kiadásľa kerüIt.

A Budapest WII., róaef u. 38. szdm algtti helyiség funkcióvlźItlźsĺÍnak ingatlan-
ny ilv úntartds o n tö rt é n ő dtv ezetés e

701'ĺ20t3. (vI.17.) sz. Váľosgazdár|kodátsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 13 igen szavazat1al)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. azIngatlangazđáIkodási Bizottság 2Il2000. (I. 10.) számuhattrozata a|apjtn a Budapest
VIII., József u. 38. szźlm alatti, 34973/0lN1 helyrajzi szźmil, utcai bejaratu ťoldszinti
lakást a lakásállomanyból törli, és a továbbiakban nem lakás céljaĺa szolgá|ő helyiségként
tartja nyilvan.

2. felkéľi a Kisfalu Kftt, hogy az onkoľmányzat képviseletében, az orlkormźnyzat
illetékmentességének igénybevételével járjon e| az építésügyi hatóságnál a hatósági
bizonyítvźtny kiállítása érdekében, majd kéľje a Földhivataltól a funkcióváltás élfuezetését.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2013.június 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A Budapest l.. Számú Kiiľzeti Fłildhivata| felé az
intézkedés megtöľtént. További ügyintézést nem igényel.

P.T.I. rnvestments Kft. béľbevételi kéľelme a Budapest VIil. keriilet, Kiss J. u. 7.

s zdm aI atti íiľ e s ij n ko r m ú ny zat i t u I aj d o n ú h e Iy is é g v o n at ko ztÍs úb an

7 02 |20 Í3. (VI. 1 7.) sz. Váľos g azdá|ko dási és Pénzii gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú' 13 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

l.) hozzóiórul a Budapest VIII., 34648ĺ0lN1 heIyrajzi számon nyi|vántartott,
teľmészetben a Budapest VIII.' Kiss J. u. 7. szám aLatt talźihatő,75 m, alapterülehi,
ĺires, tinkormányzati tulajdonú, utcai, ftjldszinti bejźratű nem lakás célú helyiség
bérbeadásáhozhatźrozott időľe 2018. december 31-ig, a P.T.I. rnvestments Kft. részére,
iľoda céljára, 53.867,. Ft/hó + Afa béľleti ł kozizemĹ és kül<in szo|gźitatźtsi díjak
összegen, amennyiben a fennáI|ó díjhátra|ékát a bérleti szerzóďés megkötése előtt
kiegyenlíti.

2.) a bérleti szerzóđés megkĺitésének feltétele, hogy az onkormźnyzat fulajdonában á1ló
nem lakás cé|jáĺa szoLgá|ő helyiségek bérbeađásának feltételeiről szóló 17 12005. (IV. 20.)
szttmű Budapest Jőzsefváĺosi Önkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvađék megťlzetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése alapján
közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségváI|alási nyilatkozat a|áírását vá||aľ1a a leendő
bérlő.

Felęlős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatźrido: 2013. június 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:2013.jrĺnius 21-én éľtesítették aziigyfelet, béľleti
szerződést nem kiitiitt. Továbbĺ ůigyintézést nem igényel.

T-NETPRINT HUNGARY KÍt. bérbevételi kérelme a Budapest WII. keľüIet, Mlźtyds
téľ 2. szúm alatti iires ijnkormúnyzati tulajdonú helyiség vonatkoztÍsdban
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703ĺ2013. (vI.17.) sz. Városgazd'á|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú' 13 igen szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzáiárul a Budapest VIII., 35152 helyrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a
Budapest VIII., Mátyás tér 2. szám a|att ta|źlhatő, 36 m" alapterĹiletri, tires,
önkormányzati fulajdonú, utcai, ftjldszinti bejźratű nem lakás célú üzlethelyiség
bérbeadásáhozhattrozott időre 2018. december 3|. napjáig, a T-NETPRINT HUNGARY
Kft. részére, mobiltelefon árusítás és szervíz (uz\et) céIjéna,33.333,- Ft/hó + Áfa bérleti
* közilzemi- és ktilön szolgáltatási díjak összegen.

2.) a béľleti szerződés megkötésének fekételę, hogy az onkormányzat tulajdonában á11ó

nem lakás cé|jara szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 17 /2005. (IV. 20.)
számí Budapest Józsefuaľosi onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyző előtt egyoldalú kotelezettségváIlalási nyilatkozat a|áírását vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft' Íigyvezeto igazgatőja
IJatfuido: 2013 . június 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. június 21.én éľtesítették' béľleti szerződést
nem kiittitt. További üryintézést nem igényel.

Budapest WII., Bacsó Béla u. 6. alatti, 34837/0/A/4 helyľajzi szdmon nyilvántartott

fi)ldszinti 27 m2 alapteriiletíí nem takds céljdra szolglźlli helyiségre megkiildött
el adds i aj dn lat h at dr i d ej é n e k m e g h o s s za b b ít d s a

70412013. (vI.17.) sz. Váľosgazdáł|kodási és Pénzůĺgyi Bizottsághatározata
(egyhangú' 13 igen szavazztta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a
34837l0lV4he|yrĄzi számon nyilvántaľtott' teľmészętben a Budapest vln. Bacsó Béla u.

6. ftildszinti, 27 m" alapteriiletíi helyiségľe adott Eladási Ajanlat ajánlatí kötöttséget, a
határozat kézhezvéte|étőI szźmított 30 nappal meghosszabbítja. Amennyiben a Bér1ő a
hatáĺozatkézhezvételéti5l szamitot.45 napon belül nem kdt adásvéte|i szeruőďést, úgy vételi
kéľelem a|apján, t! e|járás keľetében, az akkot érvényes rendelkezések szerint van lehetőség a
béľlemény éľtékesítésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźlnđó: 2013' jtrnius 2 1 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatról szólĺó éľtesítést megküldték a
béľlőnek 2013. június 20-án. Az adásvéte|i szerződést megkt'ti'tték 2013. augusztus 1.

napján. Az ügy további intézkedést nem igényel.
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A Budapest VIII, Baľoss u. 120. fsz. 6. szdm alatti helyiség funkcióvdltlÍsúnak
ing atlan-ny ilv ĺÍntartĺÍs o n tö rtén ő dtv ezetés e

7 05/2013. (vI. 17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(egyhangú' 13 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy

1. Budapest VIII. ker. Tanács VB. Lakástigyi osztálya3813l90 szám,Ĺĺhatźrozataa|apján
a Budapest VIII., Baross u. I20. fsz.6. szám aIatti,35433l0lN|4he|yrajzi számu, udvari
bejaratt ftjldszinti lakást a lakásállomanyból t<irli, és a továbbiakban nem lakás céljara
szolgáIő helyi s é gké nt tartj a nyi lvan.

2. felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy az onkormányzat képviseletében, az onkormźnyzat
illetékmentességének igénybevételével járjon e| az építésiigyi hatóságnál a hatósági
bizonyíwźny kiállítása érdekében, majd kérje a F<jldhivata|tő| a fimkcióváltás áwezetését.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataridő: 2013.június 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatrĺól szólĺó értesítést megküIdték az
építésíigyi hatóságnat a hatósági bizonyítvány kiállítása éľdekében 2013. június 24-én.
A Budapesti 1. számú Ktirzeti Ftildhivatalnál a funkciĺóvá|tás átvezetése megtiirtént. Äz
ügy további intézkedést nem igényel.

Javaslat gép kocsi-beúIló bérbeaddsdra (1 db)

7 0 6 120|3. (vI. 1 7.) sz. Város g azdá'Jko dálsi és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú' 13 igen szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélvezi R. M. tészérehatźľozat|an idejiĺ bérleti szerzőďés megkĺitését a Budapest
VIII., Futó u. 5-9. szám aIaÍtí 35576lI l.rsz-tl telken kialakított gépkocsi-beáIlőra, 30
napos felmondási idővel 6.368,- Ftlhó + Áfa berleti díj mellett.

2. Az 59/2OI1. (XI.07.) számű Önkormanyzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apján a
bérleti szerzódés hatáIyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegtĺ óvadék megfizetése.

3. Az 59l20I1. (XI.07.) számt onkormĺĺnyzati renđe|et 15. $ (4) a.) pontja a|apjźn
eltekint az egyo|dalú kĺitelezettség vállaló ĺyi|atkozatközjegyzĺ5i okiľatba foglalásátő|, a
bérleti díj méľtékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2013.junius 2 1.
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A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatról értesítették az ügyfelet, a béľleti
szerződés 2013. június 28. napján kerĺilt megkiitésľe. Az tigy további intézkedést nem
igényel.

Magyar InvidulÍlpszichológiai Egyesiilet bérbevételi kérelme a Budapest VIil.
keriilet, Fiumei út 3. suÍm alatti iires önkormónyzati tulajdonú helyiség

vonatkozlźsdban

707l20I3. (vI.17.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, ĺ'3 ĺgen szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. hozzájárul a Budapest VIII., 34597l0lV2 he|yrď1zi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., Fiumei rĺt 3. szám aLatt taltůható, 68 m, alapteľülehĺ,
tires, ĺinkormźnyzatĺ tulajdonú, utcai ťoldszinti nem lakás célú helyiség bétbeadásźlhoz
hatźrozatlan időľe, 30 napos felmondással, a Magyaľ Inviduálpszicholĺógiai Egyesület
részére, iroda (oľszágosan meghirdetett tanfolyamok' akkĺedíták képzések, önismereti
pszichológiai tréningek) célrjara, kedvezményes 34.400,- Ft[hő + Afa bérleti + kozüzemĹ
és külĺin szolgá|tatási díjak összegen'

2. az I. pontban megállapított béľleti díj feltétele, hogy abér|ő köteles
. a honlapján, sajtó megjelenésein a Budapest Józsefuaĺosi onkormányzatot

támo gatóként szerepeltetni.
. a legalább havi helyiséghasznźtlatot igénylő eseményekről (fogadőőra,

gýlés, rendezvény, tanácskozźs, tanácsadás) a Béľbeadót tájékońatni, meghívót
küldeni.

o minden év marcius 15. napjáig benyújtani az ađott évre vonatkoző szal<nai
tervét, amelyből kiderül, hogy milyen eseményekęt tervez az év során megrendezni,
illetve a bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, az meĺrryíben szolgálja
Józsefuaľos és a józsefuárosi lakosok érdekeit.

. minden év május 3I. napjáig benyújtani az eIőzó éves tevékenységéről
szőIő,azonkormányzatáIta|meghatźrozotttaľtalmúszakmaíbeszĺámolóját.

. a helyiségben az a|apszabályában megjelĺilt céloknak megfelelően a
bérbeadáskor engedély ezett tev ékenységet folyamatosan folytatni.

3. A szakmai terv és a szabnai beszímoló éľtékelésére és elfogadására a hatáskcjrrel
rendelkező bizottság (HumánszolgáItatási Bizottság) jogosult. Amennyiben a hatáskörrel
ľendelkező bizottsźą a sza7<rnai tervet és beszámolót elfogadta, ugy a civil tevékenységhez
kapcsolódó bérleti ďíj az adott évre is érvényben marad.

4. amennyiben a bérlő a fenti kĺltelezettségeinek nem tesz eleget, illetve a szakmai
terve, szakmai beszámolój a alapján nem bizonyított, hogy tevékenységét legalább részben
Józsefuáľos érdekében végzi, iĘy a bérleti đíj az érintett év január I. napjátő|, az akkor
érvényes szabályok szerint kiszámított bérleti díjnak megfelelő összegre emelkedik.
Amennyiben a bérló szakmai terve vagy beszĺĺmolója a|apján bizonyított, hogy
tevékenységét csak részben végeńe Józsefuaros érdekében, tgy a bérleti díjaa nem lakás
célú helyiségek bérleti díjanak megállapításáról szóló 224/2012. (VII.05.) számíl
Képviselő-testületi hatttrozat 2I. poĺtjában meghatáĺozott eggyel magasabb kategóľiába
sorolt béľleti díjra emelkedik.

r02



5. a bérleti szetzodés megkĺitésének feltétele, hogy az onkormáĺyzat tulajdonában
álló nem lakás céljáraszo|gáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 1712005. Gv.
20.) számu Budapest Józsefuarosi onkoľmanyzatirendelet 13. $ (2) bekezdése alapján 3

havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvá|Ialási nyilatkozat a|źirását váIla\a a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. iĺgyvezeto igazgatőja
Hatźnidő : 20|3. j únius 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A béľlő 2013. június 28-án bérletÍ szerződést
kłiti'tt. További ügyintézést nem igényel.

Javaslat a Budapest VII.' Tolnai u 3. szóm alatti telekingatlanra kikötiitt
v is s zav ds úrI ĺÍs i j o g gy a ko rlús úr a v o n at ko zó an

708ĺ2013. (vI.17.) sz. Váľosgazd,á|kodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangű' 13 igen szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Buđapest VIII., Tolnai u' 3.
szám a|atti, 34801 hľsz-ú telekingatlan tekintetében az adtsvételi szerzodésben rogzitett
visszavásarlási jogával nem kívlín élni.

Felelős : polgĺíľmester, Kisfalu Kft . ügyvez ető igazgatőja
Hatariďő : 2013 . j únius 24.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A' határozatról értesítették a Hadar Royal Kft.t
2013.június 20-án. Ázuw további intézkedést nem igényel.

A Budapest WII. kerĺilet, Prdter u. 55. saźm alatti iinkormdnyzati tulajdonú
épiiletben gdz.csatlakozó vezeték és ľészleges fogyasztó vezeték cserével,

g dzs zo lg últatds h ely r e óI Iít ĺÍs a

7 09 l 2013. (vI. 1 7.) sz. Város g azdá.Jko dás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú' 13 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájáruI a Budapest VIII. kerĺ.ilet, Práter u. 55. szám a|aÍti önkoľmányzati
tulajdonú épületben gáz-csat|akoző vezeték és részleges fogyasńő vezeték cserével a
gźzszo|gáItatáshelyreá||ításahoz.

2. felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a kozbeszerzési érté|ďlatárt e| nem érő beszerzési
eljaľásban legalacsonyabb összegrĺ ellenszolgáltatást tarta|maző érvényes ajźn|atot
tevő Precíz Kft-vel ( székhely: 1094 Budapest, Tompa u. 15/b., ađőszźml 12380189-
2-43, számlaszźlma: I|721026-20221373, cjsz.: 01-09-671214) 4.327.715,- Ft + ÁFA
összegben az onkormányzat nevében a munkálatok elvégzésére a vá||a|kozási
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szerzóđést kösse meg a 2013. évi költségvetésben a 11602 címen a lakőházak
él etv e szé ly elháĺ ítása, gázháIő zat c s ere elő ir ány zat terhére.

3. a munkálatok bonyolítőja a Kisfalu Kft., bonyolítási díja a nettó számlaérték7 %o-a +

ÁFA, 302.940,- Ft + ÁFA a 2013. évi köttségvetésben a |1602 címen a Iakőházak
életveszélye|hárítása,gázhá|őzatcsereelőirányzatterhére.

Felelős : polgármester, Kisfalu Kft . tigyve zetó igazgatőja
Hatáĺiđő: 2013.junius 1 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A szerződés megkiitése megtiirtént, a munkálatok
elkészültek, a számlLát a v á||a|kozó b enyúj totta.

Javaslgt Teleki téri piac elektromos hltlózat fejlesztéséhez kapcsolódó szerződés
módosítlÍsdra

7 L0 12013. (vI. 1 7.) sz. Váro s g azdá.Jko dźlsi és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú' 13 igen szavzzatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy đĺint, hogy

1. a Teleki téri piachoz kapcsolódó elektromos há|őzat fejlesztéshez I 277 II2 Ft (nettó

1 005 600 Ft + 27I 5I2 Ft AFA) összeget 2 részletben _ 1. részIet |2I.7Il,- Ft,2.
rész\et I.|49.401,- Ft - megfizet azELMIJ-ÉľĺÁsz HáIőzatí Szolgáltató Kft. részéľe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2073.június 1 7.

2. ahatźltozat 1. pontja alapjźn felkéri a polgármesteľt a bővítéshez kapcsolődő, az
előterjesztés 2.b. számt mellékletét képezó, HLM-4908l4l20I2 hivatkozási sztm,Ú

Hźiő zat Léte síté si Me gá1 l apo đás a|źir ásár a.

Felelős: polgáľmester
Hatfuidő : a megźi|apo dás alźir ásának 20 13 . j únius 2 1'

A Váľosfejlesztésĺ és Főépítészi Ügyosztály tájékoztatása alapján: A szerződés aláírásra
kertĺlt 20i3. április 30-án. A két részszám|a kifizetésre került, ezek alapjźn az ELMU
Kft. a szůi ks é ge s háićnatfej|esztés t elvé gezte.

Javaslat Pomdzi Dóniel megbízltsi szerződésének 2013. mdjus havi teljesítés
igazoIlÍsdra

7|ll2013. (vI.17.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénzĺĺgyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 13 igen szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy
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1. javasolja elfogadásra aPomázi Dániellel kötött megbízási szeruőďés teljesítés igazolását
2013. május l-jétől 2013. május 3l-ig terjedo íďőszakĺa.

2. felkéri a polgármestert a hattlrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áírására.

Felel(ĺs : polgármes ter
Hataľidő: 2013.június 28.

A Szervezésĺ és Képviselői Iroda tájékoztatása alapján: Pomázi Dániel részére a
telj esítésig azolLás aláír ása megtii ľtént.

,Szupervízió szocilÍIis munkósok szúmóra megbízlźsi szerződés keretében, tdrgyú
közbeszerzési eljárds ajdnlattételifelhívlÍsúnak elfogaddsa, valamint hozzltjúrulds az

e lj dr ús ke zdemény e zés ě h e z

7 Í2 l20 13. (vI. 1 7.) sz. Város gazdálko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(9 igen' 1 nem, 3 tartőzkodás szavazatta|)

A Yőłosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság a ,,Szupervízió szociáIis munkńsok számáľa
megbízási szerződés keretében,'tźffey,Úkozbeszęrzési eljaľásban úgy dönt, hogy

1. akozbeszerzésekľől sző|ő2011. évi CVIII. törvény 121. $ (1) bekezdés a) pontjában
foglalt, nemzetí eljárásrend szerinti, nyílt közbeszęrzési e|juást folytat le.

2. elfogadja az e|oterjesztés 1. számu mellékletét képező ĄánIattéte|i felhívást és a2.
szźlműmellékletétképezőajźnlattéte|idokumentácíőt.

Fęlelős: polgáľmester
Hatfuiđő: 20|3.junius 1 7.

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapjánz Az ajánliattételi felhívás a Kőzbeszerzési
Eľtesítő 2013|75. számában' a 1031912013. iktatószámon megielent. Az ajánlattételi
határidő 20Í3. július 15-én lejárt, azÉi;sz-I<nR Kft. az aján|atok bontásár(i ezen a
napon intézkedett.

,,Képzés tartós munkanéIkiiliek részéľe,, tórgyú közbeszerzési eljóľlÍs ajdnlattételi
felhívlÍsónak elfogaddsa, valamint hozzlÍjdrulds az eljúrds keademényezéséhez

7Í4|20Í3. (vI.24.) sz. Váľosgazd'á|kodálsi és Pénzügyĺ Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 3 tartőzkodás szavazattal)

AYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Klźpzés tartós munknnélh)liek részére'' tźlrgyu
kozbeszerzési eljarásban úgy dönt, hogy

1. akozbeszerzésekľől sző|ő 2011. évi CVIII. törvény 121. $ (1) bekezdés a) pontjában
foglalt, nemzeti eljaĺásrend szeľinti, nyílt közbeszerzési eljaľást folyat le.
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2. elfogadja az e|óterjesztés 1 ' szźtmu mellékletét képező ajánIattételi felhívást és a 2.

sztlmímellékletétképezőajánlattéte|idokumenttrciőt.

Felelős : polgĺírmester
Hatáĺiđő: 2013' június 24.

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: Az eljárást megindítĺó felhívás 20Í3. július 03-
ánkőzzétételre keľiilt, az ajánlLattételli határidő 2013. július 29. napjavo|t, az ESZ.KER
Kft. ezen a napon intézkedett az aján|atok bontásáról.

Közteriilet-haszndlati kérelmek elbíľdlds a

7Í5ĺ20t3. NI.24.) sz. Városg azd,áůkodátsi és Pénzůigyi Bizotts źlghatározata
(egyhangú' 15 igen szavazattal)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-hasznźllati
hozzájźlruLást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

KözteľĹilet-haszná|ő.kéręImező: Lahudl.łľ Kft.
(1 1 81 Bűdapest, Havann a u. 24.)

Közterület-hasznźiat ideje: 2013.július 0|. -20|3. október 31.
KözterĹilet-hasznźůat cé|ja: vendéglátó terasz
Kĺjzteľület-hasznéiat nagysága: 12m"
KöZteľület-haszná|at helye: Déľi Miksa u. 1-3.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2013.június 24.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ Ügyosztáůy tájékoztatása alapján: Äz ligyféI
befizette a közteriilet.használati díjat' az engedély kiadásra keriilt.

71,612013. (YI.24.\ sz. Váľosgazd'á|kodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 15 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dĺint, hogy közterület-hasznáIati
hozzájźxu|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az alábbi Ĺigyben:

Köztertilet-haszná|ő,kére|mező: Sáľktizi Zso|t (egyéni vállalkozó)
(1086 Budapest, Koszorú u.25-27.)

KtjzterĹilet-hasznźiat ideje: 2013.július 01. - 2013. szeptember 30.
Közteľiilet-haszná|at céIja: vendéglátó terasz
KözteľĹilet-hasznźt|at helye: Népszínhaz u. 42.44.
Kĺjzterület-hasznźiatnagysága: 9m2

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. jtníus 24.
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A VagyongazdáIkodási és Uzemeltetési UgyosztáIy tájékoztatása alapján: Az ügyfél
beťuette a ktizteľiilet.használatĺ díjat' az engedély kĺadásra került.

7 17 l 2013. 1v I.2 4.) sz. Váľos gazdálko dás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 1 5 igen szav azattal)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság ilgy dönt, hogy közteľtilet-haszná|ati
hozzájtrulást ad - teljes díjfizetéssel - az alábbí ügyben:

Közterület-hasznáIő"kérelmező: TRESSER RE'STAURANTS Kft.
(1095 Budapest, Borĺíros téľ 4.)

Ktjztertilet-hasznźtlatideje: 2013.július 25. - 20|4. jiilius24.
KöZteľtilet-hasznáIat céIja: világítótest elhelyezése
Közterület-hasznźiatnagysága: Im.
KöZterĹĺlet-hasznáIathelye: Népszínhazu.7-9.(Józsefkrt. saľok)

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2013.junius 24.

A Vagyongazdá|kodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y tájékoztatása alapján: Az íigyfé|
beťuette a közteľület.hasznáIati díjat' az engedély kĺadásra keľü|t.

718|20|3. (vl.24.) sz. Váľosgazdáilkodátsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(egyhangú' 15 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dĺint, hogy köZteľĹilet-hasznáIati
hozzájáruIźlst ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

KĺjzterĹilet-hasznáIő" kére|mező: TRESSER RESTAURÁNTS Kft.
(1095 Budapest, Boľáľos tér 4.)

Közteriilet-hasznáIat ideje: 2013. augusztus 5. -2014. augusztus 4.
Közteľület-haszná|at céIja: napęrnyő
Kozteľület-haszná|atnagysága: 4m"
Kcjzterület-hasznźiathelye: Népszínhaz u.7-9.(Józsefkľt. saľok)

Felęlős: polgáľmester
Hataľidő: 2013.junius 24.

A Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az ügyfél
befizette a kiizteľület-hasznáIati díjat' az engedé|y kÍadásra keľůilt.

7|9ĺ20Í3. (vI.24.) sz. Városgazd|álkod'ási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, 15 igen szavazatta|)

A Yárosgazďálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľtĺlet-hasznźllati
hozzájfuulást ad _ teljes díjfizetéssel - az alábbi tigyben:
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Közterü1et-hasznáIő,kére1mező: Smitola Anna (egyéni vállalkozó)
(1084 Budapest, József u. 4.)

Köaerület-hasznźĺIatideje: 20l3.jú1ius2.-20l6.július 1.

Kozterület-hasznźiat céIja: virágárusító pavilon
Közteľület-haszntiatnagysága: 6m"
KöZterület-hasznáIat helve: Haľminckettesek tere 6.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013.június 24.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy tájékoztatása alapján: Az ügyfél
befizette a kiizterület-használati díjat' az engedély kiadásľa keľĺilt.

7 20 l 20 13 . N |.2 4.) sz. V á ľo s g azdál.ko dás i és P é nzůi gyi B izo tts ág hztár ozata
(egyhangú' 15 igen szavazatta|)

A Vaĺosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság ťlgy dönt, hogy a 10l20I3. (I.28) sz.határozatát
az a|ábbiak szerint módosítja az éttęręm újbóli megnyitásáig:

K<jzteľtilet-haszná|ő,kére1mező: BaráthJózsef (egyéni vállalkozĺó)
(1 1 I 9 Budapest, Bornemissza u. 19.)

Kozteľület-haszĺálat ideje: 2013. február I. -2014.januar 31.

Köztertilet-hasznáIat céIja: vendéglátó terasz
Közterület-hasznźiatnagysága: 13m'
Közterület-hasznáIathelye: Kiss József u. 4.

KĺjzteľĹilet-hasznźtlatdíja: 60 000,- Fťév
Díjfizetés ütemezése: havi díjfizetés

Felelős: polgármester
Hatríľidő: 2013.junius 24.

A VagyongazdáIkodási és tizemeltetésĺ Ügyosztály tájékoztatńsa alapján: Az engedély
kiadásra keľült.

Tulajdonosi hozzdjórulds, Budapest WII. Béľkocsis utca 17. szúm alatti ingatlan
gúzbeki)tés ének közteriileti munkáihoz

7 21 l 20Í3. (w.2 4.) sz. Váľos gazdáIko dási és Pénzii gyi B ĺzotts ág határ ozata
(egyhangú' 15 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyí Bizottság úgy dönt, hogy a Farda Judit által tervezett, a
Buđapest VIII. Bérkocsis utca 17. szźlm a|atti íngat|an gźnbekĺjtésének kĺizteruleti munkáinak
megvalósításźůloz szfüséges tulajdonosi hozzájfuulását megadja a következő feltételekkel:

IJ gyir atszárrl: I 6-97 1 l 20 13 .

Kérelmező: Red Rose Design Hotel Kft..,tervező Faľda Judit
Helyszínek: Budapest VIII. Bérkocsis utca 17. szźtm a|attí ingatlan előtt taláLhatő

jźtrdaszakasz és útpálya (Iĺsz.: 3486414), bontással éľintett.
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Tźľgy Tulajdonosí hozzźi1tru|ás, Budapest VIII. Bérkocsis utca 17. szám a|atti
ingatlan gazbekĺitésének kĺjaerületi munkźihoz.

Helyreállítási kĺitelezettség :
- a brľkolatbontással órintctt hclyi közút jźrďaszakasz ćs iltpáIya bontási sávjának tcljcs
szélességben és rétegrendben töľténő helyreállítása.
- a burkolatbontás helyszínét elkeľülő útvonalat jól láthatóan jelzik,
- jól láthatóantájékońatjak az úthasznáIókat a burkolatbontás vźrhatő iđotartaÍÍIéLÍő|,
- aberuházó és kivitelezőkozosen 5 év saraÍciát vállal a helvreállított buľkolatért.

Egyéb kötelezettség:
- Engedé|yes, az érintett kĺlzműtulajdonosoktól (szolgá|tatőktól), azok eseti előírásai

a|apján helyszíni szakfelügyeletet kéľ.

Felelős: polgármester
Hatźnido : 2013 . j únius 24.

A VagyongazdálkodásÍ és Üzemeltetési t)gyosztály tájékoztatása alapján: A tulajdonosi
és Kłizútkeze|ői hozzájáralás okiľatok kiadmány ozásra keriiltek.

,,Kiizteriilet-hasznúIati kéľelmek elbírdlúsa,, címíĺ napirendi pont kiegészítése

722ĺ2013.1vI.24.) sz. Városgazdá|kodátsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(egyhangú' 15 igen szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzź!árul Smitola Aĺna (egyéni
váI|a|koző)^által benýjtott részletťlzetési kedvezményéhez, a Haľminckettesek tere 6. szźnĺl
előtti 6 m, teľtiletrĺ közterĹilet-hasznáIatához, 2013. július 2. - 2016. július l. k<jzötti
időszakban. A díjťĺzetés havonta esedékes.

Fęlelős : polgĺĺrmester
Hataridő : 2013 . j unius 24.

A VagyongazdáIkodásĺ és tizemeltetési Ügyosztá|y tájékoztatása alapján: A határozat
kiadásra keľült, aziigyfé| havi bontásban fizeti a ktizterület-használatÍ díjat.

Kiizteľiilet-haszndlati kéľelmek elbíľdlds a

72312013. (vI.24.) sz. Városgazdáůkodálsi és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(egyhangú' 15 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy köZtęrülęt-hasznáLati
hozzájáĺulást ad - díjmentességgel - az a|ábbi ügyben azza|, hogy a hatźlrozat csak a hatósági
állásfoglalások beéľkezése utián adható ki a következő fe|téte|ek mellett:
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Közterület-használó" kére|mező: A-Z Produkció Kft.
(1061 Budapest, Andrássy tŃ20.)

Kĺjzteľület-hasznáIatideje: 2013.június24.-2013.augusztus31.
KözterÍilet-hasznáIat cé|ja: fagylalt aľusító pavilon
KöZteľĹilet-hasznźiatnagysága: 9 m.
KözteľĹilet-hasznáIathelye ,,Bvetziő,,: Blaha Lujza tér (Rókus kőrház-Mźlrkus Emília u.

sarok)

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0I3.junius 24.

A Vagyongazdálkodási és tizemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A kiizteľület.
használati engedély kiadásra került.

Intergraf Kft. és Intergraf Digitlex Kft. közös kéľelme bérlőtdrsi jogviszony
Iétesítésére a Budapest VIII., Déri Miksa u. 3. szúm alatti i)nkormdnyzati tulajdonú

h elyis ég vo n atkozĺÍs úb an

7 2 4 l 2013. N I.2 4.) sz. V á ľo s g azdáI.ko dáls i é s P énzü gyi B ĺz o tts ág határ ozata
(egyhangú, 15 igen szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. engedélyezi a Budapest VIII., Déri Miksa u. 3. szám aIatti,3492410lN23 hľsz-ú, utcai
bejtratű, ftjldszinti, 46 m' alapterületű nem lakás célú helyiségľe bérlőtarsi jogviszony
létesítését azlntergraf Kft. és az Inteľgraf Digiflex Kft. kĺjzött, hatfuozatlan időre, 30
napos felmondási idővel, 52.838'. Ft/hó + Afa béľleti ł közizemi és ktilön szoIgá|tatási
díjak összegen iroda és ral<ttnozás céIjára.

2. a bérleti szerzőďés megkötésénęk feltétele, hogy az onkormtnyzat fulajdonában ál1ó

nem lakás cé|jara szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 1712005. (IV. 20.)
számu Budapest Józsefuaľosi onkormtnyzati rendelet 22..s Q) d) pontja értelmében a
leendő bérlőtársak a bérleti szerzođés megkötését mege|őzően kĺjtelesek megťtzelĺlj az
óvadék felttiltését' valamint a 22. $ (2) c) bekezdése a|apjtn kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyí|atkozat a|áírásźúvá||alják a leendő bérlőtarsak.

Felelős : polgĺírmester, Kisfalu Kft . ügyve zető igazgatőja
Határidó 2013. j úlius 1 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. június 27-én éľtesítették az ügyfelet' béľleti
szerződést nem ktitiitt. További ügyintézést nem igényel.

Szatyorbolt Zrt. és Szatyor Közösség a Ktirnyezettudatos Eletm,id Tlźmogatdsdért
Egyesĺilet béľlőtdrsak bérbeszdmítdsi kérelme a Budapest WII Gyulai PdI u. 12.

s zúm alatti h ely is ég v o n at ko zlts db an

7 2 5 ĺ 20 13. (w.2 4.) sz. Vá ľo s g azdá|ko dáts i é s P énzü gyi B iz o tts ág határ ozata
(egyhangrĺ, l.5 igen szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy hozzájźlru| a Szatyoľbo|t Zrt. és
Szaťyoľ Kłizösség a Kłiľnyezettudatos Életmód Támogatźlsáéľt Egyesůĺlet bérlőtaĺsak által
bérelt, Budapest VIII., 36455l0lV2 és 36455l0lN3 helyrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII.' Gyulai Pál u. 12. szttm alatt ta|á|hatő, 37 + 50 m2
alapteľületű, önkoľmányzati tulajdonú, utcai, ftildszinti nem lakás célú helyiségek
felújításához,tovźtbbáhozzźljárul a Szatyorbo|tZrt-veL történő bérbeszámítási megállapodás
megkötéSéhez és a bérbeadóru tartoző felújítási munkák k<lltségének bérleti díjba töľténő
bérbeszárĺlításhoz bruttó 905.732'- Ft (7|3.175,. Ft + |92.557,- Ft áfa) ĺisszegben a béľleti
díj 50 oÁ-źtig, amennyiben a Szatyorbo|t Zrt. a felújítási munkákat elvégzi, és a benyújtott
számlźkaIapjánazonkormźnyzatiHázkeze|őIroda|eígazoljaateljesítést.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hataridő: zlT3.július 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A bérbeszámítási megállapodás megktitésľe keriilt.
További ügyintézést nem igényel.

ravaslat gépkocsi-beúIló bérbeaddsdra (2 db)

7 2 6 l 20 |3. (v I.2 4.) sz. V á ro s g azdáůko dáls i és P é nzü gyi B izo tts ág határ ozatz
(egyhangú' 15 igen szavazattal)

AYźnosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi Sz. L. részéte hatáĺozat|an idejű bérletí szerzőđés megkötését a Budapest
VIII., Magdolna u. 4|. száłrl aLatti 35445 hĺsz-ti lakőház udvaľán kialakított gépkocsi-
beáI|őra,30 napos felmondási idővel 6.368,- Ft/hó + Áfa bérleti díj melIett.

2. Az 59l20I1. (XI.07.) számű onkormanyzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjźn a
bérleti szerződés hatźiyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegrĺ óvadék megfizetése.

3. Az 59/2011. (XI.07.) számu onkormrĺnyzati rendelet 15. $ (4) a.) pontja a\apjźn
eltekint az egyol.dalú kötelezettség vállaló nyilatkozatkozjegyzői okiľatba fogIalásátőI, a
bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határiđő: Z}I3.július 1 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatról éľtesítést kiildtek 2013. júnĺus 28-
án. A határĺdő eltelto az ugyÍé| szerződést nem ktittitt. Az íigy további intézkedést nem
igényel.

7 27 120|3. (vl.z 4.) sz. Város gazdáIko d ási és Pénzii gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú' 15 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1. ęngedélyezi N. K. részére határozat|an idejri bérleti szerzodés megkötését a Budapest
VIII., Bauer Sandoľ ll.9. szttm a|atti 35129 hrsz-illakőház udvaľán kialakított gépkocsi-
betilőľa,30 napos felmondási idővel 6'368,- Ftĺhó + Áfa bérleti díj mellett.

2. Az 59lfOI1. (xI.07.) számí Önkormanyzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjźtĺ a béľleti
szeruódés hattiyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű
óvadék megfizetése.

3. Az 59l20I1. (XI.07.) számu onkormanyzatiręnde|et 15. $ (4) a.) pontja a|apjtn eltekint
az egyolđalri kötelezettség vállaló nyilatkozatkozjegyzői okiľatba foglalásától, a bérleti
díj mértékére tekintettel.

Felęlős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 201'3.július 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: AhatározatľóI éľtesítést küldtek 2013. júIĺus 2-án.
Aziigyfé| béľleti szerződést nem kiitötte meg, aziigy további intézkedést nem ĺgényel.

A Szent Benedek Gimnúzium, Szakképző Iskola és Kollégium bérbeszdmítási
kérelme a Budapest WII., Prúter u. 11. szdm alatti běrleményľe vonatkozóan

7 28 l 20 t3. (w.2 4.) sz. Vá ro s g azdá.Jko dás i és P énzü gyi B izo tts ág hatáł'r ozata
(egyhangú, 15 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy hozzájaÍu| a Szent Benedek
Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium béľlő által béľelt, Budapest VIII., 36381
he|yrajzi számon nyilvántaľtott, teľmészętben a Budapest YIII.' Pľáter u. 11. szám a|a|t

ta|źihatő, 5586 m, alapteľĹilettĺ, önkoľmiĺnyzati tu|ajdonú, utcai bejáĺatű iskola cé|jfua
szo|gá|ő épület felújításához, tovźĺbbáhozzźljtlru| a Szent Benedek Gimnázĺum' Szakképző
Iskola és Kollégiummal tcjrténő bétbeszźtmítási megállapodás megkötéséhęz és a bérbeadóra
tartoző felújítási munkak kĺlltségének béľleti đíjba tĺjrténő bérbeszánlításhoz bruttó

1.508.304,- Ft (1.187.64|,. Ft + 320.663,- ľt Áfa) összegben, a bérleti díj 50 oÁ-áig,

amennyiben a Bérlő a felújítási munkákat e|végzi és a benffitott száĺĺriźk alapján az
tnkormrínyzatiHtukezelőIrodaleigazo|jaateljesítést.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataridő: 2013.július 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatró'ł a bérlőt éľtesítették 2013. június
28. napján. A bérbeszámítási megállapodás aláírásra került.

Jónds Andľea egyéni vdllalkozó bérlő és a Melandrijon Bt. köztis kérelme a
Budapest VIil., ijuĺt t,t 54-56. szúm alatti iinkormdnyzati tulajdonú helyiség

vonatkozúsdban

7 29 l 20 13. N I.2 4.) sz. V á ro s g azdá.Jko dáls i é s P énzü gyi B iz o tts ág határ ozata
(egyhangrĺ, 15 igen szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájárul a Budapest VIII., Üuĺĺ ĺt 54-56. szám alatti,36339/OlN5 hĺsz-ú, utcai
bejfuatu, füldszinti, 9I m" alapteľületű nem lakás célú helyiségre a bérleti szerzodés
módosításához lőnás Andľea jogutódjával a Melandľijon Bt-vel, 2018. december 31.
napjźtig, traťĺkźlru,, dohányáru kiskereskedelem (szeszesita| árusítása nélkül) céIjára,
88.200'- Ft/hó + Afa béľleti * közuzemi és külön szoIgáLtatási díjak összegen, a Jónás
Andreával kĺit<itt bérleti szeľződésben foglaltak szeľint.

2. a bérleti szerzođés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmźnyzattulajdonában á11ó nem
lakás céljaľa szo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló |712005. (IV. 20.)
számll Budapest Józsefuláľosi onkormányzati rende|et 22. $ (2) c) pontja alapján
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezeÍtségvá||alási nyilatkozat a|áírásátváI|a|ja a jogutód.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 2013'július 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyfél 20t3. június 26-án bérleti szerzőđ]ést
kł'ti'tt. További ügyintézést nem igényel.

Javaslat gépkocsi-bedlló béľbeadúsdľa (t dĐ ZÁRr Üĺrs
7 3| l20 |3. (\ĄI. 03.) sz. Váľos g azdálko dási és P énzü gyi Bizotts ág hatá,ľ ozata

(egyhangú' 11 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi M. J. részére határozatlan idejtĺ bérleti szeruódés megkötését a Budapest
VIII., Szerdahelyi u. 12. szźnrl a|atii,35139 hľsz-ú lakóépület udvaľán kialakított gépkocsi
beállóľa, 30 napos felmondási idővel 6.368,- Ft/hó + ĺ.fa beľlęti díj mellett.

2. az 1.) pont szeľinti béľlő a 6012011. CXI. 07.) számt önkoľmányzati rendelet
rendelkezései alapján a mozgássérült parkolási engedély éľvényességi
iđőpontjáig mentesül a béľleti díj fizetési kötelezęttség a|őI.

3. az 59120|1. (XI. 07.) szám,ű ĺinkormányzati ľendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjźn elengedi
az ővađék megfizetését, tekintettel a jelen hatźlrozat 2.) pontjában foglalt mentességľe.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető ígazgatőja
Hatáľidő: 2013.július 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ĺigyfél a határozatľól szóló éľtesítést átvette
20Í3, július 5-én. A béľletĺ szerződést megkiitiitték 2013. jtĺIius 5.én. Az ügy további
ügyintézést nem igényel.

Iavaslat a Budapest VIil.' Dobozi utca 7-9. szĺÍm alatti tdrsashdz belső udvarđnak
megújítĺÍsúra
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7 32 l 20Í3. (vII. 03.) sz. Vá ľo s g azdá|ko dási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 11 igen szavazztta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. a Budapest VIII., Dobozi utca 7-9. sztlm alatti társashtn vonatkozásában a
másodbeépítésű térburkoló elemek leľakási határiđĄét nem hosszabbíť1a meg 2013.
augusztus 3 1-ig.

2. fęlkéri a polgáľmestert, tájékoztassa a társashtnat, hogy a Képviselő-testtilet a
227120|3. (u. 05.) szźtmuhatározattlban foglaltak alapján tĄra palyazatot hirdetett a
tfu sashźzak b el ső udvarának közĺj s sé gi me gúj ítás a célj áb ó 1.

Felelős: polgármesteľ
Határiđó: 2013.július 3.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A 227t2013.
(W.05.) sz. határozat alapján elfogadott ,,belső udvaľ megújítás', nevezet(l pá|yázatra a
Dobozi u. 7 -9. Társasház a páiyázatot 20L3. július 1 l-én benyújtotta.

Tulajdonosi houtźjdľulds a Budapest VIII. keľiilet Kdlvdria téľ dtépítésével
kap c s o I at o s k ö zv il lt g ít lÍ s t é r ít é s m e nt e s k e ze l é s b e a d ds lÍ h o z

7 33 l20 13. (uI.03.) sz. Váľo s g azdá|.ko dátsi és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú, 11 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) a, MNP III. projekt keretében aKáIváría téren ęlkészuIő kozvLlágitźsí berendezést _ a
mtĺszaki átadással egy időben _ a Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft-nek (1203
Budapest, Csepeli átjárő 1-3.), mint a meglévő komilćĺgítási berendezések
iizemeltetőjénęk üzemeltetésre térítésmentesen átadj a,

Felelős: polgármester
Hatfuidő: 2013. július 3.

2.) felkéľi a polgármestert az 1. pontban meghatáĺozott ĺizemeltetési szerzőďés aláirására.

Felęlős: polgármester
Hatźridő: 2013, december 3 1.

3.) vállalja, hogy a meglévő közví|ágíttlsi berendezés felújítása soľán az elbontásľa kerülő
Budapesti Dísz-és Kozvi|ágítási Kft. tulajdonában lévő kĺjzvilágítási berendezések
maĺadványértékével elszámol - becsült költsége 863.888,- + AFA -, a Budapest
Fővaľos Főpolgármesteri Hivatala felé történő tulajdonjog átadźs figyelembe
vételével, melyre fedezetet bíńosít a Magdolna-negyed program III. közterületi
alprogramja.

Felelős: polgármester
Határiđo: 2013 .július 3.
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4.) felkéľi a polgármestert, hogy amint a jogszabźiyi környezet lehetővé teszi, a
kozvĹIágítási berendezések tulajdonjogának átadásźi Budapest Fővaľos
Főpolgármesteri Hivata|ánál kezdeményezze, és a tulajdonjogban töľtént váItozásrő|
írásban értesítse a Budapesti Dísz-és KözviIágítási Kft_t.

Ü gyiratszám: 27 -63 l20I3 és 27 -73 l20I3
Kérelmező: Vagyon gazdá|kodási és Üzemeltetési Ugyosná|y
Helyszínek: Buđapest VIII. Ká|varíatér Eszaki rész (brsz;35865/1)

Budapest VIII. Kálváriatér Déli rész (hrsz.:35865/3)
Taľgy: Tu1ajdonosi hozzájaru|ás' Magdolna-negyed program III. keľetében a

Budapest VIII. kerĺi|et Ká|vźlria tér átépítése soľán a komilágitás
térítésmentes kezelésb e adásához.

Felelős: polgáľmester
Határiđo :20 1 3. július 3.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatásĺ alapján: A tulajdonosi
hoz.zájárulás okirat kiadmány ozásr a keľült.

Kö zt er iłl et- h as zn úlat i kéľ e lme k el b íľ dlds a

7 3 4 l 20Í3. (vII. 03.) sz. Váľos g azdá'Jko dás i és P énzügyi Bĺzotts ág határ ozata
(egyhangú' l.1 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dont, hogy a Makubita Kft. fagylaltospult
kihelyezéséľe vonatkozó kérelmének táľgya|źsát elnapolja, egyben felkéri a
Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y vezetőjét, a felvetett probléma tiizetes
vizsgźiatát kĺivetően, helyszínľaj zzalkiegészítve terjessze aBizot1ság kĺivetkező üléséľe.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013.július 8.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáty tájékoztatása alapján: A vizsgáIat
megttirtént.

7 3 5 l 20 L3. (WI.03.) sz. Város gazdáIko dás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú' 1l igen szavazatta|)

A Yárosgazđálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy köZteľĹilet-hasznáIati
hozzájźtru|źtst ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi tigyben:

KözterĹilet-hasznáIő" kérelmező: Izsó Bt.
(1027 Budapest, Szász Kaľoly u. 4.)

Közterület-haszná|at ideje: 2013.július 08. - 2014. januar 07 .

Közteľület-hasznźiat céIja: mobil rírusító autó (culĺászda)
Közterület-haszĺáIatnagysága: 13m.
Közterület-hasznáIathelye: Szigony u.43.
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Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013.július 3.

A VagyongazdáIkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y tájékoztatása alapján: Az iigyféI
befizette a közterüIet-használati díjat' az engedély kiadásľa keľült.

7 36 12013. (vII. 03.) sz. Váro s gazdálko dási és Pénzü gyi Bizotts ág batár ozata
(egyhangú' 11 igen szavazatta|)

A Yfuosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-hasznźiati
hozzájźruIást ad - díjmentességgel - az a|źlbbi ügyben:

Közterület-hasznáIő.kérelmezo: pnÍu-ÉľsZERKft.
(1119 Budapest' Etele út 59-61.)

Kdztertilet-használat ideje: 2013.július 15. -2013. auguszfus 31.
Kĺjzter{ilet-hasznáIat cé|ja: építési munkaterĹilet - Józsefuarosi Galéria felújítása

(állvĺány)
KözterÍilet-hasznáIathelye: Nap Y. 1. (József krt. 70.)
Kĺjzterület-hasznźiatnagysága: 50m,

Felelős: polgármester
IJatárido: 2013' július 3.

A VagyongazdáIkodási és Üzemeltetési tigyosztály tájékoztatása alapján: A köztertilet.
használati engedély kiadásra keriilt.

7 37 /2013. (vII. 03.) sz. Váľos g azdál.ko dásĺ és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(egyhangú' 11 igen szavazatta|)

A Yźlrosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľĹilet-hasznáIatí
hozzájáruIást ad - díjmentességgel - aza|ábbí tigyben:

Kĺjzteľiilet-hasznáIő.kérelmező: pnÍnĺ-BpsZER Kft.
(1119 Budapest, Etele út 59-61.)

Közterület-haszná|at ideje: 20|3.július 02. -2013. auguszfus 31.
K<izteľü1et-haszná|at céIja: konténer (Józsefuaľosi Galéria felújítása)
KöZteľület-hasznźllathelye: Nap u. 1. (József krt. 70.)
KözteľÍilet-hasznáIatnagysága: 1 db

Felelős: polgármester
Határidő: 2013.július 3.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési tigyosztály tájékoztatása alapján: A közterület-
használati engedély kiadásra keriilt.
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Hemeľcy Kkt. bérlő bérleti szerződés hosszabbítds és tevěkenységi kör módosítdsra
vonatkouí kérelme a Budapest VIII. keľiilet, Béľkocsis u. 21. szdm alatti

ö n koľmónyzati t ulaj don ú h ely is ég von atkozlÍs db an

73812013. (v[.03.) sz. Városgazdáikod,álsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú' 11 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzóiáruĺ a Budapest vI[.' 34873ĺ0ĺN4 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben
a Budapest VIII., Béľkocsis u. 21. szttm a|att ta|á|hatő, 28 mf alapterĺ.iletű,
ĺinkormĺínyzati tulajdonú, utcai, fijldszinti nem lakás célú helyiség tekintetében bérleti
jogviszony létesítéséhez, a HEMERCY Kkt-vel melegkonyhás vendéglátás
(szeszarusítással),céljáĺa, hatźlrozatlan időre 30 napos felmondási hatánđo kikötésével,
50.896,- Ft/hó + Afa bérleti +kozilzemĹ és külĺin szol,gźitatási díjak összegben.

2.) a bérlőnek vál'|alnia kell, hogy a helyiség saját költségen t<iľténő valamennyi
felújításának költségét semmilyen formában nem haľíthatja źń az onkoľmányzata,
jogalap nélküli gazdagodás címén sem és nem kérhet béľbeszámítást a bérleti
j ogviszonyanak idej e alatt.

3.) a bérleti szerzódés megkötésének feltétele, hogy az onkormáĺyzat tulajdonában áIlő
nem lakás cé|jtlra szo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.)
számű Budapest Józsefuiíľosi onkormányzati rcndelet |4. $ (7) bekezdése alapjĺĺn a mtĺ
befizetett óvadék feltöltését, és a 17. $ (4) bekezdése alapján akozjegyző előtt egyoldalú
kcjtelezetts éryá||a|ő nyilatkozat a|áírását vá|Ia|ja a bér|ó .

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatőja
Hatariđo: 2013. július 8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Aziigyfé|2013. augusztus 12-én béľleti szerződést
ki'ti'tt. További ügyintézést nem igényel.

A Cica-Mica Bt. bérleti díj felĺilviagdlati és szerződés módosítltsi kérelme a
Budapest VIII. keriilet, Jórsef krt. 33. szóm alatti helyiség vonatkozlźsúban

739120Í3. (WI.03.) sz. Váľosgazdálkod'ásĺ és Pénzügyi Bizottsá'ghatározata
(egyhangú' 11 igen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1) hozzájárul a Budapest VIII. kerĹilet, József krt. 33. szám a|aÍti 36687l0l1J2 hĺsz-ú,
347 m" alapterülettí, utcai, ftjldszinti, nem lakás célú helyiséget bérlő Cica-Mica Bt.
béľleti szerződésének módosításáůloz és a bérleti díjanak 359.309,- Ft + Áfa +

kozuzemi- és különszolgá|tatási díjak cisszegen töľténő megá||apitásźůloz a
hatá't ozathozata|t követő hónap 1 -j étől.

2) a bérleti szeruőđés 1) pontja szerinti módosításának fęltétele, hogy a fennálló (a
hatźnozathozata| idopontjában 433.283,- Ft) bérleti díj hátľalékát ahatározatrőI szőlrő
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értesítés kézhezvéte|éto| szttmított 8 napon belül egyösszegben kiegyenlítse, béľleti
ďíjtartozással ne rende|kezzen.

3) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az Önkormtnyzat tulajdonában álló
nem lakás cé|jfua szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35l2OI3.(vI.2O.) számű Budapest Józsefuaľosi Önkoľmanyzatí rendelet 14. $ (2)
bekęzdése alapjźn 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17.

$ (a) bekezđése alapján kozjegyzo előtt egyoldalú kcitelezettségvźila|źsi nyíLatkozat
aláitásé./.vállalja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
HatźIriđő: 2013 .július 1 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Áz ĺĺgyfél éľtesítése megttirtént 2013. szeptembeľ
15.én béľleti szerződést ktitiitt. Továbbĺ ügyintézést nem igényel.

A Boroxion KÍt. bérleti díj feliilvizsgĺÍlati és szerződés módosítltsi kérelme a Budapest
WII. keriilet, Jóaef u 38. szdm alatti helyisěg vonatkozlÍsában

7 40 l 2013. (uI.03.) sz. Vá ro s gazdáIko dási és P énzii gyi Bizotts ńg határ ozata
(egyhangú, 11 ĺgen szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járu|hozzá a Budapest VIII.,
József u. 38. szttm a|aÍtí, 3497310lN9 hrsz-il, |9 m, alapteľületií helyiségre, a Boroxion Kft-
vel kottitt bérleti szetzođés módosításához és a bérleti díj végleges csökkentéséhez.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataridő: 2013.jú1ius 1 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Eľtesítést ktildtek a hztározatrő|. További
ügyintézést nem igényel.

Süci és Fia Kft. bérleti díj előírús törlési, valamint tevékenységi kör bővítési kéľelme
a Budapest WII., KlÍlvúria tér 16. suÍm alaíti helyiség vonatkozlźsdban

74112013. (v[.03.) sz. Városgazdáůkodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangú, l1 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy:

l. nem-iárul hozzá a fenti bérlőnek 2013. ápľilis 01-15. kĺizötti időszakĺának arányos béľleti
díj + kilznzemi díj t<jrléséhez, 19.064,- Ft + Afa összegben.

2. hozzá.iárul továbbá a Budapest VIII. kęrület, 35435/0lil3l hĺsz-on nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., Ká|vária tér |6. szźtm alatt ta|tihatő, utcai, füldszinti,
30 m2 alapteľületti' nem lakás célú helyiség béľlője, a Süci és Fia KJÍt. részére a
tevékenységi kcir bővítéséhez haszná|tcikk keľeskedelem és raktźĺozás céka, a 20|3.
április 03-aÍI kötott bérleti szerzóđés többi pontj élnakvá|tozatlanul hagyása mellett.
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 2013.július 10.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Értesítették az ügyfelet, bérleti szerződést nem
kötiitt. További ügyintézést nem igényel.

Invúzió Franchise KÍt. új bérleti joglliszony létesítéséľe iľdnyuló kérelme a Budapest
Wil., Kardcsony Sóndor u. l0. szúm alatti önkormdnyzati tulajdonťl helyiség

vonatkozdsdban

74212013. (vII.03.) sz. Váľosgazdáikodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(egyhangú' 11 igen szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájárul a Budapest VIII., 35352 helytajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest vI[., Karácsony S. u. 10. szám a|attí, 157 m2 alapterületű' önkoľmźnyzati
fulajdonú nem lakás célú helyiségre új bérleti jogviszony létesítéséhezhatérozatlan időre,
30 napos felmondási idővel azl:nvá'ziő Fľanchise Kft.vel ral<ttnozás cé|jára, a bérleti díj
76.|04,- Ft/hó + Áfa + kültin szo|gá|tatálsi díjak összegen.

2. a bérleti szerzóđés megkĺitésének feltétele, hogy az onkoľményzattulajdonában álló
nem lakás cé|jára szolgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
száłnu Budapest Józsefuĺíľosi onkormanyzati rende|et |]. $ (4) bekezdése a|apjźn
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvźtllaló nyilatkozat a|áirását. valamint a 13. $ (2)
bekezdése a|apján a mźtr megťlzetett óvadék 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegre való felt<iltését vállalja abér|ő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
}Jattniđő: 2013. július 1 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Értesítették az iigyfelet, a béľleti szerzőđést nem
ktitötte meg. További ůigyintézést nem igényel.

SATOME PLUSZ KÍt. ílj bérleti jogviszony létesítésére vonatkoaÍ kérelme a
Budapest VIII. keľiilet, Leonardo da Vinci u 15/B. szđm alatti helyiség

vonatkozttsdban

7 43 ĺ 20t3. (\ĄI. 03.) sz. Város g azdá'/lko dáls i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(e gyhan gú, 12 igen szav azatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájara| új bérleti jogviszony létesítéséhez a Satome Plusz Kft-vel, az íĺgatlan-
nyilvántaĺásban a 35707l0lNI1I he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. 15/b. száma|attta|á|hatő,34m" alapterületrĺ, utcai,
földszinti nem lakás célú üzlethelyiségľe határozat|an időtaĺamĺa, 30 napos felmondási
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idővel, virág és ajándéktargy uz\etcé|jáĺa 41.800,- Ft/hó + Áfa bérleti + közüzemi- és

külön szolgáItatási díj ak összegen.

f.) a bérleti szerzódés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló
nem lakás céIjáta szolgź.Jő helyiségek béľbeađásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.)
száműBudapest Józsefuárosi Önkormźnyzatí rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, va|amint a 17. $ (4) bekezđése alapján
kozjegyző előtt egyoldalú ktjtelezetÍségvá||alási nyilatkozat aláírtlsát vźilalja a leendő
béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatőĺidő: 2013 .j úlius 1 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 
^z 

ůigyfél 2013. szeptembeľ 19-én bérleti
szerződést kiitött. További ĺĺgyintézést nem igényel.

Tijrijk Istvún egyéni vúllalkozó lłj bérleti jogliszony létesítésére, valamint új bérleti
díj megúllapítdsdľa vonatkozó kérelme a Budapest WII., Német u. 4. saÍm alatti

h e lyis é g v o n at ko zlts db an

7 4 4 12013. (uI.03.) sz. Város g azdáůko dási és Pénzügyi B izo tts ág határ ozata
(egyhan gú, 12 igen szav azatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jáľul hozzá új béľleti
jogviszony létesítéséhez Ttirtik István egyéni vállalkozóva| az ingatlan-nyilvántartásban a
34910l0lV1he|yrajzi sziímon nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII. kerület, Német
u. 4. szám alatti,38 m2 alapteľĹiletú ĺinkormĺínyzati tulajdonú, utcai, ťoldszinti nem lakás célú
helyiség vonatkozásában 50.000,. Ft/hó + Afa bérleti * közüzemi és külön szo\gá|tatási đíjak
ĺisszegen,hatźtrozat|anidőre,vendéglźltásszeszĺĺrusítássalcé|jara.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hattlriđo: 201'3 .július 1 0.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Iírtesítették az ĺigyfelet. További ügyintézést nem
igényel.

A Budapest VIII. keľület, .....szdm alatti díjhlÍtľalékos jo,gcím néIkiili részletJizetési
kérelme ZART ULES

74612013. (vII.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

AYtttosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájźtru| H. S. jogcímnélkti|i rész&e a Budapest VIII. keľület, ........szźlm a|atÍi
lakásra vonatkozóan a 2013' május 31-ig fennálló 763.057.Ft tőke ĺĺsszegű
|akbérlhasznáIati- és kapcsolódó ktilön szolgáItatási díj + 74.354'-Ft késedelmi
kamatok, mindösszesen: 837.4Il,-Ft cisszegti htĺra|ék 48 havi - egyenlő törlesztő
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összegti _ ľészletekben tĺjrténő megťlzetéséhez. Amęnnyiben jogcím nélktili a
rész|etťtzetési megállapodásban foglalt feltételek'nek megfelelően hianýalanul teljesíti
a ťĺzetési kötel ezetts é geit, a r ész|etťlzeté st további kamat nem teľheli.

2. Amennyiben nevezett bármely hónap 15. napjáig fenti fizetési kötelezettségének - így
az á|tala vállalt adósságtörlesztésnek, valamint az aktlá|is havi lakás haszslá|ati díj és

külön szolgźitatási díjak megfizetésének _ nem' vagy nem maradéktalanul tesz eleget,

ugy arész|etťlzetési megállapodás a 16|2010.GII.08.) szźtmtĺ önkoľmanyzati rende|et

39. $. (3) bekezdése alapján, azonna| felmondásra kertil és a rendelet 39. $. (4)

bekezdése alap1tn a teljes đíjhatra|ék' valamint - addig meg nem ťĺzetett _ késedelmi
karnat tartozása azonna| és egy összegben válik esedékessé. A tész|etťlzetési
megállapodás felmondása utáĺ a jogcím nélkülivel szembeni peres eljaľás a lakás
kitirítése, valamint a đíjhátta|ék érvényesítése végett _ szünetelésből való felvételt
követően _ azoma| tovább folýatódik.

Felelős : Kisfalu Kft . Ügyve zető Igazgatőja
Hatáľiđo: 2013. július 1 5.

A Kisfalu Kft. tájékoztatásĺ alapján: A jogcímnélkůili lakáshasználó értesítése 
^bizottság dtintéséről 2013. július 10.én megttirtént, majd ezt kiivetően a ľészletfizetési

megállapodás megktitésére 2013.jr'ilius 12. napján sor keriĺlt.

Javaslat a Budapest VIil., szdm alatti lakús hlÍzfeliigyelői szolgĺÍIati
Iakdsként történő kijeltilésére, és afenti lakús !:d,ĺ,lĺisyelő/bérlő kijelölésére

ZART ULES

7 47 ĺ20 |3. (vil. 08.) sz. Város g azdá.Iko dálsi és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(9 igen,0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dönt, hogy:

1. a Budapest VIII., .......szám alatti éptiletbeházfelngyelőnek kijelĺlli K. D.-t.

Felelős : Polgármester, Kisfalu Kft .

Hataľidő: 2013. augusztus 3 1.

2. hozzźtjaru| a Budapest VIII. .... szźtm aIattí 33,40 m2 a|apteriletű, 1 szobás,

komfortos komfortfokozafu önkormányzatí fulajdonú lakás házfelügyelői szol'gáIati

lakássá ttjľténő átminősítéséhez, és ęzzel egyidejűleg a lakás bérlőjének
munknviszonya fennállósának időtaľtamára - K. D.-t jelöli ki.

Felelős : Polgáľmester, Kisfalu Kft .

Hataľidő: 2013. augusztus 31.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a munkaviszonyľa vonatkozĺó munkaszerződés és a
béľletĺ szerződés megkötése megttirtént.
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J av as l at íltk dr r a l k ap c s o l at o s kdrt é r ít é s i ig é ny r e n d e ztí s é r e ZART ALES

74812013. (VII.08.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(10 igen' 0 nem, 0 ť'artózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. hozzźljáru| a|thoz, hogy aZ Önkormányzat 96001107910640800 kotvényszámú
biztosítás |.4.|. sz. ,,Altalános ťelelősség biztosítás'' a|apjźln _ az Íńkártérítési
előirźnyzat terhéľe _ H. L. tulajdonában lévő ....... frsz-ú gépjáľmúben keletkezett
kĺínal kapcsolatban fęlmęrü|t és az onkormanyzatot terhelő 50.000,-Ft ĺinľész összege
megfizetésre kerülj<ĺn a kaľosult részéte. A ťĺzetés feltétele, olyan egyezség
megkötése, amelyben Hidasi Lźsz|ő nyilatkozik arľól, hogy akártérítés megfizetésével
egyidejűleg lemond minden további kártérítési igényéről az onkormanyzattaI
szemben.

2. felkéri a polgáľmesteľt, hogy az áItala meghatalmazott személy a fenti egyezségeket
lizirtalmaző megállapod ást irja aIá.

Felelős: Polgármesteľ, Józsefuarosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat igazgatőja
Hataridő: 201'3.július 3 1.

A Pénzĺĺgyi tigyosztály tájékoztatása alapján: A' határozatban fogtaltak alapján a
gépjárműben keletkezett, úthibából eredő kárľal kapcsolatban felmerĺilt és az
onkormányzatot terhelő 50.000.-Ft iinľész iisszege 2013. augusztus 29.én megfizetésre
keľült a káľosult rószéľe.

A Budapest Wn. keriilet Tolnai Lajos u. II.I5. saÍm alatti Jóaefvórosi Egységes
Módszertani Központ és ÁhalĺÍnos rskola tornatermének parketta burkolat cseréje

g umib uľkolatú sportpadlóra, valamint belső festése

749120|3. (uI.08.) sz. Városgazd'á|kod'ási és Pénzĺĺgyi Bizottsághatározata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dont, hogy
1. hozzájarul a Budapest VIII. kerület-Tolnai Lajos u. 11-15. szźtm alatÍí Józsefuarosi

Egységes Módszeľtani Kĺizpont és Altalĺínos Iskola tornateľmének parketta burkolat
cseréje gumibuľkolatú sportpadlóra, valamint belső festés munkfü e|végzéséhez.

2. az l. porÍ. szerinti kozbeszeruési értékhatárt e| nem érő beszerzési eljarásban a
legalacsonyabb összegű, érvényes ajanlatot tevő a Globál Spoľt Kft. (székhely: 4030
Debľecen, Tömös ltca 77., adőszám: 11157625-2-09, számIaszźrna: 10403428-
49535457-56501045, cjsz: 09-09-003314), melynek a|apjźn az e|jtrás nyertes
ajánlattevője.

3. a2. pont alapjźĺn felkéri a Kisfalu Kft.-t, hogy a Globál Sport Kft.-vel 7.109.500,- Ft
+ AFA összegben az onkormányzat nevében a munkálatok elvégzéséľe a
vá|Ia|kozási szeruődést kĺjsse meg a 2013. évi költségvetésben a 11601 címen a
Tolnai u. 11-15. JEGYMKI iskola paľkettacsere előirányzatterhére.
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4. a munkálatok bonyolíÍőja a Kisfalu Kft., bonyolítási díja a nettó szźlm|aérték 5 %o-a +

ÁFA, 355.47 5,-Ft + ÁFA a 2OT3. évi költségvetésben a 1 1601 címen a Tolnai u. 1 1-

1 5. JEGYMKI iskola parkettacsere előirány zat terhére.
Felelős: polgármester, Kisfalu Kft.
Hataľiđő: 2013.július 08.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A' szerződ'ésben vállalt munkálatok elkészültek, a
számlát a vállalkozó benyújtotta.

Csizmadia Lívia Gabriella egyéni vdllalkouÍ ěs a G-online Kft. bérbevételi kérelme a
Budapest VIII. keriilet, Prúteľ u. 9. szdm alatti iires önkoľmónyzati tulajdonú nem

Iakds célĺÍ helyiség vonatkozĺÍs óban

7 50 l 2013. (\ĄI. 08.) sz. Váľos g azdáI'ko dáls ĺ és P énzü gyĺ B izotts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:
1.) nem jáľul hozzĺź a Budapest VIII., 36394l0lV6 helytajzi szźmon nyilviíntaľtott,

természetben a Budapest VIII., Pľáteľ u. 9. szám a|att ta|źihatő, 37 m, alapterĹilettĺ,
tiľes, cinkormányzati tulajdonú, utcai bejáratt, ffjldszinti bď1áratű nem lakás célú
üzlethelyiség béľbeadásához Csĺzmadia Lívĺa Gabľĺella egyéni vállalkozó tészére.

Felelős: Kisfalu Kft, ĺigyvezető igazgatoja
Hataridő: 2013.július 1 5.

2.) hozz4iárul a Budapest VIII., 36394l0|N6 he|yrajzi szźlmon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIil.' Práter u. 9. szám a|att ta|á|hatő, 37 m, alapteľületű,
üres, önkormźnyzati tulajdonú, utcai, ftjldszinti bejáĺatű nem lakás célú iizlethelyiség
bérbeadásáhozhatźrozott időre, 2018. december 3|. napjáig a G-ONLINE Kft. részére
referencia kozmetikai (szépség) szalon cé|jźra 50.000,. Ft/hó + Áfa bérleti + kiłťuzemi-
és kiilĺjn szolgá|tatási díjak összegen.

3.) a bérleti szeruőďés megk<itésének feltétele, hogy az onkormtnyzat tulajdonában álló
nem lakás céIjfua szo|gáIô helyiségek bérbeadásanak feltételeiľől szóló 35120|3. (VI. 20.)
számu Budapest Józsefuárosi Önkormányzati rende|et 14. $ (2) bekezdése alapjĺĺn 3 havi
bérleti đíjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyzó előtt egyoldalú k<itelezettségválIalási nyilatkozat a|áítźsát váIIaIja a leendő
bérlő.

Felęlős: Kisfalu Kft, ügyvezeto igazgatőja
Hatźlrido: 2013 . július 1 5.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatász alapján: Éľtesítették mindkét feleto a bérleti szeľződést a G.
Online Kft. megköttitte. További ügyintézést nem igényel.

régcsillag Kft. bérlő és a Sniissz Trajik Bt. albérletbe addsra vonatkozli közös
kérelme a Budapest WII., Baross u. 111. szóm alatti önkoľmĺźnyzati tulajdonú

h ely is é g v o n at ko zlts úb an
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7 51 12013. (v[.08.) sz. Város gazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(8 igen, 1 nem, I tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájóruĺ a Jégcsillag Kft. bérlő által bérelt Budapest VIII., 35728he|yrajzi szĺímon
nyilvántartott, természetbeĺ a Budapest VIII., Baľoss u. 111. szám a|att talá|hatő,
9| Íaŕ alapteľületrĺ, cinkorm áĺyziti tulajdonú ftjldszinti helyiségből 9 ftł
alapterületének albéľletbe adásához a Sniĺssz Tľafik Bt. részére,nemzeti dohánybolt,
sorsolásos játék és fogadás bonyolítása, szeszesital, csomagoltktwé, és azonnal oldódó
kávékivonat és helyben fogyaszthatő kźxéita|, ásvźnyviz és ĺidítő ital árusítása, újság,
napilap folyóirat értékesítése , fagyla|t és jégkľém fotgalmazása céljĺíľa. AhozzĄźlru|ás
megadásával a bérleti díj összege 313.575,. Ft/hó + Áfa béľIeti + közúzemi- és ktilcĺn
szo|gá|tatźtsi díj ak összegre módosul.

2. ahozztĄárulás akkor lép hatályba, amennyiben a ĺÉccsnrAc Kft a\tlírja a bérleti
szerződés módosítását.

3. a Jégcsillag Kft. béľleti szerzóđésének megszűnése esetén a Sntissz Traťlk Bt. a

helyiséget cseľeelhelyezés és pérzbelri térítés igénye nélkül köteles kiĹiríteni.

4. a Snüssz Trafik Bt. tudomásul veszi, hogy amennyiben a Jégcsillag Kft. bérleti
szerzőđése cseľehelyis ég biztosítási kötelezettség mellett szúnik meg) a cserehelyiség
megfelelősségénél kizarő|ag a Jégcsillag Kft. vehető figyelembe.

5. a Snüssz Trafik Bt-nek vállalnia kell a bérleti díi ťĺzetésére vonatkoző készťlzető
kezesség megkĺitését.

6. a bérleti szerzőďés megkötésének további feltétele, hogy aZ onkormtnyzat
tulajdonában ál1ó nęm lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásrának feltételeiľől
szőIő 35l2}l3. (VI. 20) számű Budapest Józsefuaĺosi onkormtnyzati ľendelet 14. $
(7) bekezdése alapján váL|a|ja az ővađék feltöltéSét, valamint a 19. $ (3) bekezdése
alapjankozjegyző előtt egyoldalú kĺjtelezettségvźi|alási nyilatkozat a\áirását vál|a|ja a

béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hataridő: Zll3.július 1 5.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyfél 2013. július 26.án bérleti szerződést
ki'tt'tt. További iigyintézést nem igényel.

ruvaslat a rÁfuÍop - 5.6.1-11/1. szómúpúlydzat megvalósítdsdhoz kapcsollídó
döntés ek meg h ozataldra

7 52 ĺ2013. (vII.08.) sz. Város gazd álko dás i és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(8 igen, 1 nem, ! tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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|. a TAMOP 5.6.1-C-11/1. kóđszámú páIyźnat végrehajtásához, a pá|yázat
megvalósításának időszakában, apáIyázatköltségvetésének terhére az onkoľmźnyzat:

a) 2013. július |5. napjátő| 2015, február 28. napjáig, 14 fovel, á|dozattá válással
kapcsolatos előadások megtartása érdekében megbízási szerződéseket kcjt rendőrökkel,
búnmegelőzési, áIdozatsegítő szakemberekkel' maximum 208 824,. Ft éľtékben, amely
tartalmazza a bruttó bért és a munkáltatót teľhelő jaľulékokat is,

b) 2013. július 15. napjátő| 2015. februar 28. ĺapjáig, á|đozattá vált tigyfelek eseteiből
(gffités, összegzés, tematikus rendszerezés) tanulmány készítésére megbizźsi
szerzőđést kcjt 1 fővel 1.016.000,- Ft éľtékben, amely tarta|mazza a bruttó béĺt és a
munkáltatót terhelő jarulékokat is,

c) 2OI3. július 15. napjátó| f0I5. februaľ 28. napjáig, a Jőzsefuárosi A|dozatsegító
Szakmai Egytittmfüödési Rendszer ülésein taľtandó előadások megtartása érdekében
megbízási szerződést köt, 14 fővel, rendőrökkel, bűnmegelőzési, á|ďozatsegíto
szakemberekkel, maximum bruttó 208 824'- Ft értékben, amely tarta|mazza a bruttó
béľt és a munkáltatót terhelő jáľulékokat is,

d) 2013. július 15. napjátő| 2015. februĺĺr 28. napjáíg, a mędiációs programelem
megvalósítása érdekében a foglalkozások meglaľtására I fo mediátor szakembeľrel
megbizásí szerződést kcit maximum 5 18 160,- Ft értékben, amely tarta|mazza a bruttó
bért és a munkáltatót terhelő iárulékokat is'

Felelős: polgármester
Hataridő: 2}l3.július 15.

2. a határozat I. pontja alapjtn felhatalmazza a po|gármestert a tÁľĺop - 5.6.t-C-1|l|.
kódszámú pá|yźzathoz szfüséges feladatok megvalósítása éľdekében kĺjtendő szeľződések
aláírásáta.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20T3.július 1 5.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: A b) pontban megieltilt
szerződés 2013. oktĺiber 16. napján' a d) pontban megieltilt szerződés 20|3. oktĺĎbeľ 7.
napján megkötésľe került, a feladat ellátása megkezdődőtt, Az a) és a d) pontban
megieliilt előadókka| z szerződések megktitése folyamatban van) ilz elhúzódás oka, hogy
a rendőľségi előadókkal kapcsolatosan a BRFK vezetői szintíÍ engedélyeztetéséľe volt
szĺikség, amely folyamat több hónapot vett igénybe. Jelenleg a szerződ,ések előkészítés
alatt állnak.

Javas lat útkdrr al kapcs olatos kĺÍľtérítěs i igény re ndezés é re zÁnr tjĺÉs

754120Í3. (vII.15.) sz. Váľosgazdá|kodásĺ és Pénziigyi Bĺzottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dtlnt, hogy

125



1. hozzájáru| althoz, hogy az oĺtkormányzat 9600TT07910640800 kĺitvényszámli'
biztosítás 1.4.1 sz. ,,A|ta|źnos felelősség biztosítás,, alapjźn _ az iĺkártérítési
e\óirányzat terhére _ B. A. tulajdonában lévo frsz-ú gépjĺáľmrĺben
keletkezett kfural kapcsolatban felmerii|t és az onkormaĺlyzatot terhelő önľész
alatti összege 16.781 Ft megfizetésľe keniljön a kaľosult részére. A kifizetés
feltétele, olyan egyezség megkötése, amelyben B. A. nyilatkozik aľról, hogy a
káľtérítés megfi zetésével egyidej rĺleg Iemond minden további káľtérítéSi igényéľől
az onkoľm áĺv zalia| szemben'

2. felkéri a polgáľmesteľt, hogy az áIta|a meghatalmazott személy a fenti
egyezségekettarta|mazómegállapodástírjaaIá.

Felelős: polgármester, Józsefuaľosi Vĺĺľostizemeltetési Szolgálat igazgatőja
Hataľidő: \)I3.július 3 1.

A Pénzügyi Ügyosztá|y tájékoztłtása alapján: A határozatban foglaltak alapján a
gépjárműben keletkezett, úthibából eľedő kárral kapcsolatban felmerůilt és az
Onkoľmányzatot terhe|ő 1'6.781.-Ft iinľész łisszege 20|3. augusztus 29.én megfizetésre
keľült a károsult ľészéľe.

A Budapest VIil. keriłlet, Nagyfuvaros u. szdm alatti lakdsľa

fenndlló, díjhdtralékos jogcím nélkiili lakdshaszndló ľészletfizetési kérelme
zÁnr tjĺns

755120ĺ3. (VII.15.) sz. Városgazdáůkodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy:

1. hozzétjttruI B. M. részére, a Budapest VIII. kertilet, Nagyfuvaros u. ....,.. szám
alatti lakásra vonatkozőan, a 2013. ápľilis 30. napjáig fennálló, 2.456.324'- Ft tőke
összegrí díjhátľalék + 563.495'- Ft összegű késedelmi kamatok, valamint a PKKB.
LI.P.50.4701201213. számí ítélete a|apjtn megállapított I4I.400,- Ft összegrĺ
perköltség, mindösszesen: 3.161 .219,- Ft összegű hátralék 60 havi - egyenlő törlesztő
összegű _ ľészletekben tcjrténő megťlzetéséhez. Amennyiben jogcím nélkĹili a
rész|etťĺzętési megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően hianytalanul teljesíti
a ťtzetési kötelezetts é geit, a r észletťlzeté st to vábbi kamat nem teľheli.

2. Amennyiben nevezett bármely hónap 15. napjáig fenti ťlzetési kĺjtelezettségének -igy az á|ta|a vállalt adósságtörlesztésnek, valamint az aktuá|is havi lakás haszná|ati díj
és külĺln szo|gáItatźlsi díjak megfizetésének - nem' vagy nem maradéktalanul tesz
eleget, tgy a tészletťĺzetési megállapodás a 16/2010. (Iil.08.) szá'mí önkormanyzati
rendelęt 39.$ (3) bekezdése a|apján, azonna| felmondásra kerül és a rendelet 39.$ (a)

bekezdése aIapján a teljes díjhátralék, valamint - addig meg nem ťlzetett _ késedelmi
kamat tartozása azomal és egy ĺisszegben válik eseđékessé. A részletfizetési
megállapodás felmondása után a jogcím nélküliekkel szembeni eljaľás, a lakás
kiĹiľítése valamint a đíjhátralék érvényesítése végett _ a 2I.P.50.470/20I2/3. sztmu
jogerős ítéletben foglaltak végĺehajtásának kezđeményezésével - azoma| tovább
folvtatódik.
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő : 20 13 . jtúfus 22.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A jogcímnélküli lakáshasználó értesítése a
bizottság dtintéséről 2013. július 23-án megtiiľtént, aki az értesítést 2013. július 26-án
átvette. Jogcím nélkĺili használó az első részlet megfizetésére és a részletfizetési
megáIlapodás megkiitésére 2013. augusztus 15-ig kéľt haladékot, melyet _ az e|ső rész|et
egyidejű megfizetése mellett _2013. augusztus Í2-én megktittittek.

,,A Budapest' VIII. kerĺilet Auľóra u. 22-28. szdm alatti épiiletben míĺkiidő
rózsefvdrosi Egésaégiigyi SzolgúIat épiiletfelíljí.Ílźsa engedéIyezési és kiviteli

terveinek ĺźtdolgozlÍsa,, tdrgyíl közbeszerzési eljórús eľedményének megúIlapítúsa
bíľ lÍIli b izo tts lźg d ö nt ěs e aI apj dn

7 9 0 l 20 |3. (vII. 1 5.) sz. Váľo s g azdáI.ko dási és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. ,,A Budapest, VIII. kerĹilet Auróra u. 22-28. szám a|atti épületben mfüödő
Józsefvaĺosi Egészségügyi Szolgálat épiilet felújítása engedélyezési és kiviteli
terveinek átđo|gozásď, táľgyű kozbeszerzési eljáľásban a KIMA Studio Kft. (1029
Budapest, Máriaľemetei út 1 3 3 . ) aj źn|attev ő aj źn|ata érvényes.

2. ,,A Budapest, VIII. keľület Auróra u. 22-28. szám a|atti épületben műktidő
Józsefuárosi Egészségügyi SzolgáIat épiilet felújítása engedélyezési és kiviteli
terveinek átďolgozásď, tárgýközbęszęrzésí eljárást eredményesnek nyilvánítja.

3. a,,legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás,, bíráIatí szempont a|apjźnakozbeszeruési
eljárás nyeľtese a KIMA Studio Kft. (1029 Budapest, Mariaremetei út 133.)

Felelős: polgáľmester
Hatźridő: 20|3. július 1 5.

A Polgármesteľi Kabinet tájékoztatálsa alapján: Atervezői szerződés 20l,3. július 30.én
a|áírásra került' tervező a szerződésben foglaltak szerĺnt teljesítetto t módosított
engedélyezési és kiviteli teľvdokumentáció elkészült.

Kijzteriilet-h aszndlati kéľelme k elbíľlÍIós a

791/20|3. (vII.15.) sz. Váľosgazdáůkodási és Pénziigyĺ Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Yáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-hasznźiati
hozzźĄáĺulást ad _ díjmentességge| - aza|źlbbi ügyben:

Kĺjzterület-hasznáLő,kérelmező: VIII/I. Lakássztivetkezet
(1082 Budapest, 32-esek teľe 6.)
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Közteriilet-hasznźůat ideje: 2013. július 15. - 2013.július 17.

Közterület-haszĺáIatnagysága: 18m,
Köaerĺilet-haszná|atcé|ja: építési munkaterület
Közterület-hasznźiathelve: Risó u. 5.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: zlI3.július 1 5.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési t)gyosztály tájékoztatása alapján: A ktizteľiilet-
használati engedély kiadásra került.

7 92 12013. (vII. 1 5.) sz. Váro s gazd álko dási és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartĺózkodás szavazatta|)

A Ytlrosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-hasznáIatí
hozzájáĺu|ást ad - teljes díjfizetéssel - az alábbi iigyben:

Közteriilet-hasznáIő.kételmezo: w. L.
(1083 Budapest, ...........)

Közteľület-hasznźt|atideje: 2013'július 15._zll{.június30.
Ktizteľiilet-hasznáIat cé|ja: hiÄap áľusítás (pavilonból)
Kdzteľület-haszntiat helye: Práteľ u. - Szigony u. sarok (35728139. hĺsz.)
Kĺjzterület-haszná|atnagysága: 4 m.
Díjfizetés ütemezése: havi díjfizetés
Díjfizetési kedvezmény: 30%o

Fęlelős: polgáľmester
Hatźniďő 2013 . július 1 5.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetósĺ Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az ügyfél
befizette a közteľiilet-használati díjat, az engedély kiadásľa keľĺilt.

7 93 l 2013. (\{I. 1 5.) sz. Váľos g azdá|ko dási és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavzzattal)

A Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺiztertilet-haszná|ati
hozzźtjáruIást ad _ teljes díjfizetéssel - az alźlbbi ügyben:

K<jztertilet-hasznźiő.kérelmező: Metrodom Kft.
(1065 Budapest, Révay u. 10.)

Kĺizteľület-haszná|at ideje: 2013.július 17 . - 2013.július 25.

Közterület-haszná|at cé|ja: konténer
Kĺjzteľiilet-hasznáIathelye: Szerdahelyiu.-Mátyástérsaľok
Közterület-haszntiatnagysága: 1 db

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013 .július 1 5.

r28



A Vagyongazdálkodási és Uzemeltetési Ugyosztály tájékoztatása alapján: Az ügyfé|
befizette a ktizteriilet-használati díjat' az engedély kiadásra került.

794120Í3. (vII.15.) sz. Városgazd,áikod,ási és Pénzĺigyi BŁottsághatározata
(l3 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köZtertilet-haszná|ati
hozzájáĺu|ást ad _ díjmentességgel - az alábbi iigyben:

Közterü1et-hasznáIő.kérelmező: Exedľa Kivitelező. Teľvező Kft.
(1 03 l Budapest, Amfite átnĺn l. 23.)

Közterület-haszná|at ideje: z}I3.július 19. - 2013. augusztus 05.
KöZteriilet-haszná|atcéIja: építésimunkateriilet(homlokzatfelújítás)
Közterület-haszná|athelye: Dobozi u.29.
KöZteľiilet-haszná|atĺagysága: 17m2

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013.július 1 5.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ Ügyosztá|y tájékoztatása alapján: A kiizteľület-
használati engedéIy kiadásra kerůĺlt.

79512013. (vII.15.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy közteľĹilet-haszná|ati
hozzźĄźtru|ást ad _ díjmentességgel - aza|ábbi tĺgyben:

Közterület-haszná|o,kére|mező: Miasszonyunkľól Nevezett Kalocsai Iskolanővéľek
Táľsulata
(1 085 Budapest, Máĺiau. 20.)

K<jzterĹi1et-haszná|at ideje: 2013.július 15. - 2013. auguszťus 8.

Közterület-haszĺá|at cé|ja: építési munkateriilet (homlokzati nyíIászérők cseréje)
Közterĺilet-haszná|athelye: Máriau.20.
Kozterü1et-haszná|atnagysága: 40 mf

Felelős : polgiĺľmester
Hatźridő: 2013. július 1 5.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A közteľtilet-
használatĺ engedély kiadásľa került.

796120|3. (vII.15.) sz. Váľosgazdáikodási és Pénziigyĺ Bĺzottsághatározata
(l.3 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-haszná|ati
hozzájttrulást ad - díjmentességgel - az altlbbi ügyben:
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Kozterü1et-hasznáIó,kérelmezo: TIT Kossuth Klub Egyesület
Közteľület-hasznáIat ideje: 2013.július 22. - 2013. augusztus 20.
Kozteriilet-hasznáIat cé|ja: szőĺőIaposńás (Kossuth Klub prograrryaí,tti1ékoztatőĺ)
Közterület-hasznáIat helye: Szabó Eľvin téľ, Múzeum u., MikszćLthKáImárLtéÍ
Kozterület-hasznźllatnagysága: 1Íő

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20l3.jú1ius 1 5.

A Vagyongazdátkodási és iizemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A közteľĺilet-
használati engedély kiadásľa került.

797l20I3. (VII.15.) sz. YáľosgazdáIkodálsi és Pénzügyi Bizottságbatározata
(13 igen' 0 nem, 0 ŕ'artőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a 655/2012. (V.30.) számu
határozatát az aIábbiak szeľint módosítia:

Közterület-haszná|ő.kérelmező: Lumen Laboľ Kft.
( 1 08 8 Budapest, Mikszáth Kźůmán tér 2.)

Közterület-hasznáIat ideje: 20|2.július 22. -2015. május 31.
Közterület-haszná|at céIja: vendéglátó terasz
Közteľület-hasznźiatnagysága: 40m.
Kĺizterület-hasznźiathelye: MikszáthKá|mántér2.

Felelős: polgármester
Hatźlridő: 20ĺ3 .július 1 5.

A Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési tigyosztály tájékoztatása alapján: A határozat
módosítása megtiirtént.

Buka Adľienn egyéni vóllalkoaí új bérleti jogviszony létesí.tésére vonatkozó kéľelme
a Budapest WII., Nap u. 24. szdm alatti helyiség vonatkoztÍsdban

79812013. (VII.15.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. hozzájárul új bérleti jogviszony létesítéséhez Buka Adrienn egyéni vá||a|kozőva| az
ingatlan-nyilvantartásban a 35595l0lNĹés 35595/0lN2 helyrajzi szánon nyilvántartott,
teľmészetben a Budapest VIil. keľiilet, Nap u. 24. szám a|atĺi,23+27 m2 alaptertilettĺ
önkormányzati iilajđonú, utcai, pinceszinti nem lakás célú helyiség vonatkozźsában
46.767,- Ft/hó + Afa bérleti ł közizemi és külĺin szoIgáItatási díjak ĺisszegen 2018.
december 3 l -íg, könyvaľusítás (antikvĺíľium) célj ára.

f. a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló
nem lakás cé|jára szolgtllő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35/2013. (VI. 20.)
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szám,ű Budapest Józsefuáľosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését (feltĺiltését), valamint a 17 ' $ (4) bekezdése
a|apjáĺ kozjegyző előtt egyolđalú kötelezettségvá|Ialási nyilatkozat aItńrását vá||a\a a
leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető ígazgatőja
Hatfuidó : 20 13 . jtĺIius 22.

A Kisfa|u Kft. tájékoztatása alapján: Az ĺĺgyfél2013. augusztus 14.én bérleti szerződést
ktitiitt. További ůigyintézést nem igényel.

Szép Hlźz 2002. Bt. |,j béľleti jogviszony létesí,lésére irdnyuló kérelme a Budapest
Wil., Jóaef krt. 18. (bejúrat: Bacsó B. u. I5.) szúm alatti önkormdnyzati tulajdonú

h ely is ég v o n at ko zlÍs úb an

79912013. (Vil.15.) sz. Városgazdá|kodátsi és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. hozzójárul Budapest VIn.' 34852l0lN|2 he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VI[.' József kľt. 18. (bejárat: Bacsó B. u. 15.) szám a|aÍti,
utcai bejáratú, füldszinti 46 m2 + 25 m2 ga|éria alapteľülettí' nem lakás célú helyiségre új
bérleti jogviszony létesítéséhezhatźlrozatlan iđőľe a Szép Hán2002 Bt-vel melegkonyhás
vendég|źltás (szeszárusítással) céIjára,97.000'- Ft/hó + Afa + külĺjnszolgáltatási díjak
összegen.

2. a bérleti szerzódés megkĺitésének feltétele' hogy az onkoľmźnyzat tulajdonában áI|ő

nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.)
szétmu Budapest Józsefuáľosi onkoľmanyzatí rendeLet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését (feltciltését), valamint a |7. $ (4) bekezdése
a|apjźtn kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvá||alási nyilatkozat aláírásźń váI|alja a
leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺíridő: 2013. jiilius 22.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ůigyfél értesítése megttirtént, ám a ľendeletben
előírt szeľződéskiitési hatáľÍdőn belĺil a szerződést nem ktitiitte meg.

Ruszka Feľenc egyéni vĺÍIlalkoaÍ bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet,
Baross u. l05. szúm alatti iłres önkormĺtnyzati tulajdonú helyiség vonatkozlÍsdban

800/2013. (uI.15.) sz. Városgazdáikodálsi és Pénzĺĺgyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 ť.artőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy:
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2.)

hozzájórul a Budapest VIII., 35810/0/A/3 he|yrď1zi szźtmoĺ nyilvántartott, természetben a
Budapest YIII.' Baross u. 1.05. szám a|att taIáIhatő, 32 m" alapteľületű, iiľes,
onkoľmányzati tulajdonú, utcai, ftjldszinti bejfuaťű nem lakás célú üzlethelyiség
bérbeadásához hatttrozott időre 2018. december 3I. napjáig, Ruszka Ferenc egyéni
váLIalkoző részére, zöldség-gyümölcs Ĺizlet (szeszesital árusítása nélktil) céIjára, 27.500,-
Ft/hó + Afzbéľleti * kĺjzüzemi- és külön szolgáItatási díjak összegen.

a bérleti szerzodés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat fulajdonában á1ló
nem lakás cé|jźra szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
számu Budapest Józsefuaľosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a |7. $ (4) bekezďése alapján
kozjegyző előtt egyoldalú kĺjtelezettségvá||alási nyilatkozat aLźńrźlsát vállalja a leendő
béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hatźrido : 20 1 3 . jtůius 22.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ůigyfél 2013. szeptember 27.én béľleti
szeľződést kiitiitt. További ůigyintézést nem igényel.

Catellus Hungary Kft. béľlő és Zs. M. B. magdnszemély béľIeti jog átruhdzdsľa
vonatkozó köztis kérelme a Budapest VIil. Vas u. 14. és WII. Vas u. 18. szd'm alatti

ön kormúnyzati tulaj don ú h elyis ége k vo n atko zlÍs úb an

80 1/20 1 3. (WI. 1 5.) sz. Város g azdá|ko dási és P énzü gyi Bizotts ág hatź'ľ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A VáľosgazdáIkođásí és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. hozzá.iáľul a Catellus Hungary Kft. bérlő áIta|bérę|t, Budapest vI[.' 3648910lN2
he|yrajzi számon nyilvantartott, teľmészetben a Budapest vIII.o Vas u. 14. szám alatt
ta|á|hatő, 96 m2 alapterületű, önkormĺĺnyzati tu|ajdonú, udvaĺi, pinceszinti helyiség
bérleti joganak átrvhazásahoz Zs. M. B. magánszemé|y részére. A bérleti jogviszony
a helyiségre érvényben lévő bérleti szerzőđésben foglaltak szerint hatźrozat|arl időre
jĺjn létre ral<tározás cé|jára, 35.500,- Ft/hó + Áľa bér|eti + köztizemi- és
különszo l g áItattsí díj ak ĺi sszegen.

hozzĺź.iárul a Catellus Hungaly Kft. bérlő által bérelt, Budapest vlil.' 36494I0lN2
helyrď1zi szźlmon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII.' Vas u. 18. szźlm a|att
ta|źihatő,27 m2 alapteriiletű udvari, ftjldszinti nem lakás célú helyiség bérleti joganak
átruhźnźsthoz Zs. M. B. magánszemé|y részére. A bérleti jogviszony a helyiségre
éľvényben lévő béľleti szerzóďésben foglaltak szerint hatáľozat|an időľe jön létre
ralďźrozás cé\jtna, 19.875,- Ft/hó + Áfa béľteti ł kłjzijzemi- és ktilönszolgáltatási
díjak összegen.

A bérleti szerződés megkötése e|őtt Zs. M. B. magánszemély 6 havi bruttó béľleti
díjnak megfelelo osszegű, azaz 342.900'- Ft szeľződéskiitési díjat kötelęs megťlzetĺi
az onkotmtnyzat tulajdonában áIIő nem lakás céIjara szo|gáIő helyiségek

2.
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bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.) számíl' Budapest Józsefuárosi
onkormányzatirende|et 21. $ (1) bekezdése alapján.

4. bérleti szerződés megkdtésének feltétele, hogy az onkormtnyzat tulajdonábarl á|Iő
nem lakás cé|jtlta szolgáIő helyiségek béľbeadásanak feltételeiről szóló
35l20L3.(vI.2O.) számű Budapest Jőzsefvátosi onkoľmányzati ľendelet 19. $ (3) đ)
pontja aIapján a bérlő a bérleti szerzóđés megkötését megelozően köteles a
béľbeadónak 3 havi bruttó bérleti díj összeget óvadékként megfizetni, továbbá kciteles
a 19. $ (3) c) pontja a|apjánköĄegyző előtt egyoldalú kötelezettségvźilalő ĺyĹ|atkozat
megtételéľe.

5. a bérbeadóihozzájtrulás abban az esetben lép hatályba,haa béľleti jogot tńvevő Zs.
M. B. magánszemély a jelen határozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az ővaďékot
és a szetződéskĺjtési díjat megťrzetí, a bérlęti szęrzőďést a|ákja és azt egyoldalú
kĺjtelezettségváIIaIő nyl|atkozattalkiegészíti, Az onkormanyzat ezek megtörténtéig a
Catellus Hungaľy Kft. béľlőt ismeri el bérlőként az éwéĺyben lévő bérleti szerződésben
foglalt feltételek szerint.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatźridő : 20 | 3 . jtllius 22.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az iigyféI2013. októbeľ 4.én béľletĺ szeľződést
kiitt'tt. További ügyintézést nem igényel.

T-NETPRINT HUNGARY KÍt. béľbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet, Teleki
tér 5. szdm alatti iiľes önkormdnyzati tulajdonú helyiség vonatkozlÍsĺÍban

802 ĺ2013. (\ĄI. 1 5.) sz. Váľo s gazdálko dási és Pénzü gyĺ Bizotts ág hatńr ozata
(13 Ígen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

hozzájárul a Budapest VIII., 35Í35ĺ0lN|.helyrajzi szĺímon nyilvantaľtott, természetben a
Budapest VIII., Teleki tét 5. szám a|att ta|á|hatő, J9 m, alapterülehĺ, tires,
ĺinkormányzati tulajdonú, utcai, ťoldszinti bejaratű nem lakás célú helyiség
bérbeadásźhoz határozat|an időre, 30 napos felmondási idővel, a T-NETPRINT
HI]NGARY Kft. tészéte, számitőgép szervíz cé|jaĺa 62.485,- Ft/hó +Áfa bérleti +
kozilzęmi- és különszolgáltatási díj ak összegen.

a bérleti szerződés megkĺitésének feltétele, hogy az onkormźnyzattulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
szźtmu Budapest Józsefuárosi onkormĺányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megťrzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyző előtt egyoldalri kötelezettségvźilalási nyilatkozat aláírását váIlaĽ1a a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető ígazgatőja
Határido: 2013 . iiůius 22.

1.)

2.)
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A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyfél éľtesítése megtörtént, ám a rendeletben
előíľt szerződésktitési határidőn belül a szerződést nem ktitötte meg.

Jgvaslat a Csobdnc u. 5. szóm alatti Vlźľunk Rdd óvodafi)Idszinti részén
dlmennyezet kialakítúsóra és a Baross utca I03.u szóm alatti BöIcsőde

v dl as zfalai n a k új r aép ít és é r e

803/2013. (v[.15.) sz. Váľosgazdá|kodźlsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, 0 ť'artőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy

1. hozzźĘźtul a Budapest VIII. keľület Csobánc u. 5 szám alatti Varunk Rád óvoda
ft j lds zinti t észén źimenny ezet ki alakítási munkák elv é gzéséhez.

2. az 1. pont szerinti kozbeszerzési értékhatárt e| nem érő beszerzési eljźrásban a
legalacsonyabb összegű, érvényes ajánlatot tevő Thelien Tervező Kft. (székhely:
1085 Budapest, József kÍt.69., adőszám: 14819708-2-42, szémlaszźtma.. 10918001-
00000060-84800008, cjsz.: 0I-09-921438), melynek a|apjtn az eljźrás nyeľtes
ajánlattevője.

3. a2. poĺt a|apján felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a Thelien Tetvező Kft.vel 3.873.528,-
Ft + AFA tisszegben az onkormtnyzat nęvében a munkálatok elvégzésére a
vállalkozási szęrzóđést kösse meg a 2013. évi költségvetésben a 11601 cimen az
iĺtézményiéletveszélyelhĺíľításe|őírźnyzatterhére.

4. az 1. poĺt szerinti munkálatok bonyolítója a Kisfalu Kft., bonyolítźsi dija a nettó
szám|aérték7 Yo-a+ ÁFA, 271.I47,- Ft + ÁFA a20|3. évi költségvetésben a1I6OL
címęnazíntézményiéletveszé|ye|hárltáselőiranyzatterhére.

5. hozzájáľul a Budapest VIII. keriilet Baľoss utca I03.a. szám a|atti B<jlcsőde
károsodott v źiaszfal átépítési munkĺík e|v é gzéséhez.

6. az 5. pont szerinti kozbeszeruési értékhatőĺt e| nem éľő beszętzésí eljarásban a
legalacsonyabb összegrĺ, érvényes ajćn|atot tęvő Thelien Tewező Kft. (székhely:
1085 Budapest, József kÍt' 69., adőszźtm: 14819708-2-42, szám|aszáma: 10918001-
00000060-84800008, cjsz.: 0I-09-921438), melynek alapjźn az eljěrás nyeľtes
ajánlattevője.

7 ' a 6. pont alapjan felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a Thelien Tervező Kft-vel 3.053.420,-
Ft + AFA összegben az onkormtnyzat nevében a munkálatok elvégzésére a
váIlalkozási szerzőđést kĺisse meg a 2013. évi költségvetésben a 11601 cimen az
intézményiéletveszélyelhárításfelújításieloirtnyzatteľhérę.

8. az 5. pont szeľinti munkálatok bonyolítója a Kisfalu Kft., bonyolítási díja a nettó
szźmlaérték7 %o-a + ÁFA, 213.73g,- Ft + ÁFA a2013. évi köttségvetésben a 11601

címenaziĺtézményiéletveszéIye|hárításfelújításíelóirźnyzatterhére.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataridő: 2013. augusztus 18.
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A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a kivitelezés elkészült, a szám|őlzás megtiiľtént.

Javaslat TesuÍľsz Kdroly megbízlÍsi szerződésének 2013. június havi teljesítés
igazoIĺÍsúra

80 4 l20 13. (WI. 1 5.) sz. Váľos g azdá"Jko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(l3 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra aTeszársz Kĺáľollyal kötött megbizási szeruődés teljesítés igazo|ását
2013 .június 1 -j étől 2013 .junius 3 O-ig teľj edő időszakľa.

2. felkéri a polgármestert a hatátozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áírźsára.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 2013.július 26.

A Szeľvezési és Képvisetői lroda tájékoztatása alapján: Teszáľsz Káľoly részére a
telj esítés ig azolás z|áír ása m egtöľtént.

ravaslat Pomdzi Dóniel megbízlźsi szeľződésének 2013. június havi teljesítés
igazollÍsdra

805/2013. (vII.15.) sz. VáľosgazdáIkodálsĺ és PénziigyÍ Bizottsághatározata
(13 igeno 0 nem, 0 Íartőzkodás szavazattal)

A VaĺosgazđáIkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra aPomźľi Daniellel kötött megbízásí szęrződés teljesítés igazo|ását
2013 .június 1 -j étől 20 13 .június 3 O-ig terj eđ ő időszakĺa.

2. felkéri a polgáľmesteľt a hatfuozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás aláírására.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. július 26.

A Szervezésĺ és Képviselői lroda tájékoztatása alapján: Pomázi Dániel részére a
telj esítésig azo|ás aláír ása m egtiiľtént.

ravaslat a luharos tigyvédi lroda megbízlÍsi szeľződésének 2013. június havi
telj es ítés ig azo lós dr a

80612013. (vII.15.) sz. Yáľosgazdáikod,ási és PénzĺigyÍ Bizottsághatározata
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

135



A Vaľosgazdálkodási és Pénztĺgyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra a Juharos Ügyvédi Irodával kötött megbízásĺ szerzőďés teljesítés
igazo|ását 20 13 . j únius 1 -j étől 20 Í3 . j únius 3 O-ig terj ed ő ídőszaka.

2. fe|kéti a polgármestert a hatáĺozat 1. pontjában foglalt teljesítés ígazo|źs aIáírásźra.

Felelős: polgáľmesĹer
Határiđő: 2013 . július 26.

A Szervezésĺ és Képviselői lroda tájékoztatálsa alapján: A Juharos Ügyvédi lľoda
r észér e a telj esítésigazolás a|áír ása me gtłirtént.

A Budapest' WII. keriilet Baross u. 86. sutm alatti pinceszintre.vona.tko,zó
elővlÍsúrldsi jogróI lemondds ZART aLES

808/2013. (VII.19.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bĺzottsághatározata
(8 ĺgen' 0 nem, 0 taľtĺízkodás szavazattal)

A Vaľosgazdtikođási és PénzĹigyi Bizottság úgy đtint, hogy a Budapest Fővaros VIII. kerület
Józsefuárosi onkormányzat, a355f1l2/N68 hľsz-ú, természetben a 1088 Budapest, Baľoss utca
86. szźm alatt taIá|hatő 420 m, alapterületű pinceszint tekintetében, a Foľtis Lease Hungaria
Ingatlanfinanszírozási Ztt. eladő, tovźlbbá a Nem Adom Fel Alapítvány ajźn|attevő között 20|3.
ápľilis 9-én kĺjtött Vételi ajtlnlathoz kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván élni.

Az ingat|aĺvételára: 10.160.000- Ft, azaztízm1||iő-százhaíĺanezeľ forint.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. jil|ius 22.

A Vagyongazdálkodási ós tjzemeltetési Ügyosztáiy táĘékoztatása alapján: Az ügyfelet
tájékoztatták az elővásárlás i j o gró l való lem on dás róI 2013. j úlius 22.én.

Javaslat a ,,Budapest, WIL keriilet Józsefvdľosi onkoľmdnyzot twlajdonút képező
lakó- és iizemi épiiletek, Iakdsok és egyéb funkciójlú helyiségek, helyiségcsoportok,
üres telkek gyorsszolgdlati (24 óľlÍs) hibaelhdrítdsa, karbantartósa, felújítdsa vagy

részleges fetújítdsa, valamint onkormdnyzati tulajdonú tdľsashúzi albetétek és hlÍzi
oľvosi rendelők gyorsszolgóIati hibgelhórítúsifeladatainak ellútdsa, tdrgyú

közbeszerzési eljdrús eredményének megóIlapítlźsúra BírdlóbizottslÍg javaslata
alapjdn zÁnr ťjĺts

80912013. o.II.19.) sz. Városgazdá|kod'ási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(8 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺ!nt, hogy a ,,Budapest, VIII. keľület
Józsefuárosi Önkormányzat tulajdonát képezó lakó- és tizemi épületek, lakások és egyéb
funkciójú helyiségek, helyiségcsopoľtok, iiľes telkek gyoľsszolgáIati (24 óľás) hibae|hárítása,
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karbantartása, felújítása vagy ľészleges felújítása, valamint onkoľmányzati tulajdonú
társashźzí albetétek és házi orvosi rendelők gyoľsszolgálati hibaelharítási feladatainak
eIlátása,, Íár gyu ko zb e szet zé si elj aľásban

1. a) PDL Konzoľcium ajźn|attevo ajánlata aKbt.74. $ (1) bekezdés d) és e) pontja,
valaĺrlinĹ a74. $ (2) bekezdés a) ponda a|apjánérvérlýelelr.

b) az Épkar Zrt. (széV'he|ye: 1112 Budapest, Németvölgyi ÍÍ |46.) aján|attevő
ajźn|ata érvényes, tekintettel arľa, hogy a hatźlidőre, megfelelő tartalommal
benyújtotta a hiánypőtlását, megadta az ajźn|atkérő á|ta| kért felvilágosítást,
indokolást.

c) akozbeszerzési e|járást eredményesnek nyilvanída.

Felelős : polgiírmester
Hataľidő: 2013.július 1 9.

2. az összességében legelőnyösebb ajanlat birá|atí szempont a|apján a kozbeszerzési
eljarás nyertese azBpkar Zrt. (szé|ďlely: 1112 Budapest, Némefuölgyi út 146.)

Felelős: polgármester
Határidő 2013. július 1 9.

A Jegyzői Kabinet táfiékoztatása alapján: A határozat alapján az Esz.|<ER Kft.
intézkedett a Kbt. előírásai alapján az ,,osszegzés az ajánlatok értékeléséľől''
hiľdetmény megielentéséľől 2013. jrĺlius 19-én. Az Onkoľmányzat és il nyertes
ajánlattevőkőzőtt a vállalkozási szerződés 2013. augusztus l.jén aláírásľa keriilt.

Javaslat ,,JóaeÍvdros Múrkus EmíIia utca Rdkóczi tit iľúnyóba történő
m e g ny it lÍ s lt h o z k ap c s o l ó d ó lit ép ít é s i é s fo ľ g a I o mt e c h ni kai m un k ú k kivit e l ezé s e,'

tlÍľ gy lł k ö zb e s ze r zé s i e lj dr ús m e g in dít lÍs dr a

810/2013. (vII.19.) sz. Váľosgazdálkodátsĺ és Pénzügyi Bizottsághatározata
(8 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság a,Józsefváros Márkus Emília utca Rákńczi út
irányóba torténő megnyitósához kapcsolódó útépítési és forgalomtechnikai munkńk
kiv i t e l e z é s e,, táÍ gy,J kozb eszer zés i elj ĺárásb an úgy dtint, ho gy

1. a közbeszerzésekł5l szóló 201I. évi CVII. törvény 121' $ (1) bekezdés b) pontjában
foglalt, nemzeti eljárásrend szeľinti, nyílt közbeszetzésí e|jáĺást folytat le.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013.július 1 9.

2. elfogađja az elóterjesztés 1. számú mellékletét képezó ajźn|attéte|i felhívást és a 2. szźlmíl
mellékletétképezőajánlattéte|idokumentáciőt.

Felelős: polgármester
Határíđő 2013 .július 1 9'
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3. a határozat szerinti kozbeszetzési eljárást megindítja és az ajánlattéte|i felhívást
megjelenteti.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013.július 1 9.

A Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztźiy tájékoztatása alapján: A kłizbeszerzési
eljáľás megindításľa került 2013. augusztus 2-án. Az eljárás eľedményes lefolytatása
után a szerződés a|áírásra kerůilt. a kivitelezés folvamatban van.

,, Ker etmeg dllap o dlÍs B udap est, Jóa efvúros Magdoln a negy ed progľam III.
önkormdnyzati bérhó4felĺijítlÍs kivitelezéshez', tdrgyú ktizbeszerzési eljdrds

ajĺÍnlattételifelhívlÍsdnak elfogaddsa, valamint hozzltjlźľulús az eljórás
megindítósóhoz NFÜ KFF vixsgólata utdn

811 l 2013. (uI. 1 9.) sz. Váľo s gazdálko dásÍ és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(8 ĺgeno 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Józsefuaľosi onkoľmányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénziigyi
Bizottsága a ,,Keretmegállapodás Budapest, Jőzsefvźros Magdolna negyed progľam III.
önkormanyzatibérhźnfelújítás kivitelezéshez,, tárgýkozbeszerzési eljĺíľásban úgy dĺint, hogy

1. a Nemzeti Fejlesztési Ügyncikség Kozbęszęrzési Felügyeleti Főosztály NFÜ/13A-8-
1I4l20I3. i|ętatőszźmon kiadott minőségellenőrzési jelentése aIapján - figyelemmel a
BíráIőbizottság 2013. július 10-i ülésén benýjtott' ESZ-KER Kft. által összeállított
észrevételek (előteľjesztés 2' szám,(s' melléklet) és jegyzőkĺinyv a|apjtn - a
kozbeszerzésekľől szo|ő 2011. évi CVm. tcirvény 109. s (1) bekezdés b) pontjában
foglalt kozbeszerzési eljárást folytat le.

Felelős: polgármester
Hatfuiđó: 20|3.július 1 9.

2, elfogadja az e|oterjesztés 4. és 5. számú mellékletét képezó módosított ajánIattételí
felhívást és módosított aj anlattételi dokumentációt.

Felelős: polgáľmester
Hatátiđo : 2013 .július 1 9.

3. hozzájáru| a határozat 2. pontja szerinti kozbeszerzési dokumentumok továbbítźsźra a
kĺjzremfütidő szervezet fe|é és felkéri a polgármesteľt a sztikséges intézkedések
megtételére.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013.július 19.

A Polgármesteľi Kabinet tájékoztatása alapján: A ktizbeszeľzési eljáľás lefolytatásľa
keľĺilt, nyeľtes aján|atevő a WEST HUNGARIA BAU Epítőipari SzolgáItató Kft. .
nľxĺ.n Zrt.konzoľcium volt. a szerződés2013. november 8-án a|áírálsra keľült.
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Javaslat ,Szupervízió hatósdgi iigyintézők szómúra" tórgyú közbeszerzési eljdrds
megindítlźslźhoz

812 / 2013. (vil. 1 9.) sz. Vá ro s g azdá.Jko dálsi és P énzü gyi B ĺzo tts ág határ ozata
(8 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Szupervíziő hatőságí igvintézők részére,,
tát gyil közb eszerué si elj árásban úgy dcĺ nt, ho gy

I. a kozbeszeľzésekľől szóló 20II. évi CVilI. törvény 121. $ (1) bekezdés b) pontjában
foglalt, ĺemzeti eljaľásrend szerinti, nyílt közbeszetzési eljáľást folytat le.

Felelős: polgĺírmester
Határidő: 2013.július 19.

2. e|fogadja az elóterjesztés 1. szźtm,ű mellékletét képezó ajźn|attéte|i felhívást és a2. szárlu
mellékletétképezóajánlattéte|idokumentáciőt.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013.július 1 9.

3. a hattrozat szerinti kozbeszerzési eljríľást megindítja és az aján|attételi felhívást
megjelenteti.

Felelős: polgármester
Határido: 2013. július 1 9.

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapjánz Az ajánlattételi felhívás a Kőzbeszeľzési
Értesítő 2013t90 számában, a t2850 t20|3 ĺktatĺószámon ľegielent. Az ajánlattéteti
hatáľidő 20|3. augusztus 21. napja volt, ezen a napon az ESZ.KER Kft. az ajánliatok
bontásáľĺíl intézkedett.

Kö zter iil et- h as zn dlati ké r elme k el bír dI ds a

8|3 l 20L3. (v[[. 1 9.) sz. Váro s gazdálko dás i és P énzĺi gyi Bizotts ág határ ozata
(8 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-hasznźiati
hozzájáĺu|ást ad - teljes díjfizetéssel - az alábbi ügyben:

Közteľĺilet-haszná|ő,kérelmező: CzeneTamás (egyénivállalkozó)
(1085 Budapest, József kľt. 71-73.)

Közteľület-hasznźiat ideje: 2013. augusztus |. - 2013. október 30.
KözteľĹi1et-hasznáIatnagysźtga.. 7m"
Köztertilet-haszná|at cé|ja: világitő táb|a
Közterület-hasznáIat helve: Pá|u.7.

Felelős: polgáľmester
Hattuido : 20 13 . iitlius 22.
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A Vagyongazdátkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az ügyfé|
befizette a közterület-használati díjat, az engedély kiadásľa keriilt.

81 4 /20 13. (vII. 1 9.) sz. Vá ro s gazdálko dás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(8 igen' 0 nem, 0 tartózkodlás szavazattal)

A Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy k<jzterület-hasznźllati
hozzájáruIást ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

Közterület-haszná|ő.kérelmező: SzÍn.KerKft.
(1162 Budapest, Dezsőfi au.12')

Közterület-hasznéiat ideje: 20l3.jú1ius 22. -2013. auguszfus 31.
KöZteľtilet-haszná|at cé|ja: építési konténer
KöZteriilet-haszná|at helye: Iľi4ź./ĺyástér 9.
KözterĹilet-haszná|at nagysága: 1 db

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. jtlius 22.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az ügyfél
beťuette a ktizterület.használati díjat' az engedély kiadásra került.

815/2013. (uI.19.) sz. Városgazd'á|kod'ási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(8 igen' 0 nem, 0 taľtĺózkodás szavazatta|)

Yáĺosgazđálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használatihozzájźru|ást
ad _ díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:

Kdzterület-hasznáIő^kére|mező: Társasház Szentkirálvi u. 23.
(1 088 Budapest, Szentkirályi u. 23.)

KözteľĹilet-haszná|atideje: 2013.július |6. _20|3.július 31.
Közterület-hasznźllat céIja: homlokzat felújítás
KözteľĹilet-hasznźiathelye: Szentkiľályi u.23.
Közterület-haszněiatnagysága: 40 m" + 4 parkolóhely

Felelős: polgármester
Hataľidő : 2013 . jil|ius 22.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési t)gyosztály tájékoztatása alapján: A kłizterület.
használati engedély kiadásľa kerůilt.

816 12013. (WI. 19.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(8 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

Yáĺosgazđálkodási és PénzügyíBizotÍság úgy dönt, hogy kozterület-hasznáIatihozzájĺĺrulást
ad - díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:
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Közterület-haszná|ő.kérelmező: Szenes Művészeti Kft.
(1089 Budapest, Rezső tér 3.)

Közteľület-hasznáIatideje: 2013. szeptember 13. (esőnap 2013. szeptember 15.)

KöZteriilet-hasznźůat cé|ja: kulturális rendezvény (Szenes Iván emlékkonceľt)
KözteľĹilet-haszĺáIat. helye: Rezső tér
Közterĺilet -hasznáIat nagysága: 12 386 fił

Felelős: polgármester
Határiďó : f0 13 . jiiíus 22.

A Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A közterület-
használati engedély kiadásľa kerüIt.

81712013. (uI.19.) sz. Yárosgazdá|kodálsi és Pénzůigyi Bizottsághztározata
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľĹilet-haszná|ati
hozzájaru|ást ad _ díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:

KözterĹilet-hasznźiő,kére|mező: Józsefuárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat
(1084 Budapest, Mátyás tér 15.)

KözterĹilet-haszntiat ideje: 2013.július 6. - 2013. december 23.
(minden héten szombaton)

Közteľület-haszná|at cé|ja: teľmelői piac
Kozterület-haszná|atĺagysźtga: 200 m"
Közterület-haszná|athe1ve: Gvulai Pál u. 1.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatándő : 20|3 . jtiíus 22.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy tájékoztatása alapján: A kiizteľÍilet.
használati engedéIy kiadásľa keľült.

Talajdonosi hozuÍjórulđs a Teleki téri piac D3 jelöIésíĺ iizlet bérleti jog
ótruhúzlźsdhoz

8 1 8/20 1 3. (WI. 1 9.) sz. Yáľo s g aizdáůko dátsi és Pénzii gyi Bżotts ág határ ozata
(8 igen,0 nem, 0 ĺartőzkodás szavazattal)

A Viĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bízottsźry úgy dönt, hogy a Képviselő-testĹilet
29112011.(VII. 07.) sz.hatźttozat3.2.3. pontja a|apjanhozzájźrul a Teleki téľi piac D3 jelöléstĺ
uz|et bérleti joganak átruhź^z;źsźŕroz Barabás LászIő (született: egyéni
vállalkozókénti nyilvánt artási száma: 24649 485) rész&e.

Felelős: polgármester
Határíđő: 2013. július 1 9.
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A Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési ügyosztály Létesítményĺizemeltetési lľoda
alapján: A béľlő éľtesítése megtiirtént, toválbbá a bérleti szerződés is előkészítésre keriilt.

A M a k ub it a Kft. kö zt e r iil et- h a s zn ú l at i k é r e Im é n e k e l b íľ lÍ I ds a

81912013. (vII.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(0 igen' 5 nem,3 taľtĺôzkodás szavazattaI)

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy az a|ábbíhatźltozatijavaslatot
nem fogadja el:

közterület-használati hozzájárulást ad - teljes díjfizetéssel - az alábbi ügyben:

Ktizterület-használó,hźrelmező: MakubitaĘft.
(1092 Budapest, Ferenc ĺcľt. 22.)

Közterüĺet-használat ideje: 20I3. augusztus ]. - 2013. ohóber ]5.
Ktjzterület-hasznólat célja: fagylaltos pult
Közterület-hasznólat naglsága: 3 m"

Kozterüĺet-hasznólat helye: Népszínház u. I3.

Felelős: polgáľmester
Hatźridő : 2013. július 1 9.

A Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztáiy tájékoztatása alapján: Az ügyfél
éľtesítése megtłirtént a Bizottság đtintéséľőI.

LUMEN Labor Kft. bérbevételi kérelme a Budapest WII. keľiilet, Bródy S. u 9.

szdm alatti iires önkoľmónyzati tulajdonú helyiség vonatkozttsúban

82012013. (vII.19.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(8 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYźtĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy:

1.) hozzójárul a Budapest VIII., 3659210lN29 helyrajzi sziímon nyilvántaľtott, teľmészetben
a Budapest VIII., Bľódy S. u. 9. szám a|att ta|tihatő, 251m. alapterületú, tires,
ĺinkormányzati tulajdonú, utcai, pinceszinti bejáratí nem lakás célú helyiség
bérbeađásahozhatźrozott időre 2018. decembeľ 31-íg, a LUMEN Laboľ Kft. ľészére,
ruk1ározás cé|jaru 60.000,. Ft/hó +Áfa béľteti + kozilzemi és kiilön szolgźitatási díjak
összegen.

2.) a béľleti szeruođés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzat fulajdonában álló
nem lakás cé|jźra szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.)
sztĺnu Budapest lőzsefvárosi onkormźnyzati rendelet 14.$ (2) bekezdése alapjźn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megťĺzetését, valamint a 17.$ (4) bekezđése alapjan
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségváI|alási nyilatkozat a|áírását vállalja a leendő
bérlő.
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto ígazgatőja
Hatáĺidő: 20|3.július 29.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyfél 2013. augusztus 28.án bérleti szerződést
ki'ttitt. További ůigyintézést nem igényel.

Hegedíĺs Istvúnné egyéni vúllalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII keriilet,
Nap u. 9. szdm alutti iires önkormdnyzati tulajdonú helyiség vonatkozlźsában

821120Í3. (vil.19.) sz. Yáľosgazdálkod'ási és Pénzůĺgyi Bizottsághatározata
(8 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A V áro s gazdálkodási é s Pénzügy i Bizottsźlg úgy dĺint, ho gy

1. hozzájárul a Budapest VI[., 3565510lN3 he|yrajzi szĺímon nyilvántartott,
teľmészetben a Budapest VIil., Nap u. 9. szám a|att taLá|hatő,28 m. alapterülehĺ, iires,
ĺinkormĺĺnyzati tulajdonú, utcai, ftjldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásához
Hegedűs Istvánné egyéni vállalkozó részéte hatźrozott időre, 2018. december 31-ig
keľeskedelmi ilz|et (hasznáIt cikk (ruha) és iparcikk jellegtĺ vegyeskereskedés) cé|jára,
24.304,- Ft/hó + Afa béľleti +kozizemi és különszolgá|tatási díjak összegen.

2. a béľleti szerzodés megkĺitésének feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában á||ő

nem lakás cé|jźraszolgáLő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI.20.)
számű Budapest Józsefizaľosi onkoľmĺányzatirendelet 14.$ (2)bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17.$ (4) bekezđése alapjan
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségváIlalási nyilatkozat a|źirását vállalja a leendő
béľlő.

Fęlelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto ígazgatőja
Hataridó : 20 13 . j úlius 29.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ůigyfél 20|3. augusztus 13.án bérleti szerződést
kiiti'tt. További ůigyintézést nem igényel.

A Nívó Fantdzia Fodrdsz Szövetkezet béľIeti díj feliilvizsgdlati és szerződés
módosítlÍsi kéľelme a Budapest WII. kerüIet, Népszínhdz u. 16. szúm alatti helyiség

vonatkozlźsdban

822 l 20 13. (WI. 1 9.) sz. Vá ľos g azdálko d'ási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(8 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattil)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzáiárul a Nívó Fantázia Fodľász Sziivetkezet tita| béľelt, Budapest VIII. kerület'
34676l0lV7 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIil. kerĺilet,
Népszínház u. 16. szźlm alatti 73 m2 alaptertiletű, utcai bejfuatí, ftjldszinti,
önkormanyzati tlJ|ajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában a bérleti szerződés
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módosításához és a béĺleti đíj 79.448,,- Ft/hó + Afa * ktilönszolgáItatásí díjak összegen
történő megźt|Iapítźlsához 20 13 . augusztus 1 -j étő l.

2) a bérleti szerzőđés megkötésének feltétele, hogy a bérlő az onkoľmányzat
tulajdonában álló nem lakás céljáraszo|gtiő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló
35l2OI3.(vI'f0.) számlr Brrcĺapest Józsefuárosi onkormányr,ati rendelet 24.s Q) d) pontja
a|apjánkiegészítse azővaďék cisszegét a 14.$ (2)bekezdése szerint,továbbáa2a. $ Q)
bekezdése c) pontja és a I7. $ (a) bekezdésben foglaltak alapjan a kozjegyző előtt
egyoldalilkötelezettségváLla|ásinyilatkozataltlírásárakötelezett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: f0|3.július 29.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyfét értesítése megtöľtént, ám a rendeletben
előíľt szeľződéskiitési határidőn belül a szerződést nem kiĺtötte meg.

A Nívó Fantdzia Fodrósz Szövetkezet bérleti díj feliilvizsgdlati és szerződés
módosítdsi kéľelme a Budapest VIil. keriilet, Rdkóczi íłt 25. szóm alatti helyiség

vonatkozúsdbun

82312013. (vII.19.) sz. Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(8 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Y źlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Nívĺi Fantázia Fodľász Sztivetkezet á|ta| bérelt, Budapest VIII. keľület'
3650610lN33 helyrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII. kerĺilet,
Rákóczi űt 25. szám a|atti 33 m, alapteľülettĺ, utcai bejźttatí, ftjldszinti, önkormányzati
tulajđonú nem lakás célú helyiség vonatkozźsźtban a bérleti szerződés módosításához és a
bérleti đíj 52.965,- Ftĺnól + ĺĺa + különszolgáItatási díjak ĺisszegen történő
megáI|apításźůloz 20 13 . augusztus l -j étől.

2) a béľleti szeruőđés megkötésének feltétele, hogy a bérlő az Önkormtnyzat tulajdonában
á||ő nem lakás cé|jára szo|gtiő helyiségek bérbeadásanak fęltételeirő| sző|ő

35lf0l3.(VI.ZO.) számtBudapest Józsefuaľosi onkormanyzati rendelet 24.s Q) d) pontja
a|apján kiegészítse az ővadék összegét a 14. $ (2) bekezdése szerint, tovtlbbá a2a.$ Q)
bekezdése c) pontja és a 17.$ (4) bekezdésben foglaltak alapjan a klzjegyző előtt
egyoldalú kĺjtelezettségvállalási nyilatkozat alźlír ásźn a kötelezett.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hataľidő: 2013.július 29.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyfél béľleti szerződést nem kötiitt. További
ügyintézést nem igényel.

MAZHARIA Kft. bérbevételi kérelme a Badapest WII. keriilet, Üuĺt lit 66/a. szdm
aI att i iir e s tj n ko r m dny zati t ul aj do n ú h e ly i s é g v o n at ko zĺÍ s úb an

82 4 l 20 13. (V[. t 9.) sz. Váľo s g azdá,Jko dási és P énzii gyi Bizotts ág határ ozata
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(8 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájórul a Budapest VIII., 36274l0lV5 he|yrajzi számon pyilvlíntaĺott,
teľmészetben a Budapest YIil., Üllĺĺ ĺt 66la. szám a|att ta|źlható, 83 ml alapteľĹiletű,
Íires, önkormányzati tu|ajđonís', utcai, ftjldszinti bejáratű nem lakás célú helyiség
béľbeadásahozhatározatlan időre, 30 napos felmondási idő kikĺ'tésével, a MAZHARIA
Kft. részére, vendéglátás (szeszaľusítással) céljaľa t7g.648,. Ft/hó + Áfa bérleti +
kozuzemj-éskülönszolgáItatásidíjakösszegen.

2.) a bérleti szerzódés megkötésének feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában źů|ő

nem lakás cé|já,ĺaszolgáIő helyiségek bérbeađásának feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.)
szám,ű Budapest Józsefu aľosi onkormán yzati r endelet 1 4. $ (2) bekezdése alapj án 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17.$ (4) bekezdése alapjan
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezetĺségvá||alási nyilatkozat a|áitását vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatráľidő: 2013.július 29.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyfél értesítése megtiiľtént, ám a rendeletben
előÍľt szerződéskłitési határidőn belĺil a szerződést nem ktittitte meg.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladdsi ajdnlaÍjóvdhagydsa (1 db)

825 12013. (WI. 1 9.) sz. Város gazdálko d ási és P énziĺ gyi Bĺzotts ág határ ozata
(8 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a
... helyrď1zi szĺĺmon nyilvántaľtott, teľmészetben a Budapest VIII.' Diószegĺ

Sámuel u. .......... ...... szám alatti,27 m2 alapterĹiletű lakás vételárát az ęlkészült forgalmi
értékbecslés, valamint a 33l20I3. (WI. 15.) ĺinkormanyzatí rendelet |9. s (1) - komfort
nélktili lakás esetére vonatkozó _ bekezďésę aIapjźn a foľgalmĺ érték 25 o/o-áhary azaz
742.500,- Ft összegben határozza meg. Egyben hozzájźlruI, hogy a lakást a határozat|an
időre szĺólĺí bérletí szerzőđéssel rendelkező bérlő, a hatáIyos ľendeletben foglalt, annak
megfelelő tartalmú ęladási ajźn|at szerinti feltételekkel megvegye.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 20|3.júlíus 29.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Äz adásvéte|i szerződést megkt'ti'tték 2013. jtĺlius
30. napján, az ligy továbbĺ intézkedést nem igényel.

A Budapest WII., róaef köľIit 70. fi)ldszint 3. szdm alatti, 35645/0/A/16 helyrajzi
s zdm íl, iir e s, fi) I d s zinti ľ a kt dr h e Iy is é g e l i d e g e n ít é s e

826 120Í3. (WI. 1 9.) sz. Váľo s g azdá.Jko d,ás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(8 ĺgen, 0 nem, 0 tartĺizkodás szavazatta|)
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A Varosgazdálkodási és PénzügyiBizottságúgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII., József k<jrut 70. ftjldszint 3. szám a|atti,35645l0lNl6he|yrajzi számu,
Ĺires, füldsziĺti,4 rrť aIapterileĺĺ ľaktárhelyiség versenyeztetési eljĺĺľás mellőzésével, Dr.
B. G. és Cs. A. Z. részéretöľténő elidegenítéséhez hozzájtru|,300.000,- Ft vételaľon.

2.) felkéľi a Kisfalu Kft-t, ktildjön Dr. B. G. és Cs. A. Z. részére eladási aján|atot a32l20l3.
(VII. 15.) sztnrlí önkoľmányzati rendelet szerinti ajźn|ati kötöttséggel és fizetési
feltételekkel.

3.) amennyiben Dr. B. G. és Cs. A. Z. ne^ é| az eladási ajanlatban foglalt hatariđőn beltil a
vétel lehetőségével, űgy ahelyiséget nyílt áľverésen kell elidegeníteni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataľidő: 2013.július 29.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A' határozatľól szólĺí éľtesítést megküldték az
ůigyfeleknek 2013. július 24.én. A határidő letelt. Adásvételi szeľződést nem kiitiittek.

Javaslat gépkocsi-beúlló béľbeaddsdra (1 db)

827 120Í3. (V[[. 1 9.) sz. Város g azdź"J.ko dálsi és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(8 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi o. a. részére határozatlan idejtĺ bérleti szeruőďés megkötését a Budapest
VIII., Futó u. 5-9. szźlm a\attí 35576lI |tľsz-ű telken kialakított gépkocsi-beáLlőra, 30

napos felmondási idővel 6.368,- Ftlhó + Afa bérleti díj mellett.

2. Az 59l2OI1. (XI.07.) szźrrń onkoľmanyzatireĺde|et 13.$ (2)bekezdése alapján a

bérleti szerzőđés hatźiyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
cisszegű óvadék megfi zetése.

3. Az 59l2OI1. CXI.07.) számt onkoľmanyzati rendelet 15.$ (4) a.) pontja a|apján
eltekint az egyoldalú kötelezettség vállaló ĺyl|atkozatkozjegyzoi okiľatba fogla|ásźttőI, a

bérleti díj méľtékére tękintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeÍő igazgatőja
Határidő: 20113.július 29.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A' határozatrő| sző|ő éľtesítést megküldték az
iigyfélnek 2013. július 24-én. Szeľződést nem köttitt. Az iigy további intézkedést nem
igényel.
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1.)

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Corvin köz 4. szdm alatti üres, önkormdnyzati
tulajdonú nem lakús célťł helyiség béľbeaddsdra kiírt nyilvdnos pdlylźzat lezdľdsdra

és az eredmény megdllapítlÍsdra

828 l 20 13. (vII. 1 9.) sz. Váro s g azdá.Jko đási és P énzü gyi B izotts ág hatńr ozata
(8 ĺgen' 0 nem, 0 tartĺózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

megállapítja, hogy a Budapest VIII.' Corvin koz 4. sztlm a|att e1helyezkedő,^36395/0/N2
helyrajzí számon nyilvántartott üľes utcai, ftjldszint és pinceszinti 119 m' alapterületű
önkormányzaí tvIajđonú tizlethelyiség bérbeadásara vonatkozó nyilvános egyfoľđulós
páIyźnat érvényes és eľedményes volt.

megállapítja, hogy a pá|yźnat nyeľtese a Vuk és Tás Kft., a második he|yezett a
FLORIAN TIKU Kft., a harmadik he|yezett Markó József egyéni vźiLa|koző, a negyedik
heIyezett a Best Prémium Kft.

hozzĄźtru| a Budapest VIII., Corvin koz 4. sztlm alatt elhelyezkedő, 
^36395l0lV2helyrajzi számon nyilvántartott üres utcai, ftlldszint és pinceszinti 119rŕ alapterületű

ĺinkoľmányzatí tulajdonú üzlethelyiség bérbeadására kiíľt nyilvanos egyfordu|ős pá|yázat
nyeľtesével, a Vuk és Tás Kft-vel a béľleti szerzőđés megkÓtéséhez, hatátozott időre
2028. december 31. napjáig, vendéglátás (szeszesitalarusítással) céljára,75|.I11,- Ft/hó
+ Afabérleti +kozizemĹ és ktilön szo|gá|tatási díjak <isszegen.

a bérlęti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormtnyzattulajdonában á1ló nem
lakás céljáľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltétęlęiről szóló 35/2013. (VI. 20.)
szám,ő Budapest Józsefuaľosi onkoľmanyzati rcnđe\et 14.$ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, va|arnint a 17.$ (4) bekezdése alapjan
kozjegyzo előtt egyoldalú kcjtelezettségvźt|Ialási nyilatkozat aláitását vźi|a|ja a leendő
béľlő.

amennyiben a Vuk és Tás Kft a 2.) pont szerinti bérleti szerzóďést nem kötné meg,
hozzájaru| a Budapest VIII., Corvin koz 4. szźlm a|atĹ elhelyezkedő, 

^36395l0lV2helyrajzi számon nyilvántaľtott iires utcai, ftjldszint és pinceszinti 119 m, alapterĹiletű
önkormrányzati tulajdonú tizlethelyiség bérbeadásárakiirt nyilvános egyfordulós pźiyźnat
második he|yezett1ével, FLORIAN TIKU Kft-vel a bérleti szerzódés megkötéséhez'
2023. december 31. napjáig, szeszmentes vendéglátá's' pékĺáľu, cukĺászstitemények,
fagy|a|t értékesítése céIjára, 347.293,- Ft/hó + Afa béľleti + kozilzemí- és

kiilĺinszol g á|tatási díj ak ös szegen.

a bérleti szerzodés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzattulajdonában ál1ó nem
lakás céljáľa szo|gáIő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.)
számíBudapest Józsefuárosi onkormányzatircndelet 14.$ (2)bekezdése alapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17.$ (4) bekezdése alapjĺán
kozjegyzo előtt egyoldalú kĺjtelezettségvtilalási nyilatkozat a|áirását vállalja a leenđő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatĺáridő: 2013. iúlius 29.

2.)

3.)

4.)

s.)

6.)
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A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyfél 2013. szeptember 18.án bérleti
szerződ'ést ki'ti'tt. További ügyintézést nem igényel.

A Budapest WII. keriilet, Hoľdnszky u. 2I. szóm alatti böIcsőde elektľomos hĺÍlózat
fe l új í.tlÍs ún ak kivit eI ezés i m un kói

829120Í3. (vII.19.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(8 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavzzatta|)

A Viírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy

1. a Budapest VIII. keľtilet, Hoľánszky u. 2|. szám a|atÍi bölcsőde elektľomos
há|őzatźnak fe|iljítására vonatkozó, kozbeszerzési érté|<határt el nem beszerzési
eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást taĺta|maző érvényes ajénlatot
tevő DI-SZI ,,200I" Kft. (székhely: 1188 Budapest, Kölcsey u. 158/b, aďőszám..
12134926-2-42, cgs. sz.: 0I-09-468093' bankszámlaszźtma: 11708001-29903603) tette,
ajźnIati ár 6.307 .424,- Ft + AFA, ezért az eljarás nyertes ajźnlattevője.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 2013.július 1 9.

2. ahattrozat 1. pontja a|apjźnfelkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az onkormányzatnevébena
munkálatok e|végzésére az eIoterjesztés 2. szánt mellékletét képező vá||a|kozási
szerzőđést kösse meg' a 2013. évi költségvetésben a 11601 címen a Horánszky u. 2I.
bölcsőde felúj ítása eIőir ány zat terhéľe.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatfuido: avźll|a|kozási szeruődés aláírásának hatáľidej ę 2013.július 25.

3. a munkálatok bonyolítőja a Kisfalu Kft., bonyolítási díja a nettó számIaérték 5 oÁ-a +

ÁFA, 3I5.37I,- Ft + ÁFA a20t3. évi köttségvetésben a 11601 címen a Horánszky u.
2 1 . bĺjlcsőde felúj ítása e|oirány zat terhére.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatáĺidő: z)I3.július 1 9.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A szerződés elkészüIt' aláÍľása megttirtént 20|3.
július 23-án, a munkálatok elkészültek. Hatáľidő módosítás ffirtént a műszakĺ tartalom
váĺJtozása miatt a VPB tf67l2013. (xI.18.) számrĺ diintése alapján.

BBB-Projekt Kft. ílj bérleti jogviszony létesítésére vonatkozt, kérelme a Budapest
Wil., Baross u. l05. szóm alatti helyiség vonatkozlÍsdban

830/20 13. (vI[. 1 9.) sz. Város gazdálkodási és Pénzü gyĺ Bizotts ág határ ozata
(8 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:
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2.

1. hozzójárul tĄ bérleti jogviszony létesítéséhez a BBB.Pľojekt Kft-vel az iĺgatIan-
nyilvántartásban a 35810/0/A/7 Ltľsz-is és 35810/0lN2 he|yrajzi szźlmon nyilvántaľtott,
teľmészetben a Budapest VIII. keľület, Baross u. 105. szám a|atti, 29 + 12 m2
alapterületű onkormányzati tulajdonú, utcai, ftjldszint + pinceszinti, műszakilag
összefüggő nem lakás célú helyiség vonatkozźsában 84.545,- Ft/hó + Afa bérletĺ +
kozilzemi és ktilön szolgźitatási díjak összegen 2018. december 3l-ig, élelmiszerĹizlet
(szeszárusítás nélkiil) cé|játa.

a35l2013. (VI' 20.) számu önkormĺányzatirendelet 14.$ (3) bekezdés alapján abér|ő 3
havi bruttó béľleti díjnak megfelelő óvadék feltoltés megfizetésére, és a 17.$ (4)
bekezdése a|apján közjegyző előtt egyoldalú kĺjtelezetÍségvá||alási nyilatkozat aláírásźlra
kötelezett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2013.július 29.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyfél 2013. augusztus 5-én bérleti szerződést
ki'ti'tt. További ügyintézóst nem igényel.

ravas lat Míves Epítőip ari Kft. ellen foly ó per ben felleb b ezés beny újtlÍs úra

83tl20|3. (vII.19.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(8 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzźLjaÍU| a Míves Építőipari
Kft., mint felperes és a Budapest Józsefuaros oĺlkotmányzat, mint alperes között
7.G.30I.264.|20I3. számon folyó perben hozott 7.G.30I.264.l20|3.l4. számű ítélet elleni
fel lebbezés benýj tásához.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2013.július 24.

A Tłiľvényességi és Perképviseleti Iľoda tájékoztatása alapján: 20l.3. július 24. napján a
fellebbezést benyr'ijtotta a Tiiľvényességi és Perképviseleti lľoda. A másodfokú
tárgya|ást20|4. ápľilĺs 30. napjáľztíÍzte kĺ a Fővárosi Töľvényszék.

Javaslat Kaľdos-Erdődi Zsolt megbízltsi szerződésének 2013. mdjus és június havi
t e lj e s íté s ig azo llÍs úľ a

832 l20 13. (VI[. 1 9.) sz. Váľo s g azđá.Jko dálsi és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(8 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

1. javasolja elfogaďźlsra a Kaľdos-Eľdődi Zso|ttal kötött megbízási szeruődés teljesítés
igazolását 2013 . május 1 -j étől 20 L3 . június 3 O-ig teľj ed ő idősza|<ra.

149



2. felkéľi a polgármestert a hatátozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás aláíräsára.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013 július. 30.

A Szeľvezési és Képviselői Iľoda tájékoztatźlsa alapján: Kardos-Eľdődi Zso|t részére a
telj esítésig azolLás a|áír ása m egtii ľtént.

F. É. K. kérelme, Budapest WII., Szigony u. ...... ..... szdm alatti
l a k ds in g at l an v ét e I dľ h dtr al é k dn ak..ľ é s zl etJizet é s i e I m ar a d ds a mÍatt

ZART ULES

834|20Í3. (vII.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottságbatározata
(12 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattĺ|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) engedélyezi F. É. K. által megvásĺírolt, Buđapest VIII., Szigony u. .... ..... szźm.
aIattí . ...... hľsz-ú ingatlan vonatkozásźlban, a fennálló 70.682,- Ft vételárhźńra|ék-
tartozás kamatmentes részletfizetéssel történő teljesítését 24 hőnap a|att, a havi törlesztő
részletek megfi zetése mellett.

2.) ameĺlrryLbeĺ az ađósnak 3 hónap rész|etťlzetési elmaľadása keletkez7k, a Bizottság az
adásvételi szerzođés 7.) pontja aIapjźn megvonja atész|etťlzetésre adott kedvezményt, és

a v ételźr hátr a|ék e gy ö sszegben válik esędékessé.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatarídő : 2013 . augusztus 5.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. augusztus 7. napjáł'n éľtesítették az ügyfelet
hatáłr ozatról. T ovábbi ůi gyintézést nem i gényel.

Javaslat a Budapest WII. keriilet, Lujza u. 16. alatti, S. J. dkal haszndlt nem lakús
c é lj dr a s zo lg ltl ó h e ly is é g e kr e v o n atko zó b.9r l ęti 

j o gv is zo ny r e n de zé s é r e
ZART ULES

835/2013. (VII.29.) sz. Városgazdálkodási és Pénzůĺgyi Bizotts ághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattz|)

A Városgazdźtlkodásí és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy:

1.) hozzźljáru| a korábban S. J. által bérelt, jelenleg haszná|t Budapest VIII., Lt$za u. 16,

szám alatti,35372lolN40 hrsz-ú, |9 fiŕ raktárhelyiség és a 35372lOlN I |tĺsz-u,18 m2

alapterületű nem lakás célú helyiségek 2014' július 3I. nap1áig toľténő bérbeadásahoz, uj

bérleti jogviszony keľetében a 3527210lN40 hľsz-ú, 19 m" alapteľületű helyiség esetében
12.223,- Ft/hó +Afa + ktilönszo|gá|tatási díjuk, a3537210lN41llrsz-u,18 m" alapterületű
helyiség esetében 9.216,- Ft/hó + Afa + különszolgá|tattsi díjak osszegű bérleti díjon, a
lakássá történő átminősítés miatt. A bérleti szerzőďés megkötésének feltétele, hogy S. J. a
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f.)

3.)

bérleti díj hátralékát a jelen hatáĺozattől szóló értesítés kézhezvéte|étóI szźlmított 8 napon
beltil kiegyenlítse. Amennyibeĺ a hátralék kiegyenlítése ezen hataĺidőig nem töľténik
meg, úgy a bérleti szerződés megkötésére nem kerülhet sor' a helyiségeket ahaszntůőnak
kiürítve, haladéktalanul az Önkorm ány zat biľtokába vissza kell adnia.

az 1.) pont szerinti bérleti szerzódés megkötésének fcltétele az orlkoľlrrárryzat
tulajdonában álló nem lakás céIjára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35l20I3. (VI. 20.) sztlmu Budapest Főváros Józsefuaros Önkormanyzati Rendelet 14. $
( 7 ) p ontj a a|apj źn mát b efizętett óvadékok feltĺj lté s e.

a Budapest VIII., Lujza u. 16. szźlm a|atti,35372l0l1J40 és 35372l0lN4I hľsz-ú nem
lakás céljára szo|gtůő helyiségek funkcióváltása miatt sziikséges alapitő okirat módosítás
ingatlan-nyilvantartásba torténő bejegyzésének hatĺáľideje 2014. július 31. Amennyiben
ezenhatáridőig S. I. elvégzi az alapítő okirat módosítást (csatolás, funkcióváltás) az
ingatlan-nyilvántartáson źtfuezetésre keľiil' a Bizottság a helyiség lakássá minősítéséről,
valamint a feltételek fennállása esetén annak bérbeadásaľól kiilön dtjnt.

az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jźlra szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) szźlmil Budapest Józsefuarosi
onkormányzati rcnde|et 17. $ (a) bekezdése szerinti egyoldalú kotelezettségvá||a|ási
nyilatkozat kozjegyzői okiratba foglalásától,, a 17. $ (5) c) pontja a|apjáĺ, a bérleti díj
mértékéľe tekintettel felmentést ad.

5.) amennyiben az ingat|an-nyilvántaľtáson źúvezetése ezenhatáĺídőig nem töľténik meg,
iĺgy a bérleti szerződés megktitésére nem kerülhet sor' a helyiségeket a használónak
kiürítve, haladéktalanul az onko rmźny zat biľtokába vissza kell adnia.

6.) az I.) pont szerinti bérleti szerzódés meg nem kötése vagy az 5.) pont megvalósulása
esetén, a helyiség helyiségként vagy lakásként ttjľténő hasznosításaról, ehhez
kapcsolódóan az eredeti á|Iapothe|yreá||ításáľól vagy az alapitő okirat módosításáľól a
Bízottság a költségek ismeretében dönt. Felkéľi a Kisfalu K-ft-t, hogy a döntés előkészítése
éľdekében méľje fel a sztikséges költségeket, készítsen előterjesztést és tegyen javaslatot a
hasznosításravonatkozőanaBizottsźĺgtészéte.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2013. augusztus 5.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyfél éľtesítése megttirtént, ám a rendeletben
előÍľt szerződéskötési határidőn belül z szerződést nem köttĺtte meg.

Tulajdonosi houdjdrulds, a Budapest VIII. keriilet KúIvdria tér ľekonstrukciója
elektromos energia elldtds-közvilúgítds kijzteľ iileti m un kdihoz

83612013. (vII.29.) sz. VárosgazdáI.kodálsĺ és Pénzügyi Bizottsághatározata
(l2 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Yźttosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Teľa-Com Kft. (tervező: Suba
Gábor) kérelmére, tulajdonosi hozzájźtrulását adja, a Budapest VIII. kerület Káiváĺía tér
rekonstrukciója elektromos eneľgia ellátás-kcĺzvi|źryítás koaeruleti munkáihoz.

4.)
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TJ gyĺtatszém: I 6 - 1089 lf\ t3
Kére|mezo: Tera-Com Kft., teruezo: Suba Gábor
Helyszínek:

. Budapest VIII. Teleki tér Eszaki rész (!tĺsz.:35865/1) Kźivźnia t& 22. szźlm eLotti
(Kálvaľia tér felé eső oldal) aszfa|t jźtrdaszakasza, és kercsztezo aszfalt utpá|ya.,

burkolatbontással éľintett,
. Budapest VIII. Teleki tér Déĺi r,ész (|lrsz.: 3586513) Ká|vána tér 7-8. számok előtti

aszfa|t jáĺđaszakasza, és 7 . száln előtti keľęsztęző aszfalt iĺpáIya, burkolatbontással
érintett.

Helyreállítási kötelezettség :

- a burkolatbontással érintett jarda teljes szélességben, az ttpáIya bontási szélességben
és teljes ľétegrendjében ttjrténo helyreállítása,

- a buľkolatbontás (és a forgalomtechnikai terv szerinti fel útpályalezárźsok) helyszínét
elkertilő útvonalat j ó1 láthatóan j ę|zik,

- jól lathatőantájékoztatják az,űthasználókat a burkolatbontás varhatő íđől'artaffLtLrő|,

- köte\ezi akivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben történő helyreáI|itására,
- aberuháző és kivitelező közosen 5 év gaľanciźúvźilal a helyľeállított burkolatért.

Taryy: Tulajdonosihozzájźtĺulás, a Budapest VIII. kerĹĺlet KáIvźlriatér rekonstrukciója
elektromos enersia e|Iátás-kozvilásítás közterületi munkáihoz.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2013.július 29.

A Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A tulajdonosi
h'ozzájárulás kiad ásľa keľült.

Tulajdonosi hozzlÍjúrulós, a Budapest VIII. keriilet FiDo tér dtépítésével kapcsolatos
közv iI lźg ít lźs keze I és b e adús lźh o z

83712013. (vII.29.) sz. Városgazdá|kodátsi és Pénzĺĺgyi Bizottsághatározzta
(12 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) a Magdolna-negyeđ program III. projekt keretében a FiDo téren elkészülő
kozvilágítási beľendezést _ a műszaki átadással egy időben _ a Budapesti Dísz-és
Kdzvilágítási Kft-nek (1203 Budapest, Csepeli árjarő 1-3.), mint a meglévő
koz:,1|agitási beľendezések üzemeltetőjének üzemeltetésre térítésmentesen átadja.

Felelős: polgármester
Hatźxidő : műszaki tltadás -átv étel időpontj a

2.) felkéľi a polgĺíľmestert a hatátozat l. pontja szerintit iizemeltetési szerzőďés a|áírására.

Felelős: polgármester
Hattriđő:mtĺszakiźttadás-átvételidőpontja
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3.) ahatfuozat I. pontja szerinti köZteriileten a meglévókozvilágítási berendezés feIújítása
soľán az elbontásľa keriilő, a Budapesti Dísz-és Közvl|ágítási Kft. tulajdonában lévő
kozvilágítási berendezések maradvanyértéké.vel elszámol - becsült költsége 279.78I,-
Ft + AFA <lsszegben' a Budapest Fővaros onkormanyzataFőpo|gármesteľi Hivatala
felé tĺirténő tulajdonjog átadás figyelembe vételével, melyre feđezetet biztosít a
Magdolna-negyed program III közteľĹĺleti alprogľamja.

Felelős: polgáľmester
Hatari dő : műszaki źtadás - áw étel lel e gyidej űl e g

4.) felkéri a polgáľmestert, hogy amint a jogszabályi kömyezet lehetővé teszi, a
kĺizvilágítási berendezések tulajdonjoganak átadását Budapest Főváros
onkoľmányzata Főpolgármesteri Hivata|źnál kezdeményęzze, és a tulajdonjogban
töľtént vá|tozástőI írásban éľtesítse a Budapesti Dísz-és Kozvilágítási Kft_t.

|J gyir atszźtm 27 -5 I l 2013
Kéľelmező: Vagyon gazdá|kodźtsi és Üzemeltetési lJgyosnaly
Helyszínek: Budapest VIII. FiDo téľ (hľsz.:35388): Dobozi utca - Fiumei út _

Népszínhá z utca közcjtti zöldfelülęt
Tárgy: Tulajdonosi hozzájarulás, Magdolna-negyed progľam III keretében a

Budapest VIII. kerület FiDo tét átépítése során a koni|ágítás
térítésmentes kezelésb e adásához.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2013. július 29.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A tulajdonosi
hozzájárulás okiľat kiadmányozásra kerĺilt.

K ö zt er iil et- h a s zn dl ati k ér e l m e k e l b íľ ltl ds a

838/2013. (vII.29.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 Íartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-hasznźlati
hozzájaru|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az alábbí ügyben:

Közterület -haszná|ő, kére|mező: Hoľváth Tibor (egyéni vállalkozó)
( 1 089 Budapest' KáIváĺia t& 20.)

Kĺjztęrület-hasznáIat ideje: 20|3. auguszťus |. -2014. december 31.
Köztertilet-hasznáIatnagysága: 2m"
Közterület-hasznźt|at cé|ja: megáILítő táb|a
Kĺjzterület-hasznáIathelye: DiószeghySámuelu. 10/a.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2013 .július 29.

A VagyongazdáIkodási és ÍJzeme|tetési tigyosztáůy tájékoztatása alapján: Az ĺigyfél
beťuette a kiizteľüIet-használati díjat' az engedély kiadásľa került.
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83912013. (vII.29.) sz. városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottságbatározata
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy közterület-hasznéiati
hozzájáruIást ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbi iĺgyben:

Közterti1et-haszná|ő, kérelmező: GMGF 2012Kereskedelmi és SzolgáltatőKÍt.
(1133 Butlapesĺ., Káryát u.7lb. as.3/c.)

Köĺerület-hasznáIat ideje: 2013 . augusztus 7 . - 2013 . november 7.

Kĺjzterület-hasznźiat cé|ja: szendvicsember
Közterület-hasznáIathelye: Blaha Lujza t& 36406 hĺsz. (Corvin árvhaz és az

Europeum előtt)
Köztertilet-hasznźiatnagysága: 1 fő

Felelős: polgĺírmester
Hataridő: 2013.július 29.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y tájékoztatása alapján: Az ügyfél
befizette a kiizteľiilet-használatĺ díjat' az engedély kiadásra került.

84012013. (vII.29.) sz. Váľosgazdáikodálsi és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaĺosgazđálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺiaeľĹilet-haszná|ati
hozzájáĺulźlst ad _ teljes díjťrzetéssel - az alźhbi ügyben:

Köztęrület-haszsláIő,kérelmező: Kiadĺó Kocsma Vendéglátóipaľi' Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft.
(1082 Budapest, Horváth Mihály tér 6.4. em. 5.)

KözterĹilet-haszĺá|atideje: 2013.augusztus I. -20l4.jú1ius 31.

Közterület-haszná|at céIja: vendéglátó tetasz
Közterület-hasznáIat helye: Bacsó Béla u. 28. (Yásár u,2.)
Közterület-haszná|atnagysága: 6 m"

Felelős: polgármester
Hatáĺiđő : z0I3.július 29.

A Vagyongazdálkodási és ÜzemeltetésÍ Ügyosztáiy tájékoztltása alapján: Az ügyfél
beťuette a kiizteľület-használati dÍjat' az engedély kiadásra kerüIt.

8 4I ĺ 2013. (vII.2 9.) sz. Váľos gazdá|ko dási és P énzü gyi B ĺzo tts ág határ ozata
(12 igen' 0 nemo 0 tartózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Péľr'ngyi Bizottság űey dönt, hogy közterület-haszná|ati
hozzájtru|ást ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbi Ĺigyben:

Kĺjzterü1et-haszná|ő,kérelmező: Metalka Kereskedelmi Kft.
(1085 Budapest, Krúdy Gyula u,I7-19.)
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Köztertilet-haszĺá|atideje: z}I3.augusztus I. - z\I3.szeptember 30.
KözterĹilet-hasznźůat céIja: vendéglátó tetasz
Közterület-hasznáIathelye: KrudyGyulau. 19.

Kozterület-hasznźiatnagysága: 29m"

Felęliis : pcllgármesteľ
Határidő: 2013.július 29.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy tájékoztatása alapján: Az ügyfél
visszavonta kéľelmét.

84212013. (vII.29.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(l.2 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás Śzavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köZterÍilet-haszná|ati
hozzájanflást ad - teljes díjfizetéssel - az alźlbbi iigyben:

Közteľület-haszĺtiő,kére|mező: Metalka Keľeskedelmĺ Kft.
(1 085 Budapest, Ifuĺdy Gyula u. 17 -I9.)

Köztęrület-hasznźiat ideje: 2013. auguszľus I. - 2013. október 31.
KöZterÍilet-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
KözterĹi1et-haszná|athelye: Nagýemplom u. 36.

KozterĹi1et.haszná|atnagysága: 40m"

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013.július 29.

A VagyongazdáIkodási és Üzemeltetési Ügyosztźiy tájékoztatása alapján: Az ĺigyfél
visszavonta kérelmét.

84312013. (vII.29.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bĺzottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtĺizkodás szavazatta|)

A Yźlľosgazďálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-hasznáIatí
hozzájárulást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

Ktjzteľiilet-hasznźiő.kére|męzó: Gourmet Pivo-vino Kft.
(1 087 Budapest, Berzse nyí u. Zlb)

Közteľület-haszná|atideje: 2013.július 27. -2014.július26.
KözterĹilet-haszná|at cé|ja: vendéglátó tetasz
Kĺjzteľület-haszná|at helye: Berzsenyi u.2lb.
K<jzteľület-hasznźiatĺagysága: 10m,

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013.július 29.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési ÜgyosztáIy tájékoztatása alapján: Az ügyfét
kéľelmet nyújtott be a kiizteľĺilet-hasznátati díj ťIzetésére vonatkozĺian.
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844/2013. (vII.29.) sz. váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Yátosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy d<int, hogy kcjzterĹilet-hasznźńati
hozzájáru|ást ad - díjmentességgel - az alábbí ügyben:

KöZterü1et-haszĺźiő,kérelmező: Táľsasház Kisfaludy u. 28|a.
(1088 BudapesĹ, Kisfaludy u. 28.)

KözterĹilet-hasznáIat ideje: 2013. augusztus 2. _2013. szeptember 1.

KöZterület-hasznáIat cé|ja: építési munkaterüIet (arryaglarolás, állvĺínyozás)
KöZteľiilet-hasznźiathelye: Kisfaludy u.28/a'
Közteľület-hasznáIatnagysága: 86 mf + I23 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2013.július 29.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A kiizterüIet-
használati engedély kiadásra keľült.

84512013. (vII.29.) sz. Városgazdáikod'ásĺ és Pénziigyi Bizottsáłghatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Yźtrosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottsźtg úgy đönt, hogy kcjzterĹilet-hasznźiati
hozzájatulást ad - díjmentességgel - az a|źlbbi tigyben:

KozterĹilet-hasznźiő, kérelmező: Józsefuárosi KiiziisségiHázakNonprofit Kft.
(1084 Budapest, Mátyás tér 15.)

KözterĹilęt-hasznźiat ideje: 2013. augusztus 30. -2013. szeptember 1.

Közterület-haszná|at céIja: Kesńyíigyáti Napok kultuľális rendezvény
K<jzterület-haszná|atnagysága: 5 800m.
Kĺjzterü1et-haszná|athelye: Mátyás tér

Felelős: polgármester
Határidő : 2013 . július 29.

A Vagyongazdálkodási és ÜzemeltetésÍ Ügyosztály tájékoztatása alapján: A közteľiilet. .

hasznáiati engedély kĺadásľa keľült.

846ĺ2013. (vII.29.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzůigyi Bizottsághatá'rozata
(12 igeno 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Yźtosgazđálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-haszná|atí
hozzájźru|ást ad - díjmentességgel - az alábbi ügyben:

Kĺjzterület-hasznźiő,kére1mező: Táľsasház Horánszky u. 1.
(1088 Budapest, Hoľánszky u. 1.)

K<jzterület-hasznáIat ideje: 2013. augusztus 19. -2013. szeptember 23.

Közterület-hasznáIat cé|ja: építési munkaterület (balkonj avítás, á||váĺyozás)
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Közterĺilet-használat helye: Hoľánszky u. 1.

Közterület -haszĺá|at nagysága: 14 mf - l đm2-o r,ŕ - e,,ł (ütemteľv szerint)

Fęlelős: polgármester
Hatáľidő: 2013.július 29.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A közterĺilet.
használati engedély kiadásra kerĺilt.

A Cica-Mica Bt. běrleti díj feliilviagólati és szerződés módosítlźsi kérelme a
Budapest VIII. keriilet, Iózsef kľt. 33. szúm alatti helyiség vonatkozúsdban

84712013. (vII.29.) sz. Városgazd'áikodálsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározatz
(12 igeno 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1) nem jarul hozzó a Budapest VIII. kerĹilet, József kľt , 33. szám alatti 36687 l0lN2 bĺsz-
í), 347 m" a|apteriletű, utcai bejtratí, ftjldszinti + pinceszinti, nem lakas célú helyiséget
bérlő Cica-Mica Bt. bérleti szerzođésének módositásźłloz és a bérleti díjának 260.000,-
Ft + Áfa łkozijzemi- és különszo|gá|tatási díjak összegen tĺjrténő megállapításźlhoz.

2) fenntartja a 73912012. (VII. 03.) számi hatźnozatában foglaltakat és hozzójórul a
Budapest VIII. keľĹilęt, József krt. 33. szárn alatti 36687l0l1J2 hĺsz-ú, 347 rŕ
alapteľületű, utcai bejfuatű, ftildszinti+ pinceszinti' nem lakás célú helyiséget bérlő Cica-
Mica Bt. bérleti szerzóđésének módosítźsźůloz és a bérlęti đijźnak 359.309,- Ft + Afa +

koz:j'zemi- és különszolgá|tatási díjak ĺisszegén, ahattrozathozatalt kövętő hónap 1-jétő1.

3) a bérleti szerződés módosítás megkcitésének feltétele, hogy a bér|o a bérleti díj
hátra|ékát (a hatźtrozathozatal időpontjában bruttó 662.963,- Ft béľletĹ és egyéb díj) a
jelen hatarozatrő| szóló éľtesítéskézhezvétęIétő| szźlmitott 8 napon beltil kiegyenlítse.

4) a bérlęti szerzodés megkĺitésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonábarl á|tő
nem lakás cé|jaraszo|gźt|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.)
számű Budapest Józsefuiírosi onkormányzati rendelet 24. s (2) bekezďés d.) pontja
a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék feltöltését, valamint a 24. $ (2) bekezdés
c) pontja a|apjźn közjegyző előtt egyoldalú kcĺtelezettségvźi|a|ási nyilatkozat a|áírását
váIla|ja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. augusztus 6.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyfél 2013. szeptember 25-én béľleti
szerződést köttitt. További ügyintézést nem igényel.

Az Ergotop Kft. bérleti díj feliilvizsgđIati és szerződés módosítdsi kéľelme a Budapest
WII. keriilet' Jóaef kľt. 68. szúm alatti helyiség vonatkozlÍsdban
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848ĺ20Í3. (vII.29.) sz. városgazďáikodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(12 igen, 0 nem, 0 tartĺizkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Péĺlzngyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jóľul hozzá az Ergotop Kft.
áItaI béľelt, Budapest VIII. keľůilet, 35643l0lV4 he|yrajzi számon nyilvántartott'
természetben a Budapest VII[. keľĺilet, József krt. 68. szźm a|atti 95 m" alapterületű, utcai
bejtratű, ťoldszinti, önkormányzati tlr|ajđonú nem Iakás célú helyiség vonatkozásában a
béľleti szeruóďés módosításához és abérleti díj csökkentéséhez.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hataridő: 2013. augusztus 5.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az értesítés megttirtént. További iigyintézést nem
igényel.

Czene Feľenc egyéni vdllalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keríilet, Nap u.

21. saÍm alatti íires önkormónyzati tulajdonú helyiség vonatkozlÍsdban

849120Í3. (VII.29.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nemo 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy nem.iárul hozzó a Budapest VIII.,
35676he|yrajzi ?zĺímon nyilvĺántaĺott, természetben a Budapest VIII.' Nap u. 21'. szám a|atí
talá|hatő, 35 m, alapteľĺiletű, Íiľes, önkormányzati tulajdonú, utcai és udvaľi bejáĺatu,
ftjldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadástlhoz Czene Ferenc egyéni váIlalkoző részére.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Hatfuido: 2013. augusztus 5.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20Í3. augusztus l.jén értesítették az ügyfeleto
további iigyintézést nem igényel.

Csiklis lldikó Zsuzsanna egyéni vdllalkoui béľbevételi kérelme a Budapest VIII.
keriłlet, Pľdter u. 20/b. szdm alatti iiľes önkormónyzati talajdoníl helyiség

vonatkozttsdban

850/2013. (vII.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozzta
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYátosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem.iárul hozzá a Budapest VI[.,
35666ĺ0lN3he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII.' Pľáter u.20lb.
szám a|att ta|á|hatő, |6 m, alapteľületÍi, tires, önkoľmányzati tulajdonú, utcai, fijldszinti
bejáratű nem lakás célú helyiség béľbeadásźůloz Csikós Ildikó Zsuzsanna egyéni vźi|a|koző
részére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatáĺiđő: 2013. augusztus 5.
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A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. augusztus 5-én éľtesítették az ügyfelet,
további iigyintézést nem igényel.

Szigony u 2/b. szdm alatti Tdrsashúz egyeaégi ajúnlata a Budapest VIil. keriilet,
Szigony u 2/b. szdm alatti önkormúnyzati tulajdonú helyiség vonatkozĺÍsúban

8 5 1 /20 1 3. (vII.29.) sz. Város g azdá|ko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1) nem fogadja el a Szigony u, Zlb. szám aIatti Tátsashźzjogi képviselője által, a Budapest
Józsefuárosi onkormźnyzat áLta|, a Budapest VIII., Szigony u.2lb.35728l2IlN50 hĺsz-ú
helyiség vonatkozásában hasznáIati díj megfizetése érdekében indított, a PKKB előtt
23.P.55.28412011. számon folyamatban lévő perben tett peren kívüli egyezségi ajanlatot.

2) hozzáiórul a Szigony u. Zlb. szźlm a|atti Társasház jogi képviselője tital, a Budapest
Józsefuárosi onkormtnyzat á|ta|, a Budapest VIII., Szigony u.Zlb.35728l21lV50 hrsz-ú
helyiség vonatkozásában hasznáIati díj megÍizetése érdekében indított, a PKKB előtt
23.P.55.284l2O71. szĺĺmon folyamatban lévő perben az onkotmányzat kĺjvetelésének
módosításához 2009. december 1-jétől 2013. június 30-ig a I2,8| ÍIŕ alapterülettĺ helyiség
után bruttó 36l.972,-Fthaszná|ati díj és 32.087,- Ft késedelmi kamat összegre.

3) hozzá-iárut a Budapest VIII., Szigony u. Zlb. szárrl a|athí, 35728l2IlN50 hĺsz-ú 78 Írł
alapterületrĺ helyiségből, a társasházhókozpontja a|ta| elfoglalt 12,81m2 alapteľületiĺ rész,
Szigony u. zlb. szám a|atti Tfusashtn részére ttlrténő bérbeadásához hatźrozat|arl
időtaľtamľa, a mindenkori kĺjzös költség területaľányos részének megfelelő (minimum
2.306,- Ft/hó + Áfa; ĺisszegen azza|,hogy az onkoľmányzat a bérleti díjat jogosult a kĺĺzĺls
kdltségből levonni, és a tĺĺľsasház tészére a bérleti díjjal csökkentett k<jzcis költséget
megťlzetni. A bérleti szerződés a|áírásának feltétele, hogy a Szigony u. 2lb. szám a|atti
Társasháza2013.június 30-ig fennálló bruttó 36|.972,-Fthaszná|ati díj és 32.087,-Ft
késedelmi kamat tartozását fizesse meg, valamint a szerződés megkötésekoľ taľtozással nę
rendelkezzen.

4) eltekint az onkoľmĺĺnyzat tu|ajđonźhan ti|ő nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek
bérbeadásának feltételeiľő| szőIő 35l20I3. (u. 20.) szárnű Budapest Józsefuaľosi
onkormanyzati renđe|et 14, $ (4) bekezdése a|apján a 3 havi béľteti díjnak megfelelő
óvadék megťrzetésétől, valamint eltekint a 17. $ (5) bekezdése atapjan kozjegyző e|őtt
egyoldalúkötelezettségvállalásiĺyilatkozataláírźsátő|.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataridő: 2013. augusztus 6.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyféI értesítése megtiiľtént, ám a rendeletben
előírt szeľződésktitési határidőn belül a szerződést nem köttitte meg.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Bauer S. u. 19. (Teleki L. tér 1.) ěs a Teleki L. tér
3. szúm alatti iires, önkormdnyzati tulajdonú nem lakús céIú helyiségek

bérbeadúsdra kiíľt nyilvdnos plÍlyúzat lezdrdsdra és az eredmény megúIlapítlÍsdra
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85212013. (vII.29.) sz. városgazdá]kod,ási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) megá|Iapitja, hogy a Budapest VIII. 35I24l0lN4 és a 35133l0lNII2 he|yrajzĺ
számokon nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII., Bauer S. u. 19. (Teleki L. téľ 1.)

és a Teleki L. tér 3. szám aIatti, cisszesen: 361 m' alapterületiĺ üzlethelyiségek
bérbeadásáľakiirtnyilvános egyfordulóspá|yźzat érvényes és eľedményes volt.

2.) megállapítja, hogy apźiyázat nyertese a FLORIAN TIKU Kft., a második he|yezett a
DEYI Kft., a harmadik helyezeÍt a MAI-TRLING Kft.

3.) Ilozzájtnil a Budapest VIII. 35I24l0lN4 és a 35133l0lNII2 helyrajzi számokon
nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Bauer S. u. 19. (Teleki L. tét 1.) és a Teleki
L. tét 3. szám alatti, cisszesen: 36| m" alapterĹiletű üzlethelyiségek bérbeadására kiít
nyilvános egyfordulós pá|ytzat nyeľtesével, a FLORIAN TIKU Kft-vel a béľleti
szerzőđés megkĺitéséhez, hatátozott iđóre 2028. decembeľ 3I. napjźig, szeszmentes
v,enđégIźtźts, pékĺáru, cukĺászsiitemények, fagylalt értékesítése céIjára,437.533,- Ft/hó +

Afa bérleti .| közüzemi-és ktilön szolgá|tatási díjak összegen.

4) a bérleti szerzodés megkĺitésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló
nem lakás cé|jara szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirol szóló 35l20I3. (VI. 20.)
számí Budapest Józsefuaľosi onkormányzati rendeLet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
béľleti díjnak megfelelő óvadék megťrzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyzó előtt egyoldalú kĺltelezeÍtségvźi|alási nyilatkozat alźirásź./' vái|alja a leendő
bérlo.

amennyiben a FLORIAN TIKU Kft. a 3.) pont szeľinti béľleti szerzódést nem kötné
meg, hozzájáni a Budapest VI[. 35I24l0lN4 és a 35133l)lNII2 he|yrajzi számokon
nyilvántaľtott, teľmészetben a Budapest VIII., Bauer S. u. 19. (Teleki L. tét 1.) és a Te1eki
L. tér 3. szźlm aIatti, összesen: 36I nł ďapteriiletű tizlethelyiségek bérbeađására kiírt
nyilvános egyforđulós páIyazat második he|yezettjéve|', a DEYI Kft-vel a bérleti
szerzőďés megkcitéséhez, hatźxozott idore 2018. december 31. napjáig, keľeskedelmi
tevékenység, ruhźnati és cipő kiskeľeskedés cé|jáĺa, 426.000,- Ft/hó + Afa bérleti +
kĺj ztizemi - é s ktil ĺin szolgźlltattlsi díj ak ö s s ze gen.

a bérleti szqzőđés megktitésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á1ló
nem lakás cé|jaraszo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI' 20.)
szźmtlBudapest Jőzsefuáĺosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi
béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezđése alapján
kozjegyző előtt egyoldalú kotelezettségváIIalási nyilatkozat a|áírźlsát váI|a|ja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő : 2013 . augusztus 5.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20l.3. szeptember 2-án a szerződés megktitésľe
kerůilt, további ügyintézést nem igényel.

s.)

6.)
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Lakús elidegenítésével kapcsolatos vételúr és eladdsi ajdnlatjóvdhagyúsa (3 db)

8 53/20 1 3. (vII.29.) sz. Város g azdáůko dási és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Yáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy az ingatlan-nyilvántaľtásban a
helyrajzi számonnyilvántartott, természetben a Budapest VIil.' Hoľváth MiháIy

tér ........ szám a|aÍtí, 44m' alapteľtilehĺ lakás vételárát az elkészült forgalmi
értékbecslés, valamint a 33l20I3. (VII. 15.) önkormányzati renđe|ęt 19. $ (1) _ komfoľtos
lakás esetéľe vonatkoző -bekęzdése alapján a forgalmi érték 50 oÁ.á.},an, azaz 4.450.000'.
Ft összegbenhatározz^ meg. Egyben hozzájáruI, hogy a lakást ahatározatlan időre szóló
bérleti szerződéssel renđelkezobérIo, a hatályos ľendelętben foglalt, annak megfelelő taľtalmú
eladás i aj źnlat szerinti feltételekkel me gve gye.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2013. auguszĹus 5.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladási ajánlatot megkĺĺldték 2013. augusztus 1.

napján. 2013. augusztus 13. napján az adásvéte|i szeľződés aláírásra keľůilt. Az iigy
további intézkedést nem igényel.

85 4 l 2013. (vII.2 9.) sz. Váľos gazdálko dási és P énzü gyĺ B izotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

i..::::::::::':::T:#"äTffi ľff [.*Ť,"3'J-ľ*!:::"K;"f, Tffi :ľj'{ffiTff :ľ"ŕ
u. ......... szám a|atti, 27 m2 alapterületű lakás vételrárát az elkészült foľgalmi
éľtékbecslés, valamint a 33120|3. (VII. 15.) cinkoľmányzatí renđe|et 19. $ (1) _ komfoľtos
lakás esetére vonatkoző _bekezdése alapján a forgalmi éľték 50 o/".á.}.an, azaz 2.250.000'-
Ft összegbenhatározza meg. Egyben hozzájźtruI, hogy a lakást ahatározatlan időľe szólĺó
bérleti szerződéssel ľendelkezőbérlo, a hatályos rendeletben foglalt, annak megfelelő tartalmú
eladási aján|at szerinti feltételekkel megvegye.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2013. augusztus 5.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladási ajánlatot megkiildték 2013. augusztus 1.

napján. 2013. augusztus 27. napján az adásvéte|i szerződés aláíľásra keľült. Az ĺigy
további intézkedést nem igényel.

855/2013. (vII.29.) sz. Váľosgazdáikodási és Pénzůigyĺ Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattz|)

A Yźtĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<ĺnt, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII.' il.

János Pál pápa tér ........ szám a|aĹti,3lm2 alapterülettĺ lakás vételárát az
elkészült forgalmi értékbecslés, valamint a33l20I3. (VII. 15.) önkormányzati ľendelet 19. $

(1) - komfort nélküli lakás esetére vonatkoző _ bekezdése alapján a forgalmi érték 25 yo-

r61



álban, azaz 935.000,- Ft összegben határozza meg. Egyben hozzź1trul, hogy a lakást a
hatźrozat|an időre szĺólĺi béľleÍi szerzoďéssel ľende|kező bérIő, a hatáIyos rendeletben
foglalt, annak megfelelő tartalmú eladási ajfullat szerinti feltételekkel megvegye.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó ígazgatőja
Hataľidő: 20|3. augusztus 5'

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladási ajánlatot megküldték 2013. augusztus 1.

napján. Az ügyfél határidő hosszabbítást kéľt.

Javaslat iires helyiségek és lakdsok elidegenítéséľe

856 l 20 |3. (vII.29.) sz. Vá ros gazdálko d ási és P énzü gyi B izotts ág batár ozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy az a|ább felsorolt 3 db nem lakás
céIjáraszoIgáIő helyiséget és 9 db lakást abérbeadási állományból kivonja, egyúttal felkéri a
Kisfalu Kft-t a hatályos jo gszabá|yok rendelkezései szerinti nyi|t árverés lebonyolítźsára.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźriđő 2013 . szeptembet 2.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az árverés szeptember 26. napján volt. A
meghirdetett ingatlanok elkeltek, kivéve az lJllĺjĺ űt 66. A fsz., amely újabb áľveľésen
keľiil meghĺrdetésre. Az ĺigy további intézkedést nem igényel.

Iavas lat a MCS/2 0 t 3. szdm tú p lźIy úzaÍ eredmény hirdetési hatĺÍridej ének
meghosszabbítĺtsóra

85712013. (vII.29.) sz. Váľosgazdáikodálsi és Pénzügyi Bĺzottsághatározata
(|2 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

ctm hrsz alapteľiil
et

ingatlan tÍpusa tikvid foľgalmi
éľték

Koszoľú u. f4. fsz. 5 . 35f90ĺ0ĺAl6 23 mz komfortos lakás 1.080.000.- Fr
Kőľis u. f6. fsz. 4. 35958l0ĺN5 38 m2 komfortos lakás 1.730.000.- Fr

Népszínház u.26. fsz. |1 3468fĺ0ĺN6 30 m' komfoľt nélküli
lakás

1.430.000.- Fr

orcrv tÍ 40. fsz' 7. 3879ý01N8 25 m' komfortos lakás 1.280.000.- Fr
Szerdahelvi u. I 1. fsz. 3. 3s328101N4 f2mz komfortos lakás 1.000.000.- Fr
Dankó u.42.II. em. 13. 3s478l0lNfl f9 m2 komfortos lakás 1.390.000.- Fr
Stróbl Alajos u. 7lD. II. em.
3f6.

38839lI|lDĺ5 51m' komfortos lakás
5.460.000.- Fr

Tolnai L. u. 5. I. em. 13. 3480f10/B/7 30 m2 komfortos lakás 1.320.000.- Ft
Vas u. 15. II. em. 28. 36499ĺ0ĺN36 88 m' komfortos lakás 1 1.280.000.- Ft
Baross u. 59. I. em. 35f3ft0tN27 I93 mz helvisés 28.600.000.- Ft
Rákóczi tft|7.I. em.5. 3654410/Als 726 mr helvisés 18.300.000.- Fr
Ullői út 66. Afsz. 36214101N3 165 m' heIyisée 21.900.000.- Ft
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A Városgazdá|kođźsi és Pénziigyi Bizottság úgy dĺint, hogy a Budapest Józsefuárosi
onkormányzat Yárosgazđá|kođási és Pénzügyi Bizottságanak 33412013, (IV.08.) szźrrltl
hatźltozata a|apjan 2013. június 3. napja és 2013. július 3. ĺapja köz<jtt meghirdetett
,,MCS/2013 típusú'' kétfordulós pá|yźnat eredményének kihirdetési határidejét 30 nappal
meghosszabbítja. A pályźzat eľedményét legkésőbb 2013. október 1. (keđd) napjáig ki kell
hirdetni. A határidő meghosszabbíÍásáró| az cisszes pá|yazőt írásban tájékoztatni kell.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2013' október 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A páůyázőlk tájékoztatása 2013. augusztus 7-i
dátummal megtiirtént.

Javaslat a Budapest VIil. keriłlet Hoľónszky u. 21. szdm alatti böIcsőde utcai
h o m I o kzat fe l új ít lÍ s dľ a

858/2013. (vII.29.) sz. Váľosgazd'á|kod'ási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartĺízkodás szavazztta|)

A Varosgazdá|kodási és Pénzügyí Bizottság úgy dönt, hogy:

1. a Budapest VIII. kęriilet, Hoľánszky u.2I. szźrrl a|attí bölcsőde homlokzat felújítására
vonatkoző, kozbeszerzési értékhatźlrt e| nem beszeruésí e|jańsban a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tarta|maző érvényes ajénlatot a BAUFIT SPORT Epítő és

Szo|gá|tatő Kft. (székhely: 1104 Budapest Harmat u. 164.6. em. 40., ađőszán:
I425I766-2-42, cgs. sz: 01-09-895657, bankszámlaszźnna: Il714006-20439501) tette,

aján|ati áÍ |0.449.458,- Ft + AFA, ezért az eljárás nyertes ajźlĺi'attevője.

Felelős: polgármesteľ, Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határídő: 2013 .július 1 9.

2. ahatározat 1. pontja a|apjźnfelkéri a Kisfalu Kft.-t, hogy azonkormanyzatnevébena
munkálatok elvégzésére az e|őterjesztés 2. szźĺnű mellékletét képezó vźila|kozásí
szerzőďést kösse męg' a 2013. évi költségvetésben a 11601 címen a Horánszky u. 2I.
bölcsőde felúj ítása eIőir tny zat terhéľe.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatźlriđő: a vá||a|kozási szerzőđés alźirásźnak hatáľidej e 2013 . augusztus 1 .

3. a munkálatok bonyolítőja a Kisfalu Kft., bonyoIítási díja a nettó szźtm|aérték 3Yo-a +

ÁFA, 313.484,- Ft + ÁFA a2013. évi költségvetésben a 11601 címen a Horánszky u.
2 l . bölcsőde felúj ítása e|őfuányzat terhére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: azomal

4. köZterĹilet-haszntĺIatihozzájźtruIźtst ad _ díjmentességgel a BAUFIT Spoľt Kft. tészéte
a Budapest VIII. kertilet Horánszky u.2I. szémt aLatti bĺjlcsőđe _ 18 méter hosszú -
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utcai homlokzat-Ťlújítás 2013' augusztus 1. - 2013. szeptember 30. kozötti
ídotartamáĺ a, 29 m" j árdafelületre.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. augusztus 1.

ĺ.,2.,3. pont esetén a Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A szerzőđés megktitésľe keľült
2013. jrĺtius 3t-én. A kivĺtelezés elkészĺtlt,aszámllát a vállalkĺl'lókiftrctésľe bcnyújloĺÍa.
4. pont esetén a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Gazdálkodási lľoda
tájékoztatása alapján: A ktizterület-hasznáiati hozzájáru|ás kiadásľa került a BauÍit
Spoľt Kft. ľészére

A Continental Bľidge Europe Kft. peren kívíili egye?ségi ajdnlata a Budapest VIil.
keriilet, RlÍkóczi út 51. szúm alatti helyiségre, a cég ltltalfelhalmozott hdtralék

vonatkozttsdban

85912013. (vII.29.) sz. Városgazdźikodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(12 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1) elengedi a Continental Bridge Europe Kft. által a Budapest VIII. kertilet, Rákóczi út 51.

szám alaÍt ta|źihatő, 3464Il0lN3 hľsz-ú, 246 m, alapterületíi ĺinkormanyzati fulajdonú
nem lakás célú helyiségre a megállapodás aláírásźtig felhalmozott (20|3. június 30-ig
260.04I,- Ft) késedelmi kamatot, azza| a feltétellel, hogy a Continental Bridge Europe
Kft. a hatáĺozat kézhezvéte|étőI számított 8 napon beltĺl a fennmaľadó 427.658,- Ft
haszĺáIatiďíjtartozástegy<isszegbenmegfi zeti.

2) felkéri az onkormźnyzat nevében eljĺĺľó Béhm Ügyvédi lrodát, hogy PKKB előtt
35.G.304.443120|2. számon folyamatban lévő perben 2013. szeptember 5-én

megtartandő táľgya|áson kössön megállapodást a Continental Bridge Europe Kft-vel,
amelyben a Continental Bridge Erľope Kft. nyilatkozik, hogy további igéný _ így
ktilönösen kártérítés vagy jogalap nélktili gazdagodźts címén - semmilyen jogcímen nem
érvényesít az onkoľmźnyzattal szemben, illetőleg arra vonatkoző jogáről lemond, az
onkoľmanyzat ny7latkozik, hogy a Continental Bľidge Europe K-ft-vel szemben további
követelése nem á1l fenn.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Határido :20 1 3 . augusztus 5.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A megállapodás megktitésre kerĺilt. További
ügyĺntézést nem igényel.

A Budapest WII., Nap utca 3. szdm alatti, 35652/0/A/1 helyrajzi szdmú, ĺiľes,
p inc es zinti ľ aktdr h ely is é g e lide g e n ítés e

860120|3. (vII.29.) sz. Városgazdá|kodálsĺ és Pénzügyi Bizottsághatározata
(l.2 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII., Nap utca 3. szám aIattĺ 3565210lNl heIytajzi szĺímú, tiľes,
pinceszinti,79 m. alapteľülettí raktáľhelyiség veľsenyeztetési eljaľás mellőzésével, G. J.
t észér e történő elide geníté séhez, 4. 5 9 0. 00 0,- Ft vételaľon.

2.) felkéľi a Kisfalu Kft-t, küldjön G. J. részéte eladási ď1án7atot a32/2013. (VII. l5.) számú'
önkormányzati rendelet szerinti ajźlnlati kötöttséggelés fizetési feltételekkel.

3.) amennyiben G. J: nem éI aZ eladási ajźn|atban foglalt hataľidőn beltil a vétel
lehetőségével, úgy a helyiséget nyilt źtrverésen kell elidegeníteni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźridi5 : 2013 . augusztus 5.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A' határozatról szóló éľtesítést megkiildték az
ügyfé|nek 2013. augusztus 1.. napján. Íľásban je|ezte, hogy nem kívánja megvásáľolni a
helyiséget.

Javaslat a Budapest Jóaefvdrosi onkoľmdnyzat és a Kisfalu KÍt. közöttfennúIllí
meg b ízús i s zerződés éne k meg hoss zabb ítlÍs úr a

86|ĺ2013. (vII.29.) sz. Városgazdá|kodátsi és Pénzůigyi Bizottsághatńrozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

AYźĺosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺlnt, hogy

1. az elótetjesztés 1. számu melléklete szeľinti taľtalommal az onkormźnyzat és a
Kisfalu Kft. között a f0I0. szeptember l-jétől hatályos megbizási szeruóđést 2013.
augusztus l-jétől 2013. dęcembęr 31-ig meghosszabbítja és felkéri a polgáľmesteľt annak
a|áírtsźna.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013.július 3 1.

2. felkéri a polgĺĺľmestert a Budapest VIII. kerület, Dugonics u. I7-2l. szám a|aÍtí
iskolaépület feladat átadźs-źfiĺ ételének lebonyolításáľa.

Felelős : polgĺĺľmesteľ
Határíđő: Z}I3.július 3 1.

3. a Budapest VIII. kerület, Dugonics u. I7-2l. szám aIatti iskolaépület bérbeadási
feladatainak e||źLtásźLért a Kisfalu Kft. megbízási szerzódés 24.14. pont szerinti megbizttsi
díjra jogosult.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. aususzfus 1.
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4. felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőját, hogy a 2014. janufu l-jétől kötenđő 5
évľe sző|ő megbízási szerzóďésre tegyen javaslatot a hatályos jogszabáIyokĺa
figyelemmel.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatfuido 2013. decembeľ 1 5.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A megblzási szerződés meghosszabbítása) az
átadás-átvétel lebonyolítása megtörtént. A 2014. január l.jétől érvényes megbÍzási
szeľződés elfogadásárő| a a Képvĺselő.testíilet 2013. december 18-án a 46812013. (12.18.)
számú határ ozatával dłi ntiitt.

Dľ. R. M: és dr. M. Zs. A. közös bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet, Pľdter
u. 30-32. szdm alatti tires önkormdnyzati tulajdonťl pinceszinti túroló-rekeszek

vonatkozttsúban

862ĺ2013. (vII.29.) sz. Városgazd'á|kodási és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtĺózkodás szavazatta|)

AYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy:

1. hozzáiárul.a Budapest VIII.' Pľáter u. 30-32. szźlm a|atti 35696/0/N56 hrsz-Ĺĺ,
összesen 24 m. alapterületű pinceszinti raktarhelyiségen beltil elhelyezkeđő 41., 43., 44.
soľszámú, egyenként I rŕ alapteriilettÍ taroló-ľekeszek bérbeaďásźůlozhatározat|an' időre,
30 napos felmondási idő kikotésével, dr. R. M. és dľ. M. Zs. A. magźnszemélyek részére
bérlőtĺírsi jogviszonyban ra]<ttrozás céIjźra |.976,. Ft/hó + Afattźroló.rekesz béľleti +
kozizemi-éskiĺlönszolgá|tatźsidíjakösszegen.

2. a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzat tulajdonában átló
nem lakás cé|1fua szolgáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI' 20.)
számt Budapest Józsefuarosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésétvá|Ia|ja a leendő bérlő.

3. Az Onkormtnyzat tulajdonában áIIő nem lakás céIjára szo|gźiő helyiségek
bérbeadásának feltételęirő| sző|ő 35l20I3. (VI. 20.) számls Budapest Józsefuáľos
onkormanyzati rendelet 17.$ (5) c, pontja aLapjźn eltekint aközjegyző előtti egyoldalú
kötelezettségvá|Ialő nyLlatkozat megtételétől a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hataríđő: 2013.július 29.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: f0t3. augusztus 2-án a szerződések megkiitésľe
kerÍĺltek, további ügyintézést nem igényel.

A Szent Benedek Gimnúaium, Szakképző Iskola és Kollěgium béľbeszdmítdsi
kérelme a Budapest WII., PrĺÍter u. ll. szdm alatti bérleményre vonatkozóan

863l20t3. (vII.29.) sz. Városgazdálkod'álsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
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(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szzvazattal)

A Yźnosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzajáruI a Szent Benedek
GÍmnázium, Szakképző Iskola és Kollégium bérlő által bérelt, Budapest VIII., 36381
helyrajzi szźlmon nyilvántaľtott' természetben a Budapest vlil.' Pľáteľ u. 11. szám aIatĹ
található, 5586 m2 alapterületű, önkoľmányzati tuLajdonú, utcai bejaratu iskola cé|jźra
szolgáiő éptilet felújításához, továbbáhozzájárul a Szent Benedek Gimnázium, Sza|<képző
Iskola és Kollégiummal történő bérbeszámítási megállapodás megk<itéséhez és a bérbeadóra
tntoző felújítási munkák költségének bérleti 9'jua történő bérbeszátmítźshoz bruttó
8.687.003'- Ft (6.840.160,- Ft + 1.846.843,. Ft Afa) összegben' a bérleti díj 50 oÁ-źig,

amennyiben a Bér1o a megállapodásban rogzített munkákat elvégzi, és a benyijtott számlfü
a|apjánazonkormźnyzatiHźnkezelőIrodaleigazo\jaateljesítést.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határiďó 20|3. augusztus 5.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatról szóló értesítést megküldték a
Bórlőnek 20|3. augusztus 1. napján. Számták még nem keľültek benyújtásra az oHiK
részére, mivel a Gimnázium nem nyrlijtott még be a teljesítésre vonatkozó
dokum entáciĺót és száml'át.

Alpdr Péterné egyéni vdllalkozli béľleti d.íj feliilviagĺÍlati és szerződés módosítlÍs
kérelme a Budapest WII. keriilet, Déľi Miksa utca 6. szdm alatt béľelt helykég

vonatkozltsúban

8 6 4 ĺ 20 13. (vII. 2 9.) sz. Vá ro s g azdá|ko dás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájaru| az Alpar Péterné egyéni vá||a|koző á|tal bérelt, Budapest vlil.'
34938ĺ0ĺN3 he|yrajzi számon nyilvĺíntartott, természetbęn a Budapest VIII.' Déľi
Miksa utca 6. szám a|atti 84 m2 alapteriilettĺ, önkormányzati tliajđonú, utcai bejáratu,
ftjldszinti nem lakás célú helyiség vonatkozásźtban a béľleti szerződés módosításĺíhoz, és
a béľleti díj 90.000,- Ft/hó + Áfa ł kozijzemĹ és külön szolgźitattlsi díjak összegen
tcjľténő me gá||apításához.

2.) a bérleti szeruőđés megkĺitésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő

nem lakás céIjźxa szoIgźiő helyiségek béľbeađásának feltételeiről szóló 3512013. (vI. 20.)
szźlmí Budapest Józsefuiíľosi onkormányzati renđelet 24. $ (2) bekezdés d.) pontja
a|apján 3 havi béľleti díjnak megfelelő óvadék felt<iltését, valamint a 24. $ (2) bekezdés
c) pontja alapjarl kilzjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvá|lalási nyilatkozat a|źitásźi
váL|alja a béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatfuidó: 20t3. augusztus 6.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az iigyfél értesítése megtörtént, źlm a ľendeletben
e|őírt szerződéskiĺtési hatáľidőn belül a szerződést nem kiitiitte meg.
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A Refaey Kereskedelmi Bt. bérleti díjelőírús törlési kérelme a Budapest WII. keľiilet,
Leonardo da Vinci u. 5. szó'm alatti helyiség vonatkoztÍsdban

86512013. (vII.29.) sz. Városgazdáikodálsi és Pénzĺigyi Bizottsäghatározata
(12 igen' 0 nem, 0 ŕ.artózkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dcint, hogy nem járul hozzá a Refaey
Kereskedelmi Bt. tita|béreItlhasznä|t'.tsudapest Vlll. kerület' Leonardo da Vinci u.5. szárm
alatti (hĺsz.:35536lOlN2),59 m2 a|apteriletű, utcai helyiség 2009. augusztus l-jétől }OIL.
augusztus 3 1-ig terjedő időszalaa eső bérleti + konjzemi díj előírásának törléséhez.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźriđo: 2013. augusztus 5.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A végrehajtás folytatódik.

Javaslat a Budapest VIII. keľiilet Víg u. 39. szúm alatti önkoľmdnyzati tulajdonú
la kó ép iilet e lb o nt ds dľ a

866 l 2013. (vII.29.) sz. Váľos g azdź'Jko dási és Pénzü gyi Bĺzo tts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A'Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerĹilet, Víg u. 39. szám a|atti lakóépület bontásaĺa vonatkoző,
kozbeszerzési éľtékhatárt el nem étobeszerzési eljaĺásbarlalegalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tarta|maző érvényes ajźn|atot a Jon Bau Kft. (székhely: 1082
Budapest, üloĺ út 60-62, ađőszám.. 14615755-2-42, cgj. sz: 01-O9-9II994,
bankszámlaszźlma.. 12010855-01132077-00100008) tette, Ąán|ati źlr 14.845.939,- Ft
+ ÁFA' ezért az eljĺíľás nyertes ajánlattevője.

Fe 1 elő s : p o l gĺĺľme ster, Ki s falu Kft . tigyve zeÍő igazgatőj a
Hataridő: 2013. iúlius 29.

2. ahatározat 1. pontja a|apján felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az onkormĺányzat nevébeĺ a
munkálatok elvégzésére az e|őterjesztés 2. számu mellékletét képező váIIalkozási
szetzodéstkösse meg a 2013. évi költségvetésben a11602 címen aYígu. 39. épület
bontás e|óir źnv zat terhére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő : a váIlaIkozási szerzőđés aláírásźnak határidej e 2013 . augusztus 2.

3. felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy a közúzemi szo|gá|tatók felé - víz, gáz, elektromos
kikötésére, valamint a fő- és mellékmérők leszereléséľe _ tegye meg a sztikséges
intézkedést, várhatő nettó 500.000,- Ft + Afa értéIúatárig a 2013. évi
költségvetésben a 11602 címen a Víg u. 39. épület bontás előfuányzat terhéľe.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hataridő: avétl.|alkozźsiszeruőđésa|áirásánakhatáľideje2}I3.augusztus2.
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4. a bontási munkálatok és a közmű - viz, gźtz, e|ektĺomos - kikĺitések, valamint a fő- és

mellékmérők leszerelés bonyolítőja a Kisfalu Kft., bonyolítási đija a vá||alkozői
nettó szám|aérték 3%o-a + Afa, 445.378,- Ft + Afa, valamint a szo|gá|tatői
szźlmlaérték |Oo/o-a + Afa, 50.000,- Ft a2}l3' évi kĺiltségvetésben a 11602 címen a
Víg u. 39. épület bontás eloirźnyzatterhére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźridő: 2013.július 29.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az épůilet elbontása és a szám|a leadása
megttirtént.

Javaslat a Vdrosgazddlkodlźsi és Pénziigyi BizottslÍg tevékenységéhez szükséges
tandcsadói tevékenység ellútdsdľa vonatkoui megbíztÍsi szerződés módosítlÍsdra a

Juhaľos iigyvédi Irodóval

867120Í3. (VII.29.) sz. Váľosgazdá|kodálsĺ és Pénziigyi Bizottsághatározata
(12 Ígen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. javasolja a polgáľmestemek a 34Il20I1. (III. 02.) számű VPB hatĺíľozat alapjźn
megköttltt tanácsadói tevékenység e|Iátźsźtra vonatkozó megbízźlsi szerzodés
módosítását Juharos Ügyvédi hodával 2013. decembeľ 3l-ig, nettó 250.000,-Ft+áfalhó
azazĺettőkettőszázomenezer forint+ általános foľgalmi ađőlhőmegbízási díjéľt.

2. felkéri apolgármesteĺt"az 1. pont szerinti megbizásiszerzőđés módosítás aláirástna.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺiđő: 2013. július 3 1.

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: A' szerződés módosításának aláíľása
megttiľtént.

Javoslat Gyenge Zsolt Attila megbízdsi szerződésének 2013. mújus és június havi
te lj e s íté s ig azo I lÍs úr a

868 ĺ 20t3. o/II.29.) sz. Yáľos gazdálko dás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra a Gyenge Zsolt Attilával kötĺjtt megbízási szerzőđés teljesítés
igazo|ását20|3. május 1-jétől 2013.június 30-ig teľjedo időszakra.

2. felkéri a polgáľmesteľt a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áírására.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő : 2013 . augusńus 22,
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A Szervezési és Képviselői Iroda tájékoztatálsa alapján: Gyenge Zso|t Attila részére a
telj esítésig azolás a|áír ása m egtti ľtént.

Javaslat a Jóaefvdrosi Közösségi Hdzak NonpľoJit KÍt. 2013. évi üzleti tervének
módosítlÍsúľa

86912Ü13. (Vll.29.) sz. Váľosgazdźikodźtsi és ľénzůigyi tsizottsźryhatźrozata
(12 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdá|kođási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a Józsefuaľosi
Közösségi HilzakNonprofit Kft. 2013. évi iĺzleti teľv módosításźń.

Felelős: polgĺírmester
Határidő: 2013.július 29.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáily tájékoztatása alapján: A dtintés
további ĺntézkedést nem igényelt.

A Budapest, WII. keľiilet Rdkóczi |it ...... .... szdm alatti,ingallaryra
vonatkozó elővdslźľlási jogľóI való lemondds ZART ULES

87|'12013. (VII.31.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Fővaros VIII. kerület
Józsefuaĺosi onkoľmányzat,a.'... .:....... Ilrsz-u,tęrmészetben a 1081 Budapest, Rríkóczi
út . .. . . . .... szám a|att talá|ható 50 m, alapterĺiletű ingatlan tekintetében, a 7 .700.000,-Ft-os
vételár ismeretében T. V. K. eladó, tovźhbá S. o. vevő között 2013.július I9-énkötött adásvételi
szerződéshez kapcsolódó elővásarlási j o gával nem kíván élni.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013.július 3 1.

A Vagyongazdálkodási és ÜzemeltetésÍ Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az iigyfetet
tájékoztattálk az e|ővásárlási jogľól való lemondásľól 20t3. augusztus l-jén.

Javaslat ,Szupervízió szocilÍlis munkósok szdmdra megbízlźsi szerződés keretében,,
tdrgyĺł közbeszerzési eljdrús eredményének mególlapítltsúra BírúlóbizottslÍg javaslata

atapjlÍn zÁnr tjĺÉs

872120|3. (vII.31.) sz. Városgazd'á|kodátsĺ és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(9 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Budapest Fővaľos VIII. keľiilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testĹiletének
Yźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága a ,,Szupervízió szociális munkások szdmára
megbízási szerződés keretében,' tareyű kozbeszerzési eljĺĺĺásban a Birá|őbizottság javas|ata
a|apjźn úgy dönt, hogy
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1. a) a Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft. ajanlatát érvénýelennek nyilvánítja a Kbt. 74.$
(1) bekezdés d) és e) pontjai a|apján'

b) a Tranzit F&S Tanácsadó Kft. ajanlatát él:ĺénytelennek nyilvanítja a Kbt. 74.$ (1)

bekezdés e) pontja a|apján.

c) Kovács Ignźrc (egyéni váIlaLkoző, székhelye: 7800 Siklós, Iskola u. 30.) aján|attevő
ajáĺ|ata érvényes az |,3,4, 5. részęk tekintetében, tekintetteI arľa,hogy az e|járásban
egyetlen érvényes aján|aÍot nyújtott be, melynek az e|jáĺźts nyertese Kovács Ignác
egyéni v áI|a|koző az I, 3, 4, 5 . t észek tękintetében.

d) a 2. rész tekintetében az e|jfuást a Kbt. 76.$ (1) bekezdés b) pontja a|apjtn
eredménýelennek nyí|vźnítja, tekintettel aľľa, hogy nem érkezett érvényes ajánlat.

Felelős: polgármester
Határiđő : 2013 .július 3 1 .

A Jegyzői Kabĺnet tájékoztatása alapján2 az nsz-xnn Kft. 2013. augusztus l-jén Kbt.
Haľmadik Rész, nemzeti eljáľásrend szeľintĺ nyílt kiizbeszeľzési eljárás (Kbt. 121. $ (1)

bekezdós b) pontja szeľinti eljárás ,,Osszegezés az ajánlatok elbírálásáľő|,, tź.ľgyÍl
hiľdetmény megielentetésérőI intézkedett. Az onkormányzat a nyertes ajánlattevőve| az
1., 3., 4.,5. részek tekÍntettében a szerződést megkötötte20Ĺ3. szeptembeľ 3.án.

J av as l at,, J li zs efv úr o s,, F őt er e', p r oj e kt t e rv e zé s e, a kiv it e l e zé s h e z s zii ks é g e s
engedélyek beszerzése és a kivitelezés tervezői feliłgyelete vdllalkozlÍsi szerződés

ke r et é b e n " t úr gy ú kö zb e s zer zé s i elj úr d s m e g in dít lÍ s dr a

876120Í3. (vII.31.) sz. Váľosgazdáůkod'ási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(8 igen' 0 nemo 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a ,,Józsefváros ,,Főtere'' pľojekt tervezése, a kivitelezéshez szül<séges engedélyek
beszerzése és a kivitelezés tervezői felügłelete vállalkozási szerződés keretében,' tárgyu
kozbeszerzési eljĺĺrásban a kcjzbeszerzésekĺől szóló 20II. évi CVIII. törvény 121. $ (1)

bekezdés b) pontjában foglalt, nemzeti eljaľásrend szerinti, nyílt közbeszerzésí eljaľást
folytat le.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013.július 3 1.

2. e|fogadja az e\oteqesztés I. számű mellékletét képezo ajánlattételi felhívást és a2. számĹl
mellékletétképezőajtn|attéte|idokumentáciőt.

Felelős: polgáľmester
Határíďo: 2013. július 3 1 .

3. a határozat szerinti kozbeszerzési eljárást megindítja és az ajźnlattételi felhívást
megjelenteti.
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Felelős: polgármester
Határiđo 201'3. július 3 1 .

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: az aján|attételi felhívás a Kőzbeszeľzési
EľtesÍtő 2013192 számában, a 13587ĺ2013 iktatószámon megie|ent. Az aján|attéte|i
határidő 2013. augusztus 23. napja, mely napon az E,SZ-I(ER Kft. az aján|atok
bontásáľól intézkedett.

Javaslat ,,Magdolnű negyed progrüm III. út- és közvilltgítlts építés, tdrgyú
kö zb es zerzés i e lj dľ lźs megin dít lźs dr a

878l20t3. (vII.31.) sz. Váľosgazdá|kodátsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(9 igen' 0 nem, t tartózkodás szavazattal)

A Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testületének Yźrosgazďálkodási és Pénzngyi
Bizottsźęa a,,Magdolna negyed program III. út- és kömilágítás építés,' tárgyukozbeszeruésí
eljaľásban úgy dönt, hogy

1. akozbeszerzésekről szőIő2011. évi CVIII. t<lrvény 121. $ (1) bekezdés b) pontja szerinti,
nemzeti eljarásľend szerinti nyílt közbeszęrzésí eljáľást folytat le.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 20l3.jú1ius 3 l.

2. elfogadja az eloterjesztés 1. és 2. szćtmű mellékletét képező ajtnlattéte|i felhívást és

ajánlattételi dokumentáciőt, azza|, hogy felkéri a polgáľmestert, hogy a szerződéses
feltételek véglegesítésére vonatkozőarĺtegye meg a sziikséges intézkedéseket.

Felelős: polgármester
Hatáľiđő: 2013.július 3 1.

A Yáľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztá|y táĄékoztatása alapján: A ktizbeszerzési
eljáľás megindításra került a kiizbeszeľzési éľtesítő 2013193 számában 2013. augusztus
9-én. Az eljárás eredményes lefolytatása után a szerződés aláíľásra került' a kivitelezés
folyamatban van.

Javaslat ,,Konténeľek beszerzése a Teleki téri ideiglenes piacra běrleti szerződés
keľ etéb en, tdrgy ú közbeszerzési elj drds meg indítds dľa

879120Í3. (vII.31.) sz. Városgazdáilkodási és Pénziigyi Bizottsághatározatz
(8 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal)

AYźtrosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság a,,Konténerek beszerzése a Teleki téri ideigĺenes
piacra bérleti szeľződés keretében'' táreyűkozbeszeruési eljaľásban úgy dönt, hogy
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1. a 31Il20I3. (V[.17.) számiĺ képviselőtestületi hatźlrozat alapjźn, a kozbeszerzésekről
sző|ő 2011. évi CVm. tĺiľvény 122. 5 Q) bekezđés a) pontjában foglalt, hiľdetmény
kozzététele nélküli táľgyalásos eljárást folytat le.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013.július 3 1.

2. e|fogadja az előterjesztés 2. szźtmu męllékletét képező ajánlattéteIi felhívást és

dokumentációt.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013.július 3 1.

3. ahatározat szenĺtikozbeszerzési eljáĺást megindítja és az ajánlattételi felhívást megküldi
az alábbí 5 szervęzetnek:

1. TREM-SYSTEM Kft., székhely: 8000, Székesfehérvár, Rozsnyőiu.49.
2. SICO COMPLEX Kft., székhely: 8360 Keszthely, Yaszaty K. u.24.III. em. 15.

3. HT BAU Kft., székhely: 1154 Budapest, Népfelkelő u. 89.

4. TRANZ-ORG Kft., székhe|y:2360 Gyá|, Szövetkezet u. 4.

5. MOBILBOX Kft., székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 4.

Felelős: polgármester
Hatźriďő : 2013. július 3 1 .

A Jegyzői kabinet tájékoztatása alapjánz Az Ész-rEn Kft. 2013. július 31.én a
határozat 3. pontja szerinti gazdasági szeľeplőknek elektľonikus úton megküldte.

Javaslat a ,,Kö7teríileti zlÍszlórudak telepttési terveinek elkěszítése és a sziikséges
engedélyek beszerzése,, tdrgyú, közbeszerzési értékhatúrt el nem érő beszeľzési

elj dr ds eľ e dmény én e k meg dllap ítlts dr a

8 80/2 0 13. (vII.3 1.) sz. Váľos g azdź.Jko dási és P énzü gyĺ B izotts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. a ,,Kozteruleti zász|őrudak telepítési terveinek elkészítése és a szĹikséges engedélyek
beszerzésę,, tátgyil, kozbeszeruési értékhatárt el nem &ó beszerzési eljarást
eredménýelennek nyilvánítja, tekintette| ar'ra, hogy az ajźn|attéte|i felhívásban
megjelölt hatáĺĺđőig - 2013. július 23., 10.00 őra - egy ajźnlattevő sem nýjtott be
ajźn|atot.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|3.július 3 1.

2. felkéri a polgáľmestert a ,,Közterületi zászlőruđak telepítési terveinek elkészítése és a
sztikséges engeđélyek beszerzése,, tétrgyu, kozbeszerzési éľtékhatárt e| nem éľő
beszeruési eljarás ismételt lefolytatásáľa a ,,Yirágkandelábeľek telepítési terveinek
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elkészítése és a szfüséges engedélyek beszeruése,, ttngy.ű beszerzési e|járás
feltételrendszereivel azonos feltételekkel.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. szeptember 30.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az ismételt
beszerzési eljárás eredményes volt. A vállalkozási szerződés aláíľásra keľiilt.

Közter iilet-haszndlati kérelmek elbírdldsa

881/2013. (VII.3 1.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(8 igen' 2 nem, 0 tartőzkoť|ás szavazattal)

A Viĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy köZteriilet-hasznáIati
hozzájáĺulást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

Közteľület-haszná|ő, kére|mező: Nyolcpipa Bt.
(l061 Budapest, Jókai tér 8.)

Közterülęt-haszntiat ideje: 2013. augusztus I. -2ll4.július 31.
Közterület-haszná|at cé|ja: megáIlítő táb|a
Kĺjzterület-hasznźllat. helye: Bľódy Sandoľ u. 36.
Közterület-hasznáIatnagysága: 1 m"

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20I3.jú1ius 3 1.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáůy tájékoztatása alapján: Az ůigyfél
befizette a kiizterület.használati díjat' az engedély kiadásľa keľiilt.

88212013. (vII.31.) sz. Városgazdá.Jkod'ásÍ és PénzůigyÍ Bizottsághatározata
(l.0 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazztta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-hasznźlati
hozzájźrulźtst ad _ teljes díjfizetéssel - az alábbi tigyben:

Kĺizteľiilet -haszntiő, kérelmező : Toldi Laj osné (egyéni vállalkozó)
(I20I Budapest, Vörösmaľty tér 2l A.)

Közteľület-haszná.Iat ideje: 2013. auguszľus 24. - 2013. szeptember 23.
KözterĹilet-haszná|at céIja: magĺĺĺusítás
Kĺizterület-hasnlá|at helye: Y'K Stadion (Hungĺĺria kľt. - Salgótarjánl út sarkán lévő

pén!ár)
Közterület-haszná|atnagysága: 1 m"

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013.július 3 1.
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A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáůy tájékoztatása alapján: Az ügyfél
beťwette a kiizterület.használati díjat' az engedé|y kiadásra kerůilt.

883/20 1 3. (VII.3 1.) sz. Város g azdá|ko dási és P énzü gyĺ Bizotts ág hatáľ ozata
(10 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Péĺzllgyi Bizottság úgy dönt' hogy köztertilet-hasznáLati
hozzájarulást ad _ teljes díjfizetéssel - az alźlbbi tigyben:

KöZtertilet-hasznáIő,kéľelmező: Toldi Géza (egyéni vállalkozó)
(I20I Budapest, Wesselényi u. 75.)

Kĺjzterület-hasznźl|at ideje: 2013. szeptember 14. -2013. október 13.

Kĺjzteľület-hasznźl|at céIja: magarusítás
KöZterü1et-haszná|athe1ye: MTFStadion (-6.pénztaĺ)
Köztertilet-haszntiatnagysága: Im'

Felęlős: polgármester
Hataľidő: 2013.július 3 1.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztźiy tájékoztatása alapján: Az ügyfé|
beťuette a ktizteľület.használati díjat' az engedé|y kiadásra került.

88 4 ĺ 20Í3. (vII.3 1.) sz. Váľo s g azdá,Jko dási és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy đĺjnt, hogy köZtertilet-hasznáIati
hozzajarulást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi tigyben:

Közterület-hasznźllő"kére|mező: L'AMAKA Café Kft.
(1085 Budapest, Lőrinc pap tér 3.)

Közteľület-haszná|atideje: 2013.július |. -2013.október 31.

Kĺizterület-hasznźtlatcé|ja: vendéglátó terasz
K<jzterület-hasznźt|athelye: Bródy Sándor u. 2.

Közterü1et-haszná|atnagysága: 12m.
KözteľĹilet-haszná|athelye: BródySándoru.4.szźĺrlmalszemben
Kĺjzterület-haszná|atnagysága: 15m,

Felelős: polgármesteľ
Hatáĺiđő: 20|3.július 3 1.

A VagyongazdáIkodási és Üzemeltetési Ügyosztń|y tájékoztatása alapján: Az iigyfé|
befizette a közterület.használati díjat, az engedély kĺadásra keľĺilt.

885/2013. (vII.31.) sz. Városgazdá|kodźlsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(l0 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
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A YárosgazdáIkodási és Péluúgyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-haszná.Iatí
hozzájttruIttst ad - teljes díjfizetéssel - az alábbi ĺigyben:

Közteriilet-haszná|ő.kére1mező: Gouľmet Pĺvo-vino Kft.
(1087 Budapest, Berzsenyi u.2lb.)

KiĺzÍerület-hasz,ná|at ideje: 2013.július 27. - 2014,július 26.
K<izeľiilet-hasznźiat céIja: vendéglátó terasz
Közterü1et-hasznźl|athelye: Berzsenyi u.2/b.
KöZtertilet-hasznźiatnagysága: 10m,

Felelős: polgáľmester
Határidó 2013 .július 3 1 .

A VagyongazdáIkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y tájékoztatása alapján: Az ůigyfél
kéľelmet nyújtott be a kiizteriĺlet-használati díj fizetéséľe vonatkozĺían.

886/2013. (vII.31.) sz. Városgazdáikod'álsĺ és Pénzĺigyi Bizottságbatározata
(10 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság i,ey dönt, hogy köZteľtilet-hasznźtlati
hozzájárulást ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbi tigyben:

Kĺjzteľti1et-hasznáIő,kére|mező: Rijon Kft.
(1082 Budapest, Ülloĺ ĺrt 60-62.)

KözteľĹilet-hasznźiatideje: 2013. szeptember I. -2013. október 31.

Köztertilet-haszná|at céIja: vendégIátó tetasz
KözterĹi1et-hasznźiatnagysága.. 18m'
Közteľület-hasznáIathelve: Futó u. 54. u|Iő út sarok)

Felelős : polgĺĺrmester
Hatríĺidő: 20I3.jú1ius 3 1.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A közteľĺĺlet-
használati engedély kiadásra keľĺilt.

88712013. (vII.31.) sz. Váľosgazdáikodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzugyí Bizottság úgy dönt, hogy köZteriilet-hasznźiati
bozzájáruIźlst ađ _ díjmentességgel - azalábbi ügyben:

Közterii1et-hasznźiő.kére|męzó: Exedra Kft.
(1 03 1 Budapest, Amfiteátrum u. 23.)

Közterület-haszĺáIat ideje: 2013. augusztus 6. - 2013. augusztus 13.

KözterĹilet-hasznáLat céIja: építési munkaterület (homlokzat felújítás)
Közterület-hasznźt|athelye: Dobozi u.29.
Közteľiilet-haszntiatnagysága: 17mf
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Felelős: polgármester
Hatźltidő: 2013.július 3 1.

A Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztáty tájékoztatása alapján: A ktizteľiilet.
használati engedély kiadásra keľtilt.

888/2013. (vII.31.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-haszná|atí
hozzájźtrúást ad - díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:

Közterü1et-haszná|ő. kérelmező: Jon Bau Kft.
(1082 Budapest, Üľoi ĺt 60-62.)

Köztertilet-haszná|at ideje: 20|3. augusztus 18. - 2013. október 1.

KözterĹilet-hasznáIatcé|ja: építésimunkateriilet(homlokzatfelújítás)
KöZterti1et-haszná|athelye: Teleki tér 3.

KözterĹilet-haszná,|atnagysága: 80m2

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2013.július 3 1.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A ktizterület.
használati engedély kiadásra keriilt.

88912013. (vII.31.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-hasznáIati
hozzájáru|ást ad _ díjmentességgel - az alźlbbi ügyben:

Közteľiilet-haszná|o"kéľelmező: Jon Bau Kft.
(1082 Budapest, Üllői tń60-62.)

K<jzterü1et-hasznáIatideje: 201.3. augusztus 18. - 20l3. októbęr 1.

Kĺjztertilet-hasznáIat.céIja: építési munkateľĹilet (homlokzat felújítás)
Közteľiilet-haszntiathelye: Teleki tér 7.
Közteriĺlet-hasznáIatnagysága: I20 m2

Felelős: polgáľmester
Hatźríđő : 2013 .július 3 1 .

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáily tájékoztatása alapján: A ktizterület.
haszná|ati en gedély kiadás ra keľült.

MJ Bizalom KÍt. bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet, tjan ft 54-56. szdm
al otti ijr e s ö n ko ľ m dny zati t ul aj d o n íl h e ly is é g v o n at ko zlÍ s ú b a n
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890 12013. (vII.3 1.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág batározata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy:

1.) hozzáiáľul a Budapest VIII., 36339ĺ0ĺN2 heIyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Üllĺĺ ĺt 54.56. szám alatt ta|á'Ihatő,27 m2 alapteľülettĺ'
{Ires, önkotmányzatí tulajdonú, uĹcai bejáľatú ľöldszinti nem lakás oélú i'izleĺ,lrelyiség
bérbeadásáhozhatározott időre 2018, december 3I. napjáig, azMJ BÍzalom Kft. részére,
szépségszalon céljára, 45.840,- Ft/hó, + afa bérleti ł kijzizemi- és külĺjnszolgáltatási
díjak összegen.

2) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á1ló

nem Iakás céIjára szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.)
szźlmt Budapest Józsefráľosi Önkoľmányzatirenđelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyző előtt egyoldalú kĺjtelezetíségvá||alási nyilatkozat a|áírźlsát vá|Ia|ja a leendő
béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hataľidő: 2013. augusztus 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztztása alapján: Az ůigyféI éľtesítése megtiiľtént, ám a ľendeletben
előíľt szeľződésktitési határidőn belül a szerződést nem kiitiitte meg.

MJ Bizalom Kft. bérbevéteti kérelme a Budapest WII. keľiilet, Üuĺi ťlt 66/A szdm
al atti íir e s ö n ko r múny zati t uI aj do n ú h e ly is é g v o n at k o zlźs d b a n

89|'12013. (VII.31.) sz. Váľosgazdá|kod'ási és Pénzĺĺgyi Bizottsághatározata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és PénzĹĺgyiBízottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzá.iárul a Budapest VIľ.' 36274ĺ0ĺN4 he|yrajzi szĺĺmon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., Ünĺĺ ĺt 66tA. szám a|att ta|áIhatő,29 m2 alaptertilettĺ,
tiľes, önkormźnyzati tulajdonú, utcai bejáľatú fĺildszinti nem lakás célú üzlethelyiség
bérbeadásához határozatlan időre 30 napos felmondással, MJ Bizalom KÍt. részéte,
kávéző (szeszesital áľusítással) cé|jtra, 62.781,- Ft/hó + Áfa béľleti + közüzemi- és
különszo l g áItatźsi díj ak ös szegen.

2.) a bérleti szęrződés megkĺitésének feltétele, hogy az onkormtnyzat tulajdonában álló
nem lakás céIjara szo|gá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.)
számi:' Budapest Józsefuarosi onkoľmányzati renďęIet |4. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
béľleti díjnak megfelelő óvađék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
koĄegyző előtt egyoldalú kcjtelezettségváIlalási nyilatkozat a|źlírástú váIla|ja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatfuidő: 2013 . auguszťus 7.
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A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Azligyfé| értesítése megttiľtént, ám a rendeletben
e\őírt szerződéskiitési határidőn belíil a szerződést nem kłitiitte meg.

SlÍľktizi Zsolt egyéni vĺÍIlalkozó béľIő és a TISORT Kft. béľIeti jog dtruhdzdsra
vonatkozlj közös kérelme a Budapest VIil. NěpszínhĺÍz u. 42-44. szdm glatti

ö n ko r mdny zati t uI aj do n ú h ely is é g v on at ko zlÍs úb an

892 ĺ2013. (VII.3 1.) sz. Váro s g azdá|ko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazztta|)

AYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<!nt, hogy:

1. hozzájárul Sárközi Zsolt bérlo áItaI bérelt, Budapest VIII.' 34745l0ĺN3 he|yrajzi
számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII.' Népszínház a. 42-44. szźtm a|atl.
ta|á|hatő, |2 m' alapterĹiletű, ĺinkormányzati tu|ajdonú, utcai, ftldszinti helyiség bérleti
joganak źltn,lházásźlhoz a TISORT Kft. részére. A bérleti jogviszony a helyiségľe
érvényben lévő bérleti szęrződésben foglaltak szerint hatźlrozatIan időre jĺin létre
szeszmentes vendéglátás, biife céIjára, 25.890,. Ft/hó, + Áfa béľletÍ + kĺizĹizemi- és
különszolg źltatási díj ak ö s sze gen.

2. A bérleti szerzođés megkötése e|őtt a TIsoRT KÍt. 6 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő összegű, azaz |'97.282,- Ft szerződésktitési díjat köteles megťlzetni az
onkoľmányzat tu|ajdonában ál1ó nem lakás céljára szolgá|ő helyiségek bérbeađásanak
feltételeirőI sző|ő 35120|3. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuaľosi onkoľmányzati
rendelet 21. $ (1) bekezdése a|apjan,

3. bérleti szerzódés megkĺĺtésének feltétele, hogy az onkormźnyzat tulajdonábm á||ô

nem lakás céIjźĺra szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételęiľől szóló 35l20l3. (VI. 20.)
szźtműBudapest Józsefuárosi onkormĺányzatirendelet 19. $ (3) d) pontja a\apjánabér|o a
bérleti szerzodés megkötésétmege|ozően köteles abérbeađőnak 3 havi bruttó bérleti díj
ĺisszeget óvadékként megfizetni, továbbá kĺjteles a 19. $ (3) c) pontja a|apjénkozjegyzó
előtt egyoldalú kĺjtelezettségvállaló nyilatko zat megfétel&e.

4. a bérbeadói hozzájárulás abban az esetben lép életbe, ha a bérleti jogot átvevő
TIsoRT Kft. a jelen hatĺírozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az ővadékot és a
szerződéskötési díjat megťtzetí, a béľleti szerződést a|áírja és azt egyoldalú
kötelezettségvá||alő nyi|atkozatta| kiegészíti. Az Önkormányzat ezek megtörténtéig
Sárkĺjzi Zso|t bér|ót ismeri el bérlőként az éwényben lévő bérleti szerzodésben foglalt
feltételek szeľint.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határiđő : 2013 . augusztus 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ügyfél 2013. augusztus 7-én bérleti szeződést
kiittitt' további ügyintézést nem igényel.

Az 
"EséIy 

a WI. szdzadban', Míívészeti oktatúsi-Kulturdlis-KözéIeti Alapítvdny
kérelme, a Budapest VIII.' Fiumei út 25. suźm alatti helyiség kiiirítésének

eIhaIasztlźsdra
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893/2013. (vII.31.) sz. városgazdáůkodálsi és Pénziigyi Bizottságbatáłrozata
(9 igen' 1 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzajaru| a helyiség kiürítés 2013. július 31. napjaľó|,2013. auguszťus 3I. ĺapjáĺa
történő elha|asztásźlhoz.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az t.) pontban foglaltak a|apjtn a kiiirítési eljĺírás
elhalasztás át je|ezze a végrehaj tó felé.

Felęlős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataĺidő: 2013. augusztus 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A helyiség biľtokbavételre keriilt. További
ügyintézést nem igényel.

DIĺrA-Plusz Kft. béľlő és a Regina Tabak Bt. ąIbérletbe addsra vonatkozlÍ ktjzös
kéľelme a Budapest WII. keľiłlet, Népszínhúz u. 21. szdm alatti tinkormdnyzati

t ulaj do n ú h ely is ég v o n at ko zlÍs db an

89412013. (vII.31.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(10 igen' 0 nem, 0 tartőzkođás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzójáľul a DIWA.Plusz Kft. bétlő źital bérelt, Budapest VIII., 34799l0lV2 és a
3479910lN6 he|ytajzí számon nyilvántartott, tęrmészetben a Budapest VIII.'
Népszínház a. 21. szám aLatt ta|á|hatő, 208 m" alapteľĹiletű, önkoľmányzati tulajdonú,
pince és 258 m2 ftildszinti helyiségcsoport ftjldszinti 14 fiŕ alapteriiletének albérletbe
adásźůtoz a Regĺna Tabak Bt.tészére,nemzeti dohĺínybolt és újság kiskereskedelmi iizlet
(szeszesital árusíttĺsa nélkül) céIjttta. A hozzájźnulás megadásáva| a bérleti díj összege
547.069,. Ft/hó, + Afa bérleti -|kozizemi- és ktilĺjnszo|gźt\tatási díjak ĺĺsszegre módosul.

2.) a hozzájttrulás akkor lép hatályba' amennyiben a DIWA-Plusz Kft. aláirja a bérleti
szerzodés módosítását.

3.) a bérleti szerződés megkötésének további feltétele, hogy az onkoľmányzat
tulajđonában á1ló nem lakás céljáľa szolgźllő helyiségek béľbeadásanak feltételeiről szóló
35lfOI3.őII.20.) számu Budapest Józsefuaľosi onkormanyzati ľenđelet 14. $ (7)

bekezdése a|apján az ővađék feltöltését, valamint a 19. $ (3) bekezdése alapján közjegyző
előtt egyoldalri kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírásźńvźlllalja a bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatariđő : 20L3 . augusztus 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az ůigyféI 20Í3. augusztus 21.én bérleti szerződést
kiittitt. További ügyintézést nem igényel.
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A RlÍkóczi 53 Divat Kft. egyezségi ajónlata a Budapest VIil. keriilet, Rdkóczi ítt 53.

szdm alatti helyiségrefelhalmozott bérleti és hasznúlati díj tartozds rendezésére

89512013. (VII.31.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzĺigyi Bizottsághntározata
(9 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem fogadja el a Ptőkőczí 53

Divat Kft. tita|, a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 53. szám aIatt béreltlhasznźit,
3464Ol0lN3 hľsz-ú, I25 fiŕ alapterületű, utcai helyiség vonatkozásźlban a Pesti Kozponti
KerĹileti Bíróság előtt 8.G.301.818/2013 számon folyamatban lévő perben tett, 500.000'- Ft-
o s egyezsé gi aján|atát.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Határidő : 2013 . augusztus 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A helyiség birtokbavételre keriilt' a hátralék
behajtása folytatĺídik. További ügyintézést nem igényel.

Iavaslat a Budapest VII. keriilet Német utca _ Jóaef utca kereszteződése
h e ly s zí n e n m e gv al ó s uI ó gy a I o g o s lÍt k e I ő h ely v dll al ko zli i s zer ződ é s mó d o s ít lÍ s úr a

89 6 l20 |3. (vII.3 1.) sz. Váro s gazdálkodásÍ és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(9 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

az MTP Kft.-vel (székhely: 1021 Budapest, Fuľulya u. 3., cégtregyzékszám: 01-
0907f836) 2013.június 7-én kötött, a Budapest VIII. kerĹilet Német utca - József utca
kereszteződése helyszínen gyalogos átkelőhely létesítésére vonatkozó vźůIalkozási
szerzőđés 2.1. poĺĺtját az a\ábbiak szerint módosítjfü:
,,2.|. AYáI|a|koző a kivitelezési munkálatokat a Megrendelő munkatertilet źÍaďását

k<jvetően megkezdi és 45 esőmentes munkanap a|aÍt, de legkésőbb a kozvi|ágitási
berendezések iizemeltetésľe történő átadásái g telj es egészében befej ezi.

Felęlős: polgármesteľ
Hatarídó: 2013 .július 3 1 .

a hatátozat 1. pontja a|apjźln felkéri a Kisfalu Kft. ugyvezető igazgatőjźi az
onkoľm anyzat nevében a v áILaIko zási szer ző đé s mó do s ítás anak me gkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatoja
Hatźlridő: avźi|a|kozźsi szerzódés módosítźĺs a|ákástnak határidej e 20|3. augusztus 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a szerződés módosítása megtöľtént, a munkálatok
elkészültek.

1.

2.
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A Budapest WII., Prĺźter utca 37. fi)ldszint 9. szóm alatti, 36291/0/A/5 helyrajzi
számú, hatórozott időľe sujló bérleti joggal terhelt nem lakds céljdra szolglźló

h ely is ěg elideg enítés e

897120|3. (vII.31.) sz. Városgazd'áikodási és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(0 igen' 8 nem, 2 ťartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi tsizottság úgy dönt, hogy az alábbi hatćtrozati javaslatot
nem fogadja el:

1.) az ingatlan-nyiĺvóntartásban a 36291/0/Á/5 helyrajzi számon nyilvántaľtott, természetben

a Budapest VIII., Práteľ utca 37' földszint 9. szám aĺatti, 4I m. alapterület{Í, határozott
idej{Í bérleti joggaĺ terhelt nem lakás célú helyiségre fennálló elidegenítést kizóró feltétel
aĺóĺ felmentést ad,

2.) az ingatlan-nyilvóntartásban a 3629I/0/A/5 helyrajzi szómon nyilván^tartott, termĺźszetben
a Budapest VIil, Práter utca 37' földszint 9. szám alatti, 4] m, alapterület{Í egłéb
helyiség vételárát az elkészült forgalmi értékbecslés, valamint a 32/20]3. (ĺ/II. 15.) számú
önkormányzati rendelet alapján a forgaĺmi érték ]00 oń-ában, azaz 5.500'000,- Ft
osszegben határozza meg. Eg,,ben hozzájárul, hogy a helyiséget a határozott időre szóló
bérleti szerződéssel rendelkező Highlight optic Magyarország Krt. bérlő a
32/2013.(Vil.]5.) számú Ônkormónyzati rendeletben foglaĺt, annak meýĺelő tartalmú
e l adá s i aj ánl at s z e r int i fel t é t e l e kkel m e gv e g/ e.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 20|3. augusztus 7.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A' határozatról szóló értesítést megküldték a
Bérlőnek 2013. augusztus 7. napján. Az ůigy további intézkedést nem igényel.

A Budapest Fővdros Kormúnyhivatala púrtfogó iigyvédi munkadíjat megdllapító
hatúrozatdnak a tudo mds ulvétele

89 8/20 1 3. (WI.3 1.) sz. Váľo s g azdá|ko dási és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(10 igen' 0 nem, 0 ŕ'artózkodás szavazattz|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzngyi Bízottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváľos
Kormanyhivata|a Igazságugyi Szolgálata Jogi Segítségnyújtő osztá|yźnak pártfogó ügyvédi
đíját megállapító BPE-301-1022I4-I120I3. szźtmu hatźnozatát tuđomásul veszi, azzaI

szemben fellebbezéssel nęm kívan élni.

Felelős: polgármester
Hattĺridłĺ : 2013 .július 3 1 .

A Ttiľvényességi és Peľképviseleti Iľoda tájékoztatása alapján: Tárgyi határozat
vonatkozásában a Bizottság úgy dtintött, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala
Igazságiigyi Szolgálata Jogi Segítségnyújtó osztályának (a továbbiakban:
Kormányhivatal) páľtfogĺó iigyvédi díját megállapító BPE-301-102214.112013. számú
határozatált tudomásul veszi, azza| szemben fellebbezéssel nem kíván élni. Erre
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tekintettel emelkedett 2013. szeptembeľ 10. napján jogerőľe a Kormányhivatal fenti
határozata, amelynek alapján a Tiiľvényességi és Perképviseleti Iroda intézkedett dľ.
Pethes Maľgit pártfogó iigyvéd részére 10.14|,- Ft, valamĺnt Simoľné dr. Kĺss Erika
pártfogó ügyvéd részére 8.949,,- Ft kifizetéséről. Dr. Pethes Maľgit tekintetében
megfelelő tartalmi elemekkel ľendelkező elektľonikus számla alapján az összeg
átutalásľa keľiilt, míg Simoľné dr. Kiss Erika által papíl.alapon kiállított számlLákat a
Pénzůigyi Ügyosztály által nem keľiilt befogadásra, mivel azt az ügyvédnő tt'bb
alkalommal is nem megfelelő tartalmi elemekkel á||ította ki, eľre tekĺntettel a 8.949,- Ft
páľtfogó ügyvédi díj nem került átutalásra. A Tiiľvényességi és Perképviseleti Iľoda
levelében megkeľesi Simoľné dľ. Kiss Erika pártfogó ĺigyvédnőt a szám|a kijavítása
céljábĺí,l.

Javuslat közbeszerzési és beszeľzési iigyekben döntéshozatalľa a Bizottsdg nydri iilés
sziineténe k idej e alatt

89912013. (VII.31.) sz. Váľosgazdáikodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(9 igen' 1 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt - figyelemme| a 2512013. (v.21.)
önkormányzati rendelet 53. $-ban foglaltakĺa _ hogy anyttri ülés sztinetre tekintettel

1. fe|hata|mazza a po|gármesteľt kozbeszerzési eljáľásokban, kozbeszerzési éľtékhatárt ęl
nem érő beszerzési elj aľásokban döntések, intézkedések meghozat alára.

2. felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban hozott döntéseiről, iĺtézkedéseiľől
készítsen beszámoló t a Bizottság r észér e.

Felelős: polgármester
Határidő 1. pont esetén 2013.július 3I.,2. pont esetén aBizottság2013. évi szeptember havi
utolsó ľendes ülése

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: A Bizottság nyáľi ůilés szĺinetének ideje alatt a
Polgáľmester ĺ. db közbeszerzési ügyben hozott dtintést a bizottsági határozat alapján.
Tárgya: az MNPIII projekt keľetében a ,,Képzés tartós munkanéIkiiliek részére',tárgyűl
közb eszerzési elj áľás eredm ényének megállapítása az a|ábbiak szeľint:
,,il) az |.-2. ľész tekĺntetében a kiizbeszerzési e|járás eľedményes.
b) a 3. rész tekintetében a Kbt. 76. $ (1) bekezdés a) pontja alapján az e|iárás
eľedménytelen, mivel nem éľkezett ajánlat.
c) az e|járás nyertese az OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.-t (székhety: 2509
Esztergom.kertváľos, Wesselényi u. 35.39.), mĺnt egyetlen érvényes _ fedezeten belĺili
- aj ánlatot benyújtó gazdasági szereplő.''

Juvaslat a Budapest WII., Kisfuvaros utca szóm alatti lakds
bérlőjének bérleti jogviszonydnak sziineteltetésével egyidejííleg' a Budapest WII,

Bauer Sdndor utca ... ... szdm alatti lakds hasznólatba adúsúra
zÁnr tjĺns

9 00 l20 13. (vII.3 1.) sz. Váľos gazdálko d ási és P énzü gyi Bizotts ág b.atár ozata
(t0 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
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A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság itgy dönt, elfogadja Soós György iigyrendi
indítványát az e|otetjes:ztés elnapolásźra, egyben felkéľi a Kisfalu Kft-t, készítsen teljes köriĺ
beszámolót az iggyel kapcsolatban fellelhető valamerĺryi iľat - Józsefuarosi Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ, Haľmónia Táľsasházkezelő Irođa, táĺsasházi közgýlések iratainak -

csatolásával.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hatrír.idt5: a Bizottság ktjvetkező iĺlése

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatban kéľt beszámoló leadása
megtörtént. A kiizös képviselet pénziigyileg előkészítette a fiidém vwsgáIlatát, esetleges
felújítását. A jogcímnélkĺili lakó kikłiltőztetését a LakásgazdálkodásÍ Iľoda a béľbeadási
rendelet elfogadását ktivetően tudja kezdeményezni.

A Budapest, WII. keriilet Rdkóczi ítt ...... .... szúm al,atti ingatlanľa
vonatkoaí elővúsúrldsi jogról lemondds ZART ULES

902 ĺ 2013. (Ix.02.) sz. Váro s g azd'áikodási és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkođási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Fővaľos VIII. keľiilet
Józsefuaľosi Önkoľmányzat, a ..... ,...Itrsz-ll, teľmészetben a 1081 Budapest, Rakóczi út

. szám alatt talźihatő 39 m2 alapteľt.iletű ingatlan tekintetében, a 8.550.000 Ft-os
véte|ár ismeretében, Sz. D. Sz. és Sz. B. eladó, továbbá D. L. vevő között 2013. augusztus 8-án
kötött adásvételi szerzőđéshez kapcsolódó elővásarlási jogával nem kíván élni.

Felelős : polgĺírmester
Határidő: 2013. szeptember 2.

A Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az ügyfelet
tájékoztattákaz elővásárlási jogról valĺí lemondásról 20t3. szeptember 4.én.

Kö zter iilet-h as zn dI ati kéľ e Ime k eI bír úIds a

90412013. (Ix.02.) sz. Váľosgazdáikodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározatz
(13 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazđálkodási és Péĺ:zngyi Bizottság úgy dcint, hogy kĺjzteľĹilet-haszná|atí
hozzźtjźrulźlst ad - teljes đíjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

Ktjzteriilet-hasznáIő.kérelmező: HazziKincsek Kft.
(5000 Szolnok, Nagy Imľe kľt. 7.)

Közteľület-hasznáLat ideje: 2013. szeptember 2. -2014. februáľ 1.

Kĺjzterület-haszná|at nagysága: I m"
Köztertilet-haszná|at cé|ja: megáIlítő télbla
Kozteriilet-hasznáIat helye: Kĺúdy Gyula u. 9.

Felelős: polgármester
Hateľiđő: 2013. szeptember 2.
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A Vagyongazdálkodási és Uzemeltetési Ugyosztály tájékoztatása alapján: Az ügyféI
befizette a kiizterĺilet-hasznáIati díjat' az engedély kiadásľa keľült.

9 0 5 /2013. (IX. 02.) sz. Város gazdálko dási és P énzĺi gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)

A Yáĺosgazdálkodási és Pénzngyí Bizottság úgy dönt' hogy köztertilet-hasznéiati
hozzájáruLást ad - teljes díjfizetéssel - az alźlbbi ügyben:

Kĺiaerulet -haszná|o,kéreImęző: Lakatos József (egyéni váIlatkozĺi)
(1074 Budapest, Alsóerdősot u. If .)

KöZterület-haszná|at ideje: 2013. szeptember 14. -f0I4. szeptember 13.

Közterület-haszná|at céIja: pavilonból történő arusítás
KöZterÍilet-haszná|athelye: Szigonyu.metrókijaľattalszemben
KclzterĹilet-haszná|atnagysága: 12m.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. szeptember 2.

A Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztáiy tájékoztatása alapján: Az ůĺgyfél
beflzette a közteľůilet.használati díjat, az engedéIy kiadásľa kerĺilt.

9 0 6 12013. (Ix.02.) sz. Váľos g azdáůko d,ási és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 ĺgen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pérzngyi Bizottság úgy đĺint, hogy közterület-haszná|ati
hozzt$źrulast ad - teljes díjfizętéssel - az a|ábbí ügyben:

KözterĹilet-hasznźiő.kételmęzó: vlz-szrcnnt.
( 2I 12 Y eresegyhźn,Előd u. 7.)

Közteriilet-hasznźůat ideje: 2013. szeptember I0. - 2014. szeptembeľ 9.
Közteľület-haszná|at cé|ja: ľeklámtábla
Közteriilet -használat nagysága: 1 fił
Kĺjzterület-hasznáIat helve: Práter u. 39.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. szeptember 2.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáůy tájékoztatása alapján: Az ügyfél
befizette a ktizteľüIet.használati díjat' az engedély kiadásľa keľiilt.

9 07 12013. (Ix. 02.) sz. Város gazdálko dási és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, Í tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kozterület-hasznźůati
hozzájárulźtst ad - teljes díjfizetéssel - az a|źtbbi tigyben:
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Közterü1et-haszná|ő.kérelmező: Piktorfesték Uzletlánc Kft.
(1135 Budapest, Tataiu. 12.)

KĺjzterÍilet-haszntllat ideje: 2013. szeptember 2. _2014. február 1.

KöZteriilet-hasznáIat céIja: reklámtábla
KöZterĹilet-hasznáIathelye: Illés u. - Dugonics u. sarok
Közterület-hasznźiatnagysága: I m"

Felel.5s : pcllgáľlrresteľ
Hatáľidő: 2013. szeptember 2.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az ĺĺgyfél
befizette a ktizterület.használati díjat' az engedély kiadásra keriilt.

9 08 l20 |3. (Ix. 02.) sz. Város g azdá|ko ďási és Pénzĺi gyĺ Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, |' tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dönt, hogy ktizterület-hasznéiati
hozzájáruLást ad _ díjmentességgel - az a|ábbi ügyben azza|, hogy az onkormanyzat á|ta|
megrendelt molinó a felújítás idejére kihelyezésľe kerül:

Közterület-hasznáIő.kére1mező: VIII/6. Lakásfenntartó Szövetkezet
(1083 Budapest' Baľoss u. 111/A.)

KdzteľĹilet-haszná|at ideje: 2013. augusztus 5. _ 2013. szeptember 3 1.

Közterület-haszĺá|at cé|ja: építési munkateľĹilet (anyag1arolás)
Közterü1et-haszná|athelye: Baĺossu. I03lA.,103/8.
Kĺizteľĺilet-hasznáIatnagysága: 150m,

Felęlős: polgáľmester
Hatándó: 20|3. szeptembet 2.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési t)gyosztáiy tárjékoztatása alapján: A közteriilet-
használati engedély kiadásľa kerüIt.

9 09 12013. (Ix. 02.) sz. Város gazdá|kodás i és Pénzii gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szzvazatta|)

A Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-hasznźůati
hozzájáruIást ad _ díjmentességgel - az a|ábbi ügyben azza|, hogy az onkormanyzat á|ta|
megľendelt molinó a felújítás idejére kihelyezésre kerül:

Kĺizterület-használó.kérelmező: TáľsasházBarossu.86.
(1082 Budapest, Baĺoss u. 86')

Közterület-haszná|atideje: 20|3. szeptembeľ 2. -2013. novembęľ 30.
KözterĹilet-haszná|at céIja: építési munkaterület (homlokzat felújítás)
Kĺiztertilet-hasznáIathelye: Baross u. 86. Szílzu. és Vasas kĺjz oldala
Közteľület-haszĺáIatnagysága: 2x23mf
Felelős: polgármester
Határiđő: 2013. szeptember 2.
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A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési ÜgyosztáIy tájékoztatása alapján: A kłizterůilet-
használati engedély kiadásľa került.

9 I0 ĺ20|3, (Ix. 02.) sz. Váľos gazdálko d ási és Pénzii gyĺ Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kozteriilet-hasznáIati
hozzájtlru|ást ad _ díjmentességgel - az aIábbí ügyben azzal, hogy az onkoľmanyzat tĺIta|
megrendelt molinó a felújítás idejére kihelyezésre keľül:

KozteľĹi1et-hasznźiő"kére|mező: Szín.Keľ Kft.
(1162 Budapest' Dezsőfia u. |2.)

KöZterĺilet-hasznźllatideje: 2013. szeptember 1. - 2013. szeptember 15.

Kózteľiilet-haszná|at céIja: építési munkatertilet (homlokzat felújítás, áI|vtnyozás)
KözterĹilet-hasznźůathelye: Mátyás tér 9.
Közteľiilet-haszná|atnagysága: 76m.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2013. szeptember 2.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy táĄékoztatása alapján: A kiizterĺilet-
használati engedély kiadásra került.

9 11 ĺ20|3. (IX. 02.) sz. Váľo s g azdá.Jko dásĺ és Pénzůi gyi B ĺzotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)

A Yźrosgazdálkodási és Péĺlzllgyi Bizottság úgy dĺint, hogy közterülęt-hasznźiati
hozzájźnúást ad _ díjmentességgel - az a|éhbi ügyben, amennyiben

oaFozđefeszt honlapján és valamennyi nyilvános megjelenési felületén a Józsefuaľosi
onkormányzat, mint fotámogatő kerül megnevezésľe, a kerület logója és új címere
elhelyezésével;

o a Palota Piknik Egyestilet legközelebbi, ugyanilyen nevtí és jellegű rendezvényét is
Józsefu áros teľületén tartj a,

Közterület -haszná|ő, kére|mező : Palota Piknik Egyesĺilet
(1088 Budapest, Knidy Gyula u. 2.)

KĺizteľĹilet-haszntllatideje: 2013. szeptembeľ 4. - 2013. szeptember 9.
Köztenilet-hasznźiat célja: Főzđęfesń.
K<jzterü1et-haszná|athelye: Krúdy Gyula u. (Mikszáth Kálman tér - Hoľánszky u.

között)' Mikszáth KáImántér, Reviczky u., otpacsiľta u.,
Szabó Ervin téľ, Szentkirályi u. (Muzeum u. - Baľoss u.
kciztitt) 

^

Köztęrület-haszná|atnagysága: 2779 m"

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. szeptember 2.
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A Vagyongazdálkodási és Uzemeltetési Ugyosztály tájékoztatása alapján: A ktizterület-
használati engedély kiadásľa került.

A Budapest WII. Hungdria körút szdm alatti lakds elidegenítésével
kap cs o lato s v ét e ldľ é s eI adús i aj dnl at j óv dh agy ds a

9 12 l20 13. (IX. 02.) sz. Váľo s g azdáůko dásĺ és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy az ingatlaĺr-nyi|vántaĺtásban a
...... helyrajzi szźtmon nyilvántaľtott, természetben a Budapest vIII.o Hungáľia

köľút sztlm a|aÍtí, 27 m2 alapterületű lakás vételárát az elkészült
forgalmi éľtékbecslés, valamint a 3312013. (VII. 15.) önkormiínyzati rendelet 19. $ (1) _
komfortos lakás esetére vonatkoző _ bekezdése alapjan a forgalmi éľték 50 oÁ-ában, azaz
2.620.000,- Ft <isszegben hatáľozza me5 Egyben hozzźĄáral, hogy a lakást ahatározat|an
időľe szĺóló bérleti szerzőďéssel rendelkęző bér|ő, a hatá|yos ľendeletben foglalt, annak
megfelelő taľtalmú eladási ajźnlat szerinti feltételekkel megvegye.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. szeptember 9.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Áz eladási ajánlatot kikütdték 2013. szeptembeľ 6-
án. A határid'ő eltelt. A' szerződés nem került megkłitésre. Az ĺigy további intézkedést
nem igényel.

Lakús elidegenítěsével kapcsolatos vételdr és eladdsi ajdnlat jóvúhagydsa (1 db)

9 13 ĺ20 13. (IX.02.) sz. Város gazdálko dás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Yźľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az ingatlan-nyilvántaľtásban a
. heIyrajzi számon nyilvántaľtott, teľmészętbeĺ a Budapest vI[.' Német utca

sztlm a|aÍti, 66 m' alapterületií lakás véte|árát az elkésztilt forgalmi
értékbecslés, valamint a 331201'3. (VII. 15.) önkoľmányzati rendę|et 19. $ (1) - komfortos
lakás esetéľe vonatkoző _bekezdése alapján a foľgalmi éľték 50 oÁ.ábary azaz 4.685.000'-
F't összegben határozza meg. Egyben hozzájáĺu|, hogy a lakást a batározatlan időre szĺóló
bérleti szerződésselrendelkezobérllő, a hatályos rendeletben foglalt, annak megfelelő taľtalmú
eladási ajánlat szerinti feltételekkel megvegye.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető ígazgatőja
Hatźlríđő : 201' 3 . szeptember 9.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladási ajánlatot kiküldték 2013. szeptembeľ 6-
án. A szerződés nem keľült megkötésre. Az iigy további intézkedést nem igényel.

A Budapest WII., RlÍkóczi út 55. fi)ldszint 3. szd'm alatti, 34639/0/A/5 helyľajzi
s zdm ú, iiľ es, fi) I ds zint i ir o da h e ly is é g elide g e n ítés e
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9 t 4 12013. (IX.02.) sz. Város g azdá.Jko dás i és P énzĺi gyi B izotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtrizkodáis szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájáĺu|^a Budapest VIII., Rákóczi út 55. szárn alatti,34639l0l1J5 he|yrajzi sztlmu,
ĺires, 13 m, alapteľülettĺ irodahelyiség versenyeztetési eljĺíľás mellőzésével, T. Gy. részére
történő elidegeníté séhez, 2.f40.000,- Ft vételáron.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, küldjcin T. Gy. részére eladási ajtlnlatot a 32l20I3. (VII. 15.)
száműonkormlányzatírendelet szeľinti aján|ati kötcittséggelés fizetési feltételekkel.

3.) amennyiben T. Gy. nem él az e|adási ajźn|atban foglalt hatĺĺľidőn belül a vétel
lehetőségével, ilgy a helyiséget nyílt aľverésen kell elidegeníteni.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezeto igazgatőja
Hataľidő: 2013. szeptembeľ 9.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladási aján|atot kiküldték 20t3. szeptembeľ 6-
án. A szerződés nem keľült megkiitésre. Az ügy további intézkedést nem igényel.

Budapest VII., Víg l1tca szúm alatti, helyľajzi szđmon
nyilvdntartott, 26 m" alapteríiletíí lakdsľa megkíildött eladúsi ajónlat hatúridejének

meghosszabbítúsa

9 15 ĺ20 13. (Ix. 02.) sz. Váľo s g azdá,|ko dási és Pénzü gyĺ Bizotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy az ingatlan-nyilvántaľtásban a
... he|yrajzi számon nyilvźntałtott, természetben a Budapest VIil. Víg utca

szám alatti, 26 m" alapterülettĺ lakásra adott Eladási Ajánlat aján|ati
kötöttséget, ahatźrozatkézhenĺételétő| szźmított 30 nappalmeghosszabbítja. Amennyiben M.
M. nevében eljĺíľó M. L. kére|mező ahatározatkézheméte\étő| számított 45 napon beltil nem
kĺjt adásvételi szeruodést, úgy vételi kérelem a|apjźn, új eljaľás keľetében, az a|<kor érvényes
rendelkezések szeľint van lehetőség a lakásbérlemény éľtékesítésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 2013. szeptember 9.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatról szĺóló értesítést kikůildték 2013.
szeptember 6-án.20Í3. októbeľ t7-én az adásvéte|i szerződ,és aláírásľa keľĺilt. M iigy
további intézkedést nem igényel.

Jav as lat g ép kocs i-b edlló b érbe adás ĺźľa (1 db)

91612013. (Ix.02.) sz. Városgazd'áIkodási és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtĺózkodás szavazattal)
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A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi H. L. J. részére határozatlan idejű bérletí szerződés megkötését a Budapest
VIII., Bezerédi u. 6. szám alatti, 34653 hĺsz-ú |akőház udvaľán kialakított gépkocsi-
beáIlőra,30 napos felmondási idővel 6.368,- Ft/hó + Áfa béľleti díj mellett.

2. Az 59l20I1. (XI.07.) számű onkormányzati renđelet 13. $ (2) bekezđése a\apjźn a
bérleti szerzőďés hatáIyba lépésének feltétele 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő
összegű óvadék megfizetése.

3. Az 59l2OI1. (XI.07.) szttmu onkoľmĺĺnyzati rendelet 15. $ (4) a.) pontja a|apjan
eltekint az egyo|đalú kötelezettség vállaló ĺyi|atkozat kozjegyzői okiratba foglalásától, a
béľleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hatáĺídő : 2013 . szeptembeľ 9.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatrĺól szólĺi éľtesítést kiküldték 2013.
szeptember 6.án. Szerződést nem kötött. Az ügy további intézkedést nem igényel.

A Szent Benedek Gimndzium, Szakképző Iskola és Kollégium béľbeszĺÍmítdsi
kéľelme a Budapest WII., Prúter u. II. szdm alatti béľleményre vonatkozlían

917120Í3. (IX.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsáłghatározata
(14 igen' 0 nemo 0 tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájáÍul a Szent Benedek
Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium béľlő által bérelt' Budapest VIII., 36381
he|yrajzi számon ĺyiIvźntartott, teľmészetben a Budapest VIII.' Práter u. 1l.. száĺrl aIatt
ta|á|hatő, 5586 m2 alapteľületű, onkormźnyzati tulajdonú, utcai bejźratű iskola cé|jara
szolgáIő épület felújításához, továbbáhozzájaĺul a Szent Benedek Gimnázium' Szakképző
Iskola és Kollégiummal történő bérbeszĺímítási megállapodás megkötéSéhez és a bérbeadóľa
tartoző felújítási munkak költségének béľleti ýíjba ttjrténő bérbeszámitáshoz, bľuttó
|.302.787,- Ft (1.025.817,- Ft + 276.970'. Ft Afa) cisszegben, a bérleti díj 50 oÁ-éig,

amennyiben a Bérlő a megáI|apodásban rogzített munkákat elvégzi, és a benyújtott szrĺmlák
alapjánazonkormányzatiHźzkezelókodaleigazoljaateljesítést.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataridó : 20|3 . szeptembeľ 9.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A határozatľĺíl szĺíló értesítést kiküldték 2013.
szeptember 6-źn. 20l'3. szeptember 25-én aláírásľa kerüIt a béľbeszámítási
megállapodás. A szám|álkat nem nyújtotta be a bérlő.

Javaslat a Budapest VII. keriilet Kisfuludy utca 5. szdm alatti önkormdnyzati
t ulaj doníl, haszndlaton kív iili, ro mos ép iiletegy iittes b o ntús h atós dgi

engedélyeztetésére
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