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Rĺícz Edin i a Józsefiárosi Kozösségi Házak Nonprortt Kfi. kepviseletében, Záxoďny Lász|ő

a Józsefváľosi Szocíáĺis Szolgdható és Gyermekjóĺéti Kazpont képviseletében, Kovńcs ottó a

Józsefidrosi GazdáIĺadĺźsi Kozpont Zľt. vaglongazdálkodĺźsi igazgatója, dr. Palotai Péter a
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Soós Gyöľgy
Koszonti aáegjelenteket a BizoÍtság7. rendkívüli ülésén. Megátlapítja,hogy a-Bizottság13

fővel határo"utkép",. Ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja az a|ábbí napiľendi

javaslatot:

Napiľend:

t. Zárt ülés keľetében táľgyalandó előterjesztések
(ír ósb eli eĺőt erj e s zt ě s)

A Budapest VIII. kerület Rakóczi út (Il szźrĺ a\atti ingatlaĺľa vonatkozó

elővásarlási jogról való lemondas
Előterjesztői Ď,. He,cz Adrienn _ a GazdáIkodási ÜgłosztáIy vezetője

ABuäapestVIII.keriiIetRakóczii}t(Dszámďattiingatlanĺavonatkozó
elővásaĺlási jogĺó1 való lemondás
Előterjesztői Dr. Hencz Adrtenn _ a Gazdólkodási Ügłosztály vezetője

Javaslat tervtanácsi tagszeĺzőđésének megszĹintetésére és új szeľzőđés megkötéséľe

Előterjesztő: Fernezeíyi Gergely DLA _ a Városfejtesztési és Főépítészi UgyosztáIy

vezetője
Javasĺat ,,Yźů:ra|kozźtsi szerződés keretében a II. János PáIpápaténjátszóter'feiýításď'

targ'yu kőzbeszerzési eljarás eređményének megáIlapítÁstra (PoTKEZBESITES)
Eĺiterjesztő: AWĺdi Gyorg,l _ a Rév8 Zrt. igazgatósági tagja.

Javasíat * Ilznĺplll.. ,,i4l2 Intetuiv családmegtaľtő szolgáItatások'' és a ,,T4ĺ3

Családfejlesztési szolgźltatźs'' projektekhez kapcsolódó ,,Műszaki eszközĺjk

beszerzěs,, táÍwú, a_kőzbeszerzési éĺé|ď.ntźrt el nem éro beszeruési eIjĺíĺás

eredményének me gállap itásźr a

Előteriešztő: Csete Zoltón _ ą Rév| Zrt. mb. cégvezetője

2. G azdáikodási Ü gyosztály
Előteľjesztő: Dr. Hencz Adrienn _ üglosztályvezető
(írásb eli előterj esztés)

1. Tulajdonosi hon,őjaru|ás a Budapest VIil. keľtilet Szentkirďyi u. 4. szźtm alatti

ingatlan vfub eköté séhęz
2. Tňajdonosi hozzćĺjara?źts Budapest VIII. kertilet Corvin pľojekt IV. iiteméhez

kapcsolóđó kömiLágitasi báiőzat rendezési munkákhoz

3. KözterÍilet-h asnlźůatlkérelmek elbírálása

3. Rév8 Zrt.
Előterjesztő: Csete Zoltán - mb. cégvezető
(ír ásb eli eIő terj eszté s)

1. Javaslat az MNPIII ''T1/1 Taľsađalmi akciók męgszetvezése (lomtďanítás, paľkok

takarítasa)'' és a ,,TIl2 Helyi kömyezettudatosság elősegítése (zöld udvaľok

kiďakítása)'' pľojektekkel kapcsolatos szerződések módosításanak elfogadasara

2. Javaslat u co*i" sétlány üzämeltetésével kapcsolatos Egyiittműkt'dési Megďlapodás

elfogadásĺĺra

I.

2.

a

4.

5.

I.';

.i

....



Javaslat az MNPiI T4/3 Családfejlesztő Szo|gćt|tatás keľetében 56 önkormźnyzati
béľlakás részleges felújításahoz sziikséges építőanyagok és eszköz biztosításara
vonatkozó szállítói keretszerződés módosításanak elfogadásara
Javaslat az MNPIII keretében az önkoľmányzati tulajđonban lévő lakóéptiletęk és
Iakások fęlújítási munkáihoz kapcsolódó tulajdonosi dontésęk meghozatalára

4. J(lzsefváľosĺ Gazdálkodási Központ Zrt.
E l ő t erj e s zt ő : Kov óc s o u ó _ v a gl o n gaz dálko dás i i gaz gat ó
(írósbeli előterj e s ztés)

1. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladasi ajźn|atjővahagyása(4 db)
2. Lakás elidegenítéséveI kapcsolatos vételár és eladasi ajáĺIaÍ. jóváhagyasa (MÁv-

lakótelep)
3. DEAK CSALAD Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keľület, Kálvaľia t& 19.

sziím alatti iires, önkormányzatitulajdonú nem lakás célú helyiségre
4.-magánszemé1ybérbevéte1ikérelmeaBudapestVIII.,KaľácsonyS.u.

74. szźrn alatti tires, önkoľmányzatítulajdonú nem lakás célú hel.yiség tekintetében
5.{Ebérbevéte1ikéľelmeaBudapestVIII.keriilet,Práteru.33.számalatti

Íires önkorm ány zati hrl aj donú helyi sé g vonatkozásáb an
6. BARBAROS AGAT Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keri'ilet, Rákóczi út 59.

szźtm a|atÍi iires, önkormtnyzati tulajdonú nem lakás céIú helyiségekľe
7. Szövetség a Nemzetért Alapítvany új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó

kérelme csökkentett bérleti díjon a Budapest VIII., Visi i. u. 4. szźnl a|atti
önkorm:ányzati fulaj donú helyiségre

8. Javaslat a Budapest VIII. kerÍĺlet Tolnai Lajos utca 21. szám alatti Tücsök-Lak
B ölcsőde vihar okozta kaľ helyre áL|ítźsźra (sÜRG o ssEc, ľoľrÉZBESÍTÉs)

5. Eryebek
(írásbeli előterj esztés)

1. Javaslat a CompuTREND 2000 KÍ-vel kotott CT-EooSTAT Szolgáltatasi Szerződés
módosíŁásara
Előterjesztő: Páris Gyulóné _ ą Pénzügli Üglosztdĺy vezetője

2. Javaslat közteľiiletek díjmentes hasznáLatźnak biztosításara
p,lőterjesztő: Acs Péter _ a Józseflłĺźrosi Gazddlĺrodósi KÔzpont Zrt. vórosüzemeltetési
igazgatója

3' Javaslat a KEOP 2015-5.7.0 kódszámú pá|yfuat benýjtasahoz szĺikséges döntések
meghozata|ára alőzsefrłźrosi onkonnányzat źlta|fenntaľtott intézmények tekintetében
eorKÉ'zBrcsÍľos1
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

SoĺĎs Gyiiľry
Megá||ápíti,hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta| aBizottsőg az a|,äbbinapirendet
elfogađta:

3.

4.



853/2015. (V[I.28.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen,0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság azalábbi napirenđet fogadja el:

Napirencl

\. Zárt ülés keretében táľgyalandó előteľjesztések
(ír ásb e li e lőĺ erj e szt é s)

1. A Buđapest VIII. kerĹilet Rĺákóczi útĺ!. szćlm alatti ingatlanĺa vonatkozó

elővásarlási jogról vďó lemonđás
Előterjesztő: Dr. Hencz Adrienn _ a Gazdólkodási UgyosztáIy vezetője

2.ABudapestvI['kęrületRakócziút(Eszĺĺmalattiingatlarľavonatkozó
elővasarlási jogról való lemonđá
Előterjesztő: Dr. Hencz Adrienn _ a GazdáIkodási UgłosztáIy vezetője

3. Javaslat tervtanácsi tagszeruődésének megsziintetésére és új szerződés megkötésére
Előterjesztő: Fernezelyi Gergely DIL| _ a Városfejlesztési és Főépítészi ÜposztáIy
vezetője

4. Javaslat ,,Yźl|alkozási szeĺződés keretében a II. János Pál'pápa,téri jtltszotéÍ felújításď'
tfugyu közbeszerzési eljáľás eľedményének megĺíllapítźstra (POTKEZBESITES)
Előterjesztő: AlíöIdi Gyorg _ a Rév8 Zrt. igazgatósógi tagja

5. Javaslat az MNPIII ,,T4l2 Intenzív csďádmegtartó szolgáltatrások'' és a ,,T4/3

Családfejlesztési szolgďtatás'' pľojektekhez kapcsolódó ,,Miĺszaki eszközök
bęszerzés,, táĺgyí, a közbeszerzéśi értéL&atárt el nem érő beszeľzésí eljĺírás

eredményének me gźt|Iapitásfu a
Előterjesztő: Csete Zoltán - a Rév\ Zrt. mb. cégvezetője

f . G azdá./rkodá si Üryo sztá ly
Előterjesztő: Dľ' Hencz Adrienn _ üg1łosztdlyvezető
(írdsbeli előterj e sztés)

1. Tulajdonosi hozĺ-aptulás a Buđapest VIII. keriilet Szentkiĺályi u. 4. szźm a|atti

ingatlan vízbekötéséhez
2. Tulajdonosi hozzájarulás Budapest VIII' keľület Corvin pľojekt tV. üteméhez

kapcsolódókonlilágitásiháiőzatrendezésimunkálňoz
3. KözterĹilet-h asznźlati kérelmek elbírálasa

3. Rév8 Zľt.
Előterjesztő: Csete Zoltán _ mb. cégvezető
(írósb eli előterj e szté s)

1. Javaslat az MNPIII ''T1/1 Társadalmi akciók megszewezése (lomtalanítas, parkok
takarítasa),' és a "T|l2 Helyi környezetľudatosság elősegítése (zöld udvaľok

kialakítasa)'' projektekkel kapcsolatos szeľződések módosításanak elfogadasĺára

2. Javaslat a Corvin sétany iizemeltetésével kapcsolatos Egytittľnűködési Megallapodas
elfogadásaľa



3. Javaslat az MNPIII T4/3 Családfejlesáő Szolgáltatás keretében 56 önkormányzaÍĺ
bérlakás részleges fehijítasahoz szükséges építőanyagok és eszkoz biztosítéstra
vonatkozószáLlitóíkeretszerzódésmódosíüĺsánakelfogađásźtra

4. Javaslat az MNPIII keretében az önkormányzati tlilajdonban lévő lakóépületek és
lakás ok fe lúj ítás i munkáihoz kap c s o ló dó tulaj d o no si döntések meghozata|fu a

4. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Előterj esztő : Kovócs ottó _ v aglongazddlkodós i igazgató
(írósb eĺi előterj esztés)

1. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételar és eladási ajaĺIatjóvahagyása (4 db)
2. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételrár és eladási ajtn7at jóvahagyása (MAV-

takótelep)
3. DEAK CSALAD Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest VItrI. keľiilet, Kźlvttlatér 19'

szĺám alatti tires, önkormźnyzati tulajdonú nem lakas célú helyiségre '

4. l-l magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Karácsony S. u.
14. szźm alatti tires, önkoľmĺínyzati tulajdonú nem lakás célú helyiség tekintetében

5.ĺFerb9véte1|ké19lmeaBudapestVIII.keľĹi1et,Práteľu.33.szÍĺna|atĺ
tires önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozĺísában

6. BARBAROS AGAT Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriiIet, Rákóczi út 59.
szttma|attiiires,önkormźtĺyzatitulajdonúnemlakáscélúhelyiségekre

7. Szövetség a Nemzetéľt Alapítvlíny új béľleti jogviszony létesítésére vonatkozó
kérelme csökkentett béľleti díjon a Budapest VIII., Visi I. u. 4. szźlm alatti
önkormlínyzati tulajdonri helyiségľe

8. Javaslat a Budapest VIII. kerüIet Tolnai Lajos utca 27. szám alatti Tücsök-Lak
B ö lc s őde vihar okozt a kár he|y r eźLLLit^źLÍ a (s ÜRGo S S É c, p ó ľrÉzB E S ÍTÉS )

5. Egyebek
(ír asb eli előterj e szté s)

1. Javaslat a CompuTREND 2000 Kft-vęl kötött CT-EooSTAT Szolgĺáltatasi Szerződés
módosítłĺs:ára
Előterjesztő: Pdris Gyuláné - a Pénztigyi Ügyosztály vezetője

2, Javaslat ktĺztertĺletek díjmentes hasznáIaténak biĺosítasríra
Előterjesztő: Acs Péteľ _ a Józsefvárosi Gazddlkadási Kózpont Zrt. városüzemeltetési
igazgatója

3. Javaslat a KEOP 2015-5.7.0 kódszámri pá|yázat benffitásrához szĹikséges döntések
meghozata|źra alőzsefvráľosi onkomlźnyzataltal feĺntaľtott intézľnények tekintetébęn

GoTKÉZBESÍTÉS)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester



1'. Zńrt iilés keretében tárgyalandó előteľjesztések
(írósb eĺi előt erj esztés)

Napirend ĺ'.ĺ.. pontja: A Budapest VIII. keriilet Rákóczi 
'it 

- 

száy alatíi
ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogľó,I való lemondás ZART ULES
Előterjesztő: Dr. Hencz Adrienn _ a Gązdálkodási ÜgyosztáIy vezetője

A napiľend tdľgyalúsa záľt iilés keľetében töľtéĺtt az ]ĺ[tjn. 46.s (2) belcezdése ćrtclmóbcn. '4
napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat és a megltozott 854/2015. (WII.28.) sz. WB

hatdrozatot a zdrt iilěsről készült jegłzőkiinyv tartalmazta.

Napiľend 1.2. pontja: A Budapest VIII. keľület Rákĺóczi
ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogľól való lemondás

szám alatti

Előterjesztő: Dr. Hencz Ađrienn - a Gązdálkodási ÜgyosztáIy vezetője

A napirend tdľgyaldsa ruźrt íilěs keretében t?jrtént az Mijn. 46.s @ bekezdése éľtelmében. A
napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat és a meghozott 855/2015. (WII.28.) sz. WB

hatdrozatot a zdrt ĺilésrdl készíilt jegyzőkönyv tartalmazza

Napirend 1.3. pontja: Javaslat terutanácsi tag szerződésének megszÍintetésére és új
szerződés megkötésére ZART ULES
Előterjesztő: Fernezelyi Gergely DLA - a Vdrosfejlesztési és Főépítészi Üg,,osztdly vezetője

A napirend túrgyaldsa zórt iilés keretěben törtěnt azMijn. 46.s (2) bekezdése éľtelmében. A
napírend tdľgyalúsa soľdn elhangzottakat ěs a meghozott 856/2015. (WII.28.) sz. WB

hatdrozatot a zdrt iilésről készüIt jegyzőkönyv tartalma?Z,a.

Napirend 1.4. pontja: Javaslat ,,Vállalkozási szerződés keretében a II. János Pál pápa
téri jáúszőtéľ felrĺjítása,' tárgyűlkőzbeszerzési eljárás eľedményének megállapítására
Előterjesztő: AWIdi GyÓrgl_ a Rév9 Zľt. igazgatósági tagja ZART ULES

Á napirend tdrgĺalósa łŕrt iilés keľetében t()rtént az Mön. 46.s (2) bekezděse értelmében. A
napirend tdrgyalősa sordn elhangzottakat és a meghozott 857/2015. (WII.28.) sz. WB

hatdrozatot a zőrt iilésrdl késziźlt jeglzőki)nyv tartalmaua

Napirend 1.5. pontja: Javaslat az MNPIII ,,T4ĺ2 Intenzív családmegtaľtó
szo|gáůtatálsok'' és a ,,T4/3 Családfejlesztési szolgáĺltatáts'' pľojektekhez kapcsolĺódó

,,Míĺszaki eszkiiziik beszerzés,, tárgyŕl, a kiizbeszerzési éľtékhatárt e| nem érő beszeľzési
ó5ĺ.ĺ. eredményének megáIlapítására z^Rr tlĺ,Bs
Előterjesztő: Csete Zoltán _ a Rév? Zrt. mb. cégvezetője

A napirend tórgyaldsa łźrt iilés keretében tiirtént az Mijn. 46.s (2) bekezdése értelměben. A
napirend túrglaldsa sordn elhangzottakat ěs a meghozott 858/2015. (WII.28.) sz. WB

hatúrozatot a zárt iilésről kěsziilt jeglzőkönyv tartalmazza.



f . G azdáůko dási Ügyo sztáůy
Előterjesztő: Dr. Hencz Adrienn _ üglosztóIyvezető
(ír ósb e l i el ő t erj e szt é s)

Soĺós Gytiľgy
Külön targyalásra javaslatot kér. Megadj a a szőt Komássy Alĺos képviselőnek.

Komássy Ákos
Az l-es és a 3-as napirendi pontokat kéri kĹĺlön táĺgya|ásra.

Soĺós Gyiiľgy
Rendben.

Napirend 2.1. pontja: Tulajdonosihorzáłjźlľulás a Budapest VIII. keľület Szentkĺrályi u.
4, szám alatti ingatlan vízbekötéséhez

Soós Gyöľgy
A napirendi pont vittĄatmegnyitj a, megadj a a szőtKomássy Ákos képviselőnęk.

Komássv Ákos
Éľti es orul, hogy az épu\et lassan közelít a készhez. Tényleg egy évig tart egy ingatlan
vízbekötése? Vagy ráhagyás szerint ad a Hivatal egy évre rá tulajdonosihozzźljźraIźst?

Soós György
Megadja aszőt dr. Hencz Ađľienn ügyosztiályvezetőnek.

Dr. Hencz Adrienn
Minden egyes tulajdonosi hozzźtjźrvlźts l évig érvényes, ezen az időintervallumon belül az
Építésiigyi kodától koztúkeze\ői hozzőjaĺu|ást és a konkrét munkavégzésre pedig
munkakezd ési hozzź$árulást kell kérnie.

SoĺĎs Gyiiľgy
Megadja a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Azttudja a Hivatal, hogy menný ideig vĺírható a bontott felĹilet avizbekötéshez?

Soĺís György
Megadja a szőt dr. Hencz Adľienn ügyosztályvezetőnek'

Dr. Hencz Adrienn
okÍóbeľ közepétől maľcius közepéig burkolatbontási tilďom varl, ez idő alatt nem lehet, kb.

egy hónapot fog igénybe venni.

Soós György
További kérdés, bozzásző|ás nincs, a vitźt |ezźĄa. Szavazásĺa bocsátja az a|átbbi hatfuozats
javaslatot:



A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosí hozzájáru|ását adja a

Budapest VIII. keriilet Szentkirályi utca (fusz.: 3652f) 4. sztrĺ alatti ingaÍIan új vízbekcités

kiépítésének közteriileti munkáihoz, az alrźtbbi feItéteiekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajcĺonosi hozzájáľulás a bęruhźľ:őt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
sziikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a benłlźuónak (építte|.ĺ3llck) a ktjzútkezelrji és nrukakezđési (burkolatbontási)

hozzájźniást a vonatkozó rendelet (I9l1r994. CV'31.) KITVM rendelet) szerinti

mellékletek csatolásával a Budapest Fővaros VIII. kertilet Polgármesteľi Hivatal
Hatósági Ügyosaaly Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban

foglaltakat maľadékÍalanul be kell tartani,

c. kötelezi a L<lvitelez<ít a Szentkiľályi utcai járda- és útszakaszon a bontási heIy

ĺétegrenđjének (és jaĺda szegélykő) helyreállítasát követően, a jźtrda teljes

szélességében, |egaĺább 1 m hosszúságban új aszfďtburkolat megfelelő minőségben
toľténő kiépítésére, melyľe a beĺuhazó és kivitelező közĺjsen 5 év gaĺanciátváI|al,

d. az engedéIyes k<jteles a munkák (helyreállítas) elkésztiltéről a koĺerĺilet tulajdonosát
írásbaĺl értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájfua|ás csak az engedéIyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maľadéktalan betartásával, a đöntés napjától számított l évig éľvényes.

Felelős: polgármester
Hatáľĺđó 20 1 5. augusńus 28.

Soós Gyłirgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tatózkodts szavazattď a Bizottság az aIábbihatfuozatot
elfogadta:

8591201,5. (VIII.zs.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziiryi Bizottság határozata
(13 igen,0 nem,0 taľtĺózkodás szĺvazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzźljtrulását adja a

Buđapest VIII. kerület Szentkirályi utca (hĺsz.: 36522) 4' szźlm ďatti ingatlan új vízbekötés

kiépítésének közterületi munkáihoz, aza|źhbi feltételekkelés kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzźljtrulás a beruhźzót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez

szĹikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése ďól,

b. a berlŕrázőnak (építtetőnek) a kĺĺzútkezelői és munkakezdési (burkolatbontasi)

hozzájaru\ast a vonatkozó ľendelet (|9/t994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti

mellékletek csatolásával a Budapest Fővaros VIII. keriilet Polgármesteri Hivatď
Hatósági Ügyosĺály Épftésügyi lľodájától előzetesen meg kell kémi, és az abban

foglaltakat maradéktalanul bę kell tartani,

c. kötelezi a kivitelezőt a Szentkirályi utcai jańa- és útszakaszon a bontĺási hely
rétegľendjének (és jańa szegélykő) helyreállítását kĺivetően, a jáłda teljes



szélességében, legalább 1 m hosszúságban uj aszfaltbuĺkolat megfelelő minőségben
töľténő kiépítésére, melyre aberuházô és kivitelező közösen 5 év garanciátvź!IIa|,

d. az engeđélyes köteles a munkák (heIyreállítás) elkészültérő| a közteriilet tulajdonosát
írásban értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzź!áruLás csak az engedé|yező szeľvek, szakhatóságok
előírásainak marađékta|anbetatásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

FeIeIős: polgármester
Határidő: 201 5. augusztus 28.

Napirend 2.2. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület Corvin pľojekt
fV. üteméhez ka p cs olĺí d ó kiizvilágítási |láůőzat ľendezési munkákhoz

Soós Gytiľgy
A napirend vitáját megnyitja, kérdés, hozzźsző|ás híányában a napiľendi pont vitíját |ezĄa,
szav azásr a bo c s átj a a hatfu o zatij avas latot :

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy

1. tulajdonosi hozzź!źruItlsát adja _ azELMU Hźůőzati Kft. megbízźsa a|apjźn _ a GTF
Elektromos Tewezó Fővállalkozó K-ft. tútal tervezett, Budapest VIil. keriĺlet Corvin
Sétany Program IV. üteméhez kapcsolódó, a Bókay János utca Qľsz.: 3621I), a Szigony
utca Qľsz.: 36137), Tömő utca (hľsz.: 36|62/2) út. és jardaszakaszát érintő könłI|ágítási
háiőzat rendezési (létesítési és bontási) mllllkáJrhoz, az a|ábbi feltételekkel és

kikötésekkel:

jelen tulajdonosi hozájaľulás a bęnlhćuőt (építtetőt) nem mentesiti az épitésbez
szükséges egyéb szalúlatősági és hatósági engedélyek beszerzése a7ő1,

a benlhtnőnak (építtetőnek) a kozűtkezelői és munkakezđési (burkolatbontasi)
hozzź$áru|ást a vonatkozó rendelet (19lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolasával a Budapest Fővaľos VIII. kertilet Polgármesteri Hivatal
Hatósági ťJgyosnáIy Építéstigyi Iľodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban
foglaltakat maradéktďanul be kell tartani,

felhagyott, bontott kábęl a ftildben nem maradhat,

köte|ezi akjvite|ezőt az énntętt út- és járdaszakasz bontási helyek _ aszfa|t brľkolat
a|atti _ ľétegrenđjének megfelelő minőségben történő helyľeállításiáľą melyre a
beruhĺĺzó és kivitelező közösen 5 év garaĺlciát vállal. Az ideíglenesen kiépített aszfa|t
burkolatok biztonságos közlekedésre ďkalmas źilapotát a Beruháző źltal. tęrvezett
végleges helyreállításig feĺn kell tartani'

az engedélyes köteles a munkĺĺk (helyľeállítás) elkészültérőI a közteľület tulajdonosát
írasban éľtesíteni.

b.

d.



f. jelen tulajdonosi hozzźtjáru|ás csak az engedélyezó szervek, szakhatóságok
előírásainak maĺadéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Feielős: polgáľmester
Hataridő: 201 5. augusńłs 28.

2. kozvllágításíháIózatľenđezési (létesítési és bontási) munkával kapcsolatban a tulajdonosi
hozztĺjáruLás a Szigony utca 31. szam ďatti (hĺsz.: 36f1'7) és a Szigony utca33. szźlm

alatti (hĺsz.: 36216) önkormányzati tulajdonú ingatlanok érintett _ lęendő jfuda _ részeire
is kiterjed, amelyek az épületek bontasa utlán közterületté kerrilnek \<lszabźlyozél'sra.

Felelős: polgármester
Határidő: 201 5. auguszfils 28.

Soós György
Megállapítja, hogy 13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatral a Bizottság az altlbbíhatfuozatot
elfogađta:

860/2015. (WII.28.) sz. Városgazđálkođási és Pénziigyi Bizottság batározata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 tartózkodáłs szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. tulajdonosi Ílozzźtjaru|ásźú adja _ az ELMU Hźiőzati Kft. megbízása ďapjan - a GTF
Elektromos Tervező Fővállalkozó Kft. áItaI tervezett' Budapest VIII. kerĺilet Coľvin
Sétany Program IV. titeméhez kapcsolódó, a Bókay János utca (hĺsz.: 3621t), a Szigony
utca (hĺsz.: 36137), Tömő utca (ľľsz.: 36162ĺ2) út- és jardaszakaszát érintő közvilágítasi
helJózat rendezési (létesítési és bontási) munkĺíkhoz, az alábbi feltételekkel és

kikötésekke1:

a. jeien ttilajdonosi hozzájárulas a bęnlházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
sziikséges egyéb szalłÍratósági és hatósági engedélyek beszerzése a|ő|,

b. a benlhźľ;őnak (építtetőnek) a köziikezelői és munkakezdési (burkolatbontasi)

hozzajaĺu\ást a vonatkozó ľendelet (19/1'994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásávď a Budapest Főváros VIII. keriilet Polgármesteri Hivatal
Hatósági lJgyosna\y Építésügyi Iľodájától előzetesen meg kell kéľni, és az abbarl
foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

c' felhagyott, bontott kábel a ftjldben nem maradhat,

d. kötelezi akjvitelezőt az énntetĺút- és jardaszakaszbotltźlsi helyek _ aszfalt burkolat
ďatti _ rétegľendjének megfelelő minőségben tłJirténő he|yeeiIitźlsarą melyre a
beruház,ó és kivitelező közösen 5 év garancitúvźl|a|. Az ideiglenesen kiépített aszťalt
burkolatok biztonságos közlekedésľe ďkďmas állapotát a Benlhźr;ő źůta| tervezett
végleges helyreállításig fenn kell taĺani,

e. az eĺgeđélyes köteles a munkák (helyrerĺllíĹás) elkészĺiltérőI a kĺĺzteriilet fulajdonosát
írásban énesíteni.
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f. jelen tulajdonosi hozzájźru|ás csak az engeđéIyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maľađéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

FeIeIős: polgármester
Hatáľidő: 2015. auglszľus 28.

f . ktizvilágíĹasihúJllzat ľentlezési (létesítési és bontási) munkával kapcsolatban a tulajđonosi
hozzájźra|ás a Szigony utca 31. szźtma|atti (hĺsz.: 362|7) és a Szigony utca 33. sztml
alatti (hľsz. : 36216) önkormányzati fiilajdonú ingatlanok érintett - leendő jarđa _ részeire
is kiterjed, amelyek az épĺiletek bontása után közterĺiletté keľüInek kiszabályozäsra.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 20L5. augoszhrs 28.

Napirend 2.3. pontja: Kiĺzterület-használati kéľelmek elbíľálása

Soĺis Gyiiľgy
A napirend vitáját megnyitja, kérdés, hozzászó|ás hianyában a napirenđi pontok vitájáĺ
IezéĄa,szavazástabocsátjaahatźrozatí javaslatokat:

A Vaľosgazdá]kođási és Pénztigý Bizottság úgy dönt, hogy nem ad közteriiIet-hasznáfati
hozzájtĺrulást az a|ćlbbiak szerint :

Közteriilet-hasznďó, kéľelĺnező: ľjlľ Ľę::t
(27 24 Uj lengyel' Hatźtt tLt 12.)

A közterÍilet hasmáIat iđeje: 2015. szeptember 14. - 2015. október 04.
Közteľtilet-hasznáůat céIja: vásłáľ
Közterĺilet-hasznźt\at helye: Budapest VIII. kerĹilet, Corvin köz
K<izteľĺilet-hasznźiatnagysétga: 100 m,

Felelős: polgármester
Határido:2Dl 5. auguszhrs 2 8.

A V:áľosgazdálkod.ási és Pénzügyi BizottsĘ úgy dönt, hogy

1. köztertilet-hasnlélatihozzajtru|ást ad _ teljes díjmentességgel - az alábbiak szerint:

KözterĹilet-haszĺúůő, kérelmező: Budapest VIII. kerĺĺlet, Puskin a. t4.!6. szám
alatti Táľsasház
(1088 Budapest, Puskin u. 14-16.)
2015. augusńls28. - 20t5. november 30.
építési munkateriilet
Budapest VIII. keľület, Puskin u.14.16.
67 m'

A közterület használat ideje:
Közteľiilet-hasnláLat cé|j a:

Közteľĺilet-hasznáiat heiye :

Köztenilet-haszná|at nagy sága:
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Feielős: polgármester
Hatáĺidő: 20 i 5. auguszfils 28.

2. tudomásul veszi a Budapest ViII. keľület, Puskin u. 14-16. sztmĺ a|atti Társasház, Budapest
VIII. keľület' Puskin u. 14-16. szám ďatti területre vonatkozó közteriilet-haszntt|atätf0I5.
augusztus 24. _f015. augusztus 2l. napjáig.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 5. auguszÍlls f8.

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. kdzteľület-baszná|atihozzćljáĺulást ađ - teljes díjmentességgel _ azallźtbbiak szerint:

Közterĺilet-használó, kére|mezo: Prímépítő Kft.
(1083 Budapest, Illés u. 17.)

A köztertilet használat ideje: 2015. augusń;s28. -2015, szeptember 20.

Köáeľület-használat célja: építőanyag táľoiás építési konténeľ
KözteľĹilet-hasznźůathe1ye: Budapest V[II. keľület, Horánszky utca 11.

Köztęrület-hasznźůatnagysźęa 4 db parkolóhely

Felelős: polgáľmester
Hatźnőő: 20 1 5. augus ztus 28.

2. akieső paľkolási díj ÁFA tuta|mát (2015. augusztus 2I. _ 2015. szeptembeľ 20. azaz 21

munkanap) - 94.292,- Ft-ot a Prímépítő Kft. kcĺteles megťuetru a közteľiilet-használatról
szőIóhatźrozatbatmeg jelĺiltszźlmlaszźtmľa.

Felelős: poIgármester
Hatźndő: 20 1 5. auguszttls 28.

3. tudomásul veszi a Prímépítő Kft. Buđapest VI[. keriilet, Honánszky utca lt. szttrn aĺattl

teľĺiletre vonatkozó közterĺilet-haszntiatźt 2015. augusńls 21. _ 20L5. alĺgasńłs 27.

napjéig.

Felelős: polgármester
Hatánđő: 20 1 5. augus ztvs 28.

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-használati
hozztĺjtruIást ad _ teljes díjmentességgel - aza|ábbíak szerint:

KözteľĹĺlet-hasznáiő,kérelmező: Józsefuárosi Szent Jĺózsef Római Katolikus
Plébánia
(1082 Budapest, Horváth Mihĺly tér 7.)

A közterĹilet használat ideię: 2015. október 03.
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Közterület-hasznźt|at cé|ja: Irgalmassági Konferencia _ Egész napos előadás
sorozat

Köaerület-basnń|athe1ye: Budapest VIII. kerület Horváth Miháty tér
(templ^om k<imyéke)

Köztenilet-hasznźt|atnagysága: 101 ď

Felelős: polgármester
HaĹáriđő: 2075' augusztus 28.

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy a 78Iĺf0I5. (III.27.) számú
hatźrozatot az alábbiďę szeľint módosítja:

Közteľület-hasznáIő, kérelmező: Boľcsoki Kft.
(2016 Leányfalu, Kemping u.24.)

KÓzteriilet-haszntiat cé|ja: vendéglátó tetasz
KöZteľület-hasznáLat helye: Budapest VIII. kerület, Corvin séttny 2/b.
AköZteľtilethasználatideje: 2015. jrinius l0. -2018. junius 10.
KözterÍilet-hasznalat nagysága: 36 mf (meltékelt rajzonmegjelölt,,A'' jelű terasz)
Díjfizetés ütemezése: havi

Közterület-haszntiat cé|ja: vendéglátó teľasz
KözterĹilet-hasznźiathelye: Budapest VIII. kerĹilet Corvin Séttny 2/b.
A k<jztertilet használat ideje: 2015. jrlnius 15. _ 2015. szeptember 30.
Közteľiilet-haszná]atnagyséąa: 40m,(mellékeltľajzonmegielölt,,B''jelűterusz)
DíjÍizetés iitemezése: havĺ

Felelős : polgiírmester
Hataľiđő: 2015. augusztus 28.

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy a 782/201'5. (vII.27.) szźlmĹl
hatátozatot az a|ábbiak szeľint módosítja:

Köztertilet-hasznáiő,k&e|mező: HsB 2010 Kft.
(|I45 Budapest, Jávoľ u. 5/B.)

A kcjzteľĹilet használat ideje: 2015. július 08. _ 2016. junius 30.
KözteľĹilet-hasznáJat cé|ja: vendéglátó terasz
Közteriilet-hasznrálat helye: Budapest VIII. kerület Corvin sétany t/b.
Közteriilet-hasznźiatnagysága: 45 m,
Díjfizetés ütemezése: havi

Felelős : polgĺáľmester
Hatźrĺđő : 20 1 5 . auguszĹus 2 8.
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A YárosgazđáIkodási és Pénzl1gyi Bizottság úgy dcint, hogy közterület-haszĺtiati
hozzćýtru|ást ad _ teljes díjmentességgel - aza|ábbiak szeńnt:

Közteľü1et-haszná|ő,kérelmező: Tisztviselőtelepi onkormányzati Egyesiilet
(1089 Budapest, Bláthy ottó u. 15.)

AközterüIethasználatideje: 2015. augusztus29'
KöZtertilet-haszná|at céIja: népi fesztivál
Köztertilet-használat helye: Budapest VIII. kerület Bláthy ottó u. lezáĺt

szakasza
KözterĹilet-haszntůatnagysźtga: I44O Íŕ

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2015. auguszfus 28.

A VáĺosgazdáIkodasi és Pénziigyi Bizottság úgy dönt a 1088 Budapest, Krúdy Gy.u. 6. szárrl
alatti Taľsashtn e|őtt bonyolított homlokzat felújítási munkálatokra figyelemmel, hogy a
YźrosgazdóJkodási és Pénzügyi Bizottság 290/201.5. Gn.30.) szźlmű hatźtrozatttban foglalt
kcizerĺilet-hasznáiati díjat a felújítási munkálatokkal éľintett 2015. május 04. és 2015.
auguszťus 31. közötti időszakra vonatkozóan 70%-ka1csökkenti, tekintettel aľra, hogy a fenti
időszakban zajló munkálatok kor|ftonźk' a Blues & Gastro 20Í2 Kft. vendéglátó tetasz
üzemeltetését.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 20 1 5. augusztlls 28.

Soós Gyłiľgy
MegáIlapítją hogy 12 ígen, 0 nem, 1 tartózkodts szavazattal a Bizottság az alábbi
hatér ozatokat el fo gadta:

861|201'5. (uII.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺig7i Bizottság határozata
(ĺ2 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkođási és Pérzügyi Bizottsag úgy dcĺnt, hogy nem ad köztertilet-hasznźůati
hozztlj aru|ást az altlbbiak s zeńnt :

Közteriilet-hasnń|ő, kéľelmező: PÍlis Feszt Kft.
(27 f4 Uj lengyel, Hattu tfi 12.)

A közterĹilet használat ideje: 2015. szeptembeľ 14. - 2015. október 04.

KözterĹilet-hasznźúat céIja: vasaĺ
KözterÍilet-hasznéiathelye: Budapest VIII. kerĹilet, Corvin köz
KözterĹilet-hasznéiatnagysága: 100 m2

Felelős: polgáľmester
Hatándo:Z0l 5. augusztus 28.
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86u2aÉ. ľIII.28.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyí Bizottság úgy dönt, hogy

1. köZterĹilet-haszná|atihozzáljáruIást ađ _ teljes díjmentességgel . az a|ábbiak szerint:

Közieľület-használó, kére|męzo: Budapest VIII. keľület, Puskin u. 14-16. szám
alatti Társasház
(i088 Budapest, Puskin u. 14-16.)

A közteľĺilet haszrrálat ideje: 2015. augusztus28. - 2015' november 30.
Közeĺtilet-hasznáIat cé|ja: építési munkaterüiet
Köztenilet-hasznźiathelye: Budapest VIII. kerület, Puskin u. 14-16.
Közteľület-hasrnáIatnagysága.. 67 m"

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. auguszhrs 28.

2. tudomásul veszi a Budapest VIII. kerület, Puskin u. 14-16. szźma|attíTtrsasház, Budapest
VIII. keľtilet, Puskin u. 14-16. szźtm a|atti területre vonatkozó köZterĺilet-használatát20L5.
augusztus 24. _ 2015. auguszťus 27 . napjáig.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2015. augusztus 28.

863120|5. CĺIIII.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság batározata
(12 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. köztertilet-haszná|atihozzájźruLást ad _ teljes díjmentességgel _ azalábbiak szerint:

Koztertilet-hasznźió'kérelmezo: Pľímépítő Kft.
(1083 Budapest, IIlés u. 17.)

A köztertilet használat ideje: 2015. augusńlsZ&. - 201'5. szeptember 20.
Közterüiet-hasznáIatcé|ja: építőarryagtáľolĺĺs építési konténer
K<jztertilet-hasznĺílat helye: Budapest VIII. kerület, Hoľĺínszky utca 11.

Kclzterület-hasznźůatnagystrya 4 db paĺkolóhely

Felelős: polgáľmester
Határidó: 2015. augaszfus 28.

2. akíeső paĺkolási díj ÁFA taľtalmát (20ĺ5. augusztus 2I. _ fa15. szeptember 20. azaz 2Í
munkanap) - 94.292,- Ft-ot a Pľímépítő Kft. kötęles megfizetni a közteriilet-hasz.náIatről^
szólóhatarozatbanmegielöltszétmlaszźtmra'

Felelős: polgĺĺrmester
Hatźrlđó: 20| 5 . auguszĹus 28.

l5



3. tudomásul veszi a Prímépítő Kfr. Budapest VIil. kertilet' Hoľánszky utca 11. szám alatti
tertiletre vonatkozó köáerület-haszná|atti 2015. augusztus 21. _ 2015. augasńus f7'
napjáig.

Felelős: polgáľmester
Hataĺidő: 20 1 5. augusztlls 28'

86412015. (WII.28.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozlta
(12 ĺgen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdźllkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dcĺnt, hogy közterĹilet-hasznźllati
hozz,źtjáru|ást ad _ teljes díjmentességgel - az a|ttbbíak szerint:

Közteľtilet-használó, kérelmezo: Józsefuáľosi Szent József Római Katolikus
Plébánia
(1082 Budapest, Horváth Mihály tér 7.)

A köĺeľület használat iđeje: 2015. október 03.

KözterĹilet-haszná|at cé|ja: Irgalmassági Konferencia _ Egész napos előadás
sorozat

Közterület-hasznéůathelye: Budapest VIIL keľtilet Horváth Mihály tér
(templom környéke)

Kcjztertilet-hasznáIatnagysága: 101 m,

Felelős: polgáľmester
Hataĺidő: 2015. augĺszľus 28.

86sĺ2015. (uII.28.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l2 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi BŁottság úgy dönt, hogy a 78llf015. NII.27.) szŕnÍl
hatérozatot az a|ábbiak szerint módosítja:

KözteľĹilet-hasznaló, kéľęlmező: Borcsoki Kft.
(2016 Leányfalu, Kemping u.24.)

KözterĹilet-hasnlźlatcéIja: vendéglátó tęrasz
Közterület-hasná|athe1ye: Budapest VIII. kerĹilet, Corvin sétźny 2/b,

A közterÍilet hasmálat ideje: 2015. június 10. . 2018. június i0.
Közteni1et-hasznáůatnagysága:. 36 m, (mellékelt rujzonmegjelölt,,A'' jelű terusz)

DíjÍizetés ütemezése: havi

Köztertiiet-hasnlá|at céIja: vendéglátó teÍasz
KözterĹilet-basrnéúathelye: Budapest VIII. kerÍilet Corvin Sétány 2/b.

A köZteriilet hasanálat ideje: 2015. jrinius 15. - 2015. szeptembeľ 30.

Közterĺilet-haszntůatnagysága: 40 m2 (melléke1t rujzonmegielölt,,B'' jelÍĺterasz)

Díjfizetés iitemezése: havi

Felelős : polgrármester
Hatándő: 20 1 5. augusztus 28.
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866I20L5. (v[I.28.) sz. városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(72 igen' 0 nem, Í tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénztig1ĺi Bizottság úgy dönt, hogy a 782/f0I5. (vII.27.) szárntl
határozatot az alélbbiak szerint módosítja:

Köztertĺ1et-hasznáůô,kérelmező: HsB 2010 Kft.
(1i45 Budapest, Jávor u. 5lB.)

A kóztertilet hasznĺĺlat ideje: 2015. július 08. _ 20i 6. június 30.
Közteľtĺlet-haszná|atcéIja.: vendéglátó tęrasz
K<iáerrilet-hasznźůathelye: Budapest VIII. keľület Corvin séĹíny 1/b.
Kĺjzterĺilet-hasznźiatĺagysága: 45 m,
DíjÍizetés ütemezése: havi

Felelős: polgármester
.Hatríridő: 

20 1 5. augusńls 28.

867l20L5. (VilI.28.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi BizotÚság hatáĺrozata
(12 igen' 0 nem, 1 tartĺózkodás szavazatta|)

A Yérosgazdálkodási és Pénaigyi BizottsĘ úgy dönt, hogy közteľüIet-hasznáIati
hozzájaru|ást ad _ teljes díjmentességgel - az aláhbiak szeľint:

Kdzterület-haszná|ő, kérelmező: TisztviselőtelepÍ onkormányzatiEgyesület
(1089 Budapest, Bláthy ottó u. 15.)

A köztertilet használat ideje: 2OI5. augaszfilsf9.
KözterĹilet-hasnńůatcélja: népi fesztivál
Közterĺilet-hasznélathelye: Budapest VIII' kerület Bláthy ottó u. IezélrÍ.

szakasza
KĺizteľÍilet-haszná|atnagysága: 7440 mf

Felelős: polgánĺrester
Hatáľidő : 20 1 5. augusztus 28.

868ĺ201s. (VIII.28.) sz. Városgazdálkodási és PénzügyÍ Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

A VarosgazdáJkođasi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt a 1088 Budapest, Kľudy Gy. u. 6. szźrĺ
ďatti Társashźn e|(ĺtt bonyolított homlokzat felújÍtasi munkálatokĺa Íigyelemmel, hogy a
Yarcsgazdalkodási és Pénzĺigyi Bizottság 290/2015, (ilI.30.) szźtmű hatáltozatában foglalt
közteĺtilet-hasnlěiati díjat a felújítási munkĺáIatokkď érintett 2015. május 04. és 20i5.
augusztus 31. közĺjtti iđőszak'tavonatkozóan 70%-ka| csölĺJ<enti, tekintettel aną hogy a fenti
időszakban zajló munkálatok koľlátozták a Blues & Gastro 20|2 Kft. vendéglátó terasz
iizemeltetését.

Felelős : polgĺĺrmester
Hataridő: 2015. augusztus 28.
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3. Rév8 Zľt.
Előterjesztő: Csete Zoltán - mb. cégvezető
(írósbeli eĺőterj eszté s)

Soós Gytirgy
Ktilön tfugya\ásra javaslatokat kéľ. Megadj a a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
A 3.1-es napiĺendi pontot kéri külĺin térgya|ásra.

Soós Gyiirgy
A blokkban maradt napiľenđi pontok együttes vitźljtlt megnyitja, majđ lezárja, szavazź$ra
bo cs átj a a hattn o zati j avaslatokat :

Napirenđ 3.1. pontja: Javaslat az MNPIII ',T1/l Táľsadalmi akciók megszervezése
(lomtalanítás, parkok takaľítása)'' és a ,,T1-ĺ2 Helyi környezettudatosság elősegítése
(zöld udvarok kĺalakítása)', pľojektekkel kapcsolatos szerződések módosításának
elfogadására

A napĺľend 3.1. pontját kültin tárgyalásľa kikéľték.

Napirenđ 3.2. pontja: Javaslat z Coľvin sétány itzemeltetésével kapcsolatos
Egyiittműkłidési Megállapodás elfogadásáľa

A Vrírosgazdĺílkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadj a ahattrozat mellékletét
képező, a Corvin Sétany Pĺogľam egyes köztenileteinek ÍizemęltetéséveI kapcsolatos, Corvin
Zrt-ve| kötendő Egyiĺttműködési Megallapođást és felhatďmazza a polgármesteľt aĺnak
aláítására.

Feleiős: polgármester
Határidő: f0I5. szeptember 11.

Napiľend 3.3. pontja: Javaslat az MNPIII.T4l3 Családfejlesztő Szolgáltatás keretében
56 iinkormányzati béľlakás ľészleges felújításához szükséges építőanyagok és eszkiiz
biztosítására vonatkoző száI|ítőikeretszerződés módosításának elfogadására

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsag úgy dönt, hogy

1.) elfogadja a Saint-Gobain Zrt-ve| 2014. 05. 09. napjén, a ,,Szát||ítÁsi kerctszeruődés a
Budapest Magdolna Negyed mínimum 56 önkoľmányzati bérlakasának részleges
felújításahoz sziikséges építőanyagok és eszközök biztosítasaľa eseti megľęndelések
a7apjźtÍ, elnevezéssel megkötött szźl|ítői keretszerződésnek a hatáĺozat mellékletét
képező tartalmú 3. szĺ{mú módosítását, amelynek éľtelmében a szęrződés időtaľtama
2015. 08. 30. napjaról a projekt mindenkor hatályos Támogatási Szsrzőđés szerint
rcgzített frzkai befejezési hatĺíridejére (a benyújtott kéľelem ďapjan jelenleg varhatóan
f0I5. októbeľ 15.) _ módosul, asz,źtl'|ítźsi díj összegénekvźtltozatlanul hagyása mellett.
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Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 20 1 5. auguszhrs 28.

2.) felkéri a polgármestert a plojekt ťlzíkai befejezési hataridejének módosítását tarta|maző
Támogatási Szerződés móđosítás aláírtsát követően az |.) pontban rogzítetĹszerződés
módosítás a|źúrására.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20 1 5. auguszđls 28.

Napiľend 3.4. pontja: Javaslat az MNPII keľetében az önkoľmányzati tulajdonban lévő
Iakóépiĺletek és lakások felújítási munkáihoz kapcsolódĺí tulajdonosi döntések
meghozata|ára

A Varosgazdálkodasi és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a) tudomásul veszi az engedményezés szandékát a ,,Vállďkozási szerződés keretében
,,Budapest Józsefuaros Magdolna Negyed Program III'' keretében onkormĺínyzati
lakóépületek és lakások felújítása a KMOP-5J.1/B-|2-k-2012-0001'' tárgyű
közbeszerzési eljĺíĺás eredményeként,20|5. auguszfirs 25-én a Bástya Millenium Zrt.vę|
(székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos kiraly útja 10/3.) kötött v:íllďkozási szerzođés
alapjtn, az előlegigénylés és az igazo|t teljesítések fiiggvényében a vál]alkoző á|ta|
szÁm|tnott elszámolható költségeket tarta|maző vállalkozói díjra vonatkozőarl az aJábbiak
szeľint:

Részek Nettó
ajánlati ár

Saját
foľľás Támogatás

TámogatássaI
érinteít

bľuttó łisszeg

Engedményezéssel
érintett bruttĺó

összeg

I

Bauer
Sándor
utca 11.

10 s43 590 10 543 s90 13 390 3s9 t3 390 3s9

2
Karácsony
Sándor utcĺ
22.

4 791, 375 4 791 375 6 08s 046

ĄJ
Kisfuvaľos
utca 8.

7 082 0r3 7 082 073 8 994 ts7

4
Lujza utca
34.

7 957 770 7 957 770 t0 106 368

5
Lujza utca
22.

23 709 566 8 986 520 1,4723 046 t8 698 268 t8 698 268

6
Magdolna
utca47. 20 998 127 20 998 r27 26 667 621 26 667 621

7

MagđoIna
utca 12.,
20.

rr 070 298 It 070 298 14 059 278 14 0s9 278

8 Lakasok 2t 861 250 2 61s 382 19 245 868 24 4422s2 24 442252
Osszesen 108 013 989 601 90211 96 412 087 122 443 350 97 257 780
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b) felkéri a polgáľmestert a projekt fizlkaí befejezési hataridejének módosítását
1ĺirta\maző Támogatási Szerződés aláírását kĺĺvetően, a Yźlllalkoző á|ta| az
engedményezésrő| szóló - az eĺgedményezés tényét és az engedményezett k<jvetelést

megjelölő - írásbeli értesítés (faktorálási éľtesítő) alapjźn az engedményezéshez
szüks éges do kumentum ok alttír t.sár a.

Felelős: polgármester
Hattľĺđó az eIőlegigénylés és azegyesrészszámlákbenyújtását követően azomal

2) elfogadja a Bástya Millenium Zrt.ve|2015.08.25-én, a,,Vállalkozási szerződés keretében

,,Budapest Józsefuáros Magdolna Negyed Pĺogram III'' keretében önkormányzati
iakóéptiletek és lakások felújítása a KMOP-5.1.|/B-12.k-2012-0001'' tćĺrgyźtbaĺl

megk<itött váI\a\kozási szerzőđés 1. számű móđosítását a szerzőđés időtartamanak
2015.08.30-rót 2015. októbeľ 15-ig történő módosítása targyában - az e|oterjesztés

melléklete szerintí tartďommď - a vállalkozási díj cĺsszegének meglaĺtása mellett, és

felkéri a polgármestert a projekt ťĺz]kai befejezési hatĺíridejének módosítását taľtalmazó
Támo gatás i S zerződé s aIáítását kö vető en annak a|źńĺ ásźĺ a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 5. augusńus f8,

Soós György
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta\ a Bizottság az alźhbi
hatálr o zatokat elfo gađta:

Napirend 3.2. pontja: Javaslat a Corvĺn sétány iizemeltetésével kapcsolatos
EgyĺiftmiÍkiidési Megállapodás elfogadásáľa

869ĺ2015. (WII.28.) sz. Váľosgazdálkođási és Pénziiryi Bizottság határozata
(13 ĺgen, 0 nem, 0 taľtĺózkodás szavazattal)
(TematiIrai bĺokkban tÓrtént a szavazós.)

A Vráľosgazdálkodási és Pérrzĺigyi Bizottság úgy dcint, hogy elfogadja ahatźrozat mellékletét

képezo, a Corvin Sétĺíny Program egyes köZterületeinek iizemeltetésével kapcsolatos, Corvin
Zrt-ve| ktĺtendő Egyiitfunűködési Megállapodást és felhatalmazza a polgármesteľt annak

alźitásfua.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 11'

^ 
86912015. fl.III.28.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkiĹnyv 1. sz. melléklete

tartalmazza.
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Napirend 3.3. pontja: Javaslat az MNPIII, T4/3 Családfejlesztő Szolgáltatás keretében
56 önkoľmányzati bérlakás ľészleges felújításához sziikséges építőanyagok és eszkijz
blztosítására vonatkoző szá||ítőikeretszerződés módosításának elfogadására

870/2015. (WII.28.) sz. Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazatta|\
(ľematikai blokkban tĺjrtént a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy đönt, hogy

1.) elfogadja a Saint-Gobaiĺ Zrt-ve\ 2014. 05. 09. napJán, a ,,Szti|itási keĺetszerződés a
Budapest Magdolna Negyed minimum 56 önkormányzati bérlakasĺĺnak részleges
felújításahoz szĹikséges építőanyagok és eszközök biztosításĺĺľa ęseti megrendelések
ďapjźn" elnevezéssel megkötött Szállítói kqetszerződésnek a hatźtrozat mellékletét
képező tartalmú 3. számú módosítasát, amelynek értelmében a szerződés időtartama
2015. 08. 30. napjaról a pĄekt mindenkor hatĺlyos Trĺmogatási Szerződés szerint
rögzített ťlzikai befejezési hatáľiđejéľe (a benyujtott kéľęIem alapjźnjelenleg váľhatóan
2015. október 15.) _ módosul, a szrá]lítási díj összegének változatlanul hagyása me1lett.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. augusztus 28.

2.) felkéri a polgármestert a projekt fizikai befejezési határidejének módosítását tarta|maző
Támogatasi Szerződés módosítás a|źśrását ktivetően az |.) pontban ńgzített szęrzőďés
mó do s ítás aláír ásétr a.

Felelős: polgármester
Hatéridó: 20 1 5. augusztus 28.

A 8701201'5. (WII.28.) sz. VPB határozat melléktetét a jegzőkőľlry 2. sz. melléklete
tartalmazza.

Napirend 3.4. pontja: Javaslat az MNPIII keľetében az tinkoľmányzatítulajdonban lévő
Iakĺíépületek és lakások felújítási munkáihoz kapcsolódĺó fulajdonosi diintések
meghozata|ára

87112015. (WII.28.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
(Tematikai blokkban ttirtént a szavazds.)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a) tudomásul veszi az engeďményezés szanđékát a ,,VállalkozÁsi szerződés keľetében
,,Budapest Józsefilaľos Magdolna Negyed Progľam II['' kęretében önkoľĺnĺányzati
lakóéptiletek és lakások felújítása a KMOP-1.1.I/B-L2-k-20I2-0001" tźlreq
közbeszerzési eljráĺás eľedményeként,2015. auguszĹus 25-énaBéstya Millenium Zrt-vel
(székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos kiľály útja 10/3.) kötött vźilakozÁsi szerződés
alapján, az eIőIegigénylés és az igazo|t teljesítések fiiggvényében a vďlalkoző źitď

21



sztlmltzott elszámolható költségekęttarta|mazó vállalkozói díjra vonatkozőan az a|ábbiak
szeťlnt:

b) felkéľi a polgármesteľt a pľojekt Íizikai befejezési hatáľidejének módosítását
tartaJmaző Támogatasi Szerződés aláírźsät kĺivetően, a YáIlakozô áIta| az
engedményezésről szóIő _ az engedményezés téĺyét és az engedményezett követelést
megielölő írásbeli értesítés (faktoráIási értesítő) ďapjĺán az engedményezéshez
s zükséges do kumentumok a|áír asar a.

Felelős: polgármester
Hatáľiđő: az e|ó|egigénylés és az egyes Észszán7ákbenyujtását kĺjvetően azoma|

2,) elfogađja a Bastya Millenium Zrt-ve|20l5.08.25-éĺ, a ,,YźtL1ra|koztsi szerzódés keretében

,,Budapest Józsefuaĺos Magdolna Negyed Progľam III'' keretében önkormányzati
lakóépiiletek és laklísok fehijítása a KMoP-5.l.|ĺB-12-k-20I2-000ľ tárgyźtban
megkötött vállalkozási szerzódés 1. számú módosítását a szerződés időtartamanak
2015.08.30-rőL 20|5. október 15-ig történő módosítása tźlrgyálban - az elóteqesztés
melléklete szerinti tart'alommal - a vallalkozási díj összegének megtartása mellett, és

felkéri a polgármestert a pľojekt ťlrzku befejezési haüĺľidejének módosítását tartalmaző
Támogatási Szeľződés a|őitźtsźlt követően annak a|éftástra.

Felelős: polgármester
Hatríriđő: 20|5. auglszĹus 28.

Részek
Nettó

ajánlati ár
Saját
foľľás Támogatás

Támogatással
érintett

bľuffó összeg

Engedményezéssel
érintett bľuttó

łisszes

I

Bauer
Sálrdoľ
utca 11.

r0 543 590 10 543 590 13 390 359 13 390 359

1
Kaĺácsony
Sándor utcĺ
22.

4 791. 37 s 4 79r 375 ó 085 046

a
J

Kisfuvaros
utca 8.

7 082 013 7 082 01,3 8 994 Is7

4
Lujza utca
34.

7 957 770 7 957 770 10 106 368

5
Lujza utca
22.

23 709 566 8 986 s20 Í4 7f3 046 18 698 268 18 698 268

6
Magdolna
utca47. 20 998 r27 f0 998 If7 26667 621 f6 667 62r

Magdolna
utca 12.,
f0.

rr 070 298 tr 070 298 14 059 278 14 059 278

8 Lakások 21 861 250 f 615 382 19 245 868 f4 442252 f4 442252
Osszesen 108 013 989 11 601902 96 4L2087 122 443350 97 257 780

f2



Napirend 3.1. pontja: Javaslat az MNPIII ''T1/1 Táľsadalmi akciĺók megszervezése
(lomtalanítás, parkok takarítása)'' és a ,,T1/2 Helyi környezettudatosság elősegítése
(zöld udvaľok kialakítása)'' pľojektekkel kapcsolatos szeľződések módosításának
clfogadására

Soós Gyöľgy
A napirendi pont vitájátmegnyitja, megadja aszótKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
or<jmmel veszi, hogy eljutottak eĺnek a ńszÍe\ađatoknak taIźn az utolsó
szerződésmódosításáig. Nincs a konkľét előteľjesztéssel kifogása, csak ań' tartja viccesnek,
hogy ugyanabban a témźtbaĺ, ugyanazon az üIésen, az onkormźnyzat két háttérintézménye
két párhuzamos előteľjesztést nffit be, ań érti, hogy két kiilönböző szegmense a munkĺínak,
kicsit olyan, mintha nem tudná a jobb kéz, hogy mit csinal a bal. Legközelebb érdemes ezt
összekombináIru, illetve kéri, hogy kooľđináljak össze.

Soós Gyiĺrgy
Rendben. További kérdés, hozzásző|ás nincs, a napirend vitáját|ezźĄa, szavaztsra bocsátja a
hatfuozatijavaslatot:

A Városgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy

I.) hozzájarul az onkoľmźnyzatés Bihań Mátyás, Sami Józset Kovács Csabą valamint Pap
Ferenc megbízottak között a ,,Budapest-Józsefuaľos, Magdolna Negyed Progľam III''
megvďósításźů.rcz kapcsolódóan a ,,T7/1' Taľsadďmi akciók męgszęÍvezése (lomtalanítás,
parkok takarítása)'' feladatainak ellátása taryyában kötött megbízáĺsi szeľződések
módosításához a77a|, hogy a megvalósítási hataľidő a MNPIII Tlámogatasi szeľződés
szerinti frzlkai ztttásźnak iđőponda (elenleg tervezett 2015. október 15'), a megbízási
díjak összegének megfartźsamellett, és felkéri a polgármesteľt aĺnak aláńrź.séxa.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2015. augusztus 28.

2. hozzäljaru| az onkorményzat és Varga Zita, DaÍuhazi Melinda, Kovács Csaba, Pap
Ferenc, valamint Viľág Viktória Katalin megbízottak közöťt a ,,Budapest-Józsefuiíľos,
Magdolna Negyed Program III'' megvalósításához kapcsolóđóan a ,,Tl/L Taľsadalmi
akciók megszervezése (lomtalanítás, parkok takarítása),, és a ,,TtĺZ Helý
környezettudatosság elősegítése (zöld udvarok kialakítása)" feladatainak ellátása
tźttgyában kötött megbizési szerződések módosításahoz azza|, hogy a megvalósítási
hatríridő a MNPIII Tĺímogatási szeľződés szeľinti fizkai zarásának időpontja fielenleg
tervezett 2015' október 15.), amegbízási díjak tisszegének megtartása mellett, és felkéľi a
pol gárme steľt annak aláńr á.sáĺ a.

Fele1ős: polgármesteľ
Hatźľĺđó : 20l 5. augusztus 2 8.
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3. hozzájáru| az onkormányzat és az Abatox Keľeskedelmi és Szolgiltatő Kft., mint
vti|alkoző között a ,,Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyeđ Program III''
megvalósításähoz kapcsolódóan a csótányirtás'' feladatok ellátása targyában kötött
vállalkozási szerződés módosításához azza\, hogy a megvďósítási határidő a MNPIII
Támogatási szerzódés szerinti ťĺzlkai ztlrásának időpontja (elenleg tervezett 2015.

októbeľ 15.), a vállalkozói đíj ĺisszcgónck mcgÍaľtĺísa mcllctt, ós fclkóri a polgńrmestert
annak alźtírtsźra'

Felelős: polgármesteľ
Hataridő : 20 1 5. augusztus 28.

Soĺís Gyiirgy
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartózkođás szavazattal a Bizottság az a|ábbihatźxozaÍot
elfogadta:

872nu'5. (WII.28.) sz. Városgazdálkodási és PénzÍigyi Bĺzottság batározatz
(13 Ígen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Varosgazđálkođasi és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

I) hozzájarulaz onkormányzat és Bihaľi Mátyas, Sami Józset Kovács Csaba, valamint Pap
Ferenc megbízottak között a ,,Budapest-Józsefuĺíros, Magdolna Negyed Program III''
megvalósítrásához kapcsolódóan a ,,T['fi Tĺĺrsadďmi akciók megszervezése (lomtalanítás,
parkok takaľítása)'' feladatainak ellátása Íuĺgyźharl kötött megbizási szerződések
módosításahoz azzaL, hogy a megvďósítási hatĺáridő a MNPIII Támogatási szerződés
szerinti ťlzikai ztł":ásźnak időpontja (elenleg tervezętt 2015. október 15.), amegbízźtsi
díjak összegének megtartása mellett, és felkéri a polgĺáľmesteľt annak aláfuátsźlta.

Felelős: polgármester
Hatáĺiđő: 2015. augusztus 28.

2. hozzájaru| az onkorményzat és Varga Zita, Darvhazi Melindą Kovács Csaba, Pap
Feľenc, vďamint Viľág Viktória Katalin megbízottak köztjtt a ,,Budapest-Józsefuaľos,
Magdolna Negyed Pľogram III'' megvalósításahoz kapcsolódóan a ,,TI/L Tĺársadalmi

akciók megszervezése (Iomtďanítas, parkok takaľítása)'' és a ,,T1'ĺ2 Helyi
környezethrdatosság elősegítése (zöId udvarok kialakítása)'' feladatainak ellátása

tźrgyá'ŕlan kötött megbízási szerzőđések módosítrásĺĺhoz azza7, hogy a megvalósítási
hataridő a MNPIII Támogatási szeľződés szerinti fizikď zźrásźnak időpontja (jelenleg

teÍvezett 2015. október 15.), amegbizźsi đíjak összegének megtaľtása mellett és felkéľi a
po lgármestert annak alźúr ásźr a.

Fęlęlős: polgáľmester
HaŁáridő: 20 1 5. augusztus 28.

3. hozzaja,ĺu| az Önkormźnyzat és az Abatox Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint
vźllalkoző között a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Progľam III"
megvalósítísiĺhoz kapcsolódóan a csótĺányirtás'' felađatok e|lětása Íátgyźtbaĺl kötött
vźilakozási szerződés módosítĺísahoz azza\, hogy a megvďósítrísi hataĺidő a MNPIII



Támogatási szerzódés szeľinti flz1kai zárásźnak iđőpontja (elenleg tervezett 20ĺ5.
október 15.), a vállalkozói díj összegének megtartása mellett, és felkéri a polgármestert
annak a|áftásara,

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 201 5. auguszfus 28.

4. J őzs efv álľo si Gazd álkodási Kőzp ont Zrt.
EI őt erj e s zt ő : Kov óc s ou ó - v a gł o ngaz dáI ko dó s i igaz gat ó
(ír ás b eli el őÍ erj es zté s)

Soós Gyiĺrgy
Külĺjn ttrgyaLásra tesz javaslatot a 6-os tekintetében. További külön tźrgyalásajavaslatokat
kér. Megadj a a szót Komassy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
A 4.2.,4.7.,4.8-as napiľendi pontokat kéri kti]ön táĺgyalźma.

Soĺós Gytirgy
Megadja a szőt Borsos Gáboľ bizottsági tagnak.

Boľsos Gábor
A 4.1-es napirendi pontot kéľi kiilön ttttgyalásta.

Soĺís Gytirgy
A blokkban maľadt napirendi pontok egyiĺttes vitáját megnýtja, |ezĄa. Szavazásra bocsátja
az alétbbi határ ozati j avaslatokat :

Napĺrend 4.1. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételrár és eladási aján|at
jőváthagźtsa (4 db)

A napiľend 4.1. pontját küliin Úáľgyalásľa kikéľték.

Napiľend 4.2. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos véte|áľ és elađási ajánlat
jőv áthagy ása (MAVJakó telep)

A. napiľend 4.2. pontjátt kiiliin táłgyaliásra kĺkéľték.

Napirend 4.3. pontja: Deák Család Kft. béľbevételi kérelme a Budapest VIII. keľület,
IKáJváriatér 19. szám a|atli üres, iinkormányzati tulajdonú nem lakás céIrĺ helyiségľe

A Vaľosgazdálkodasi és PénzĹigyi Bizottság rigy dcint, hogy

1.) nem júrul ltozztź a Budapest v[I.' 35456l0|N4 és 35456/0lN35 he|yrajn számon
nyilvrántartott, a Budapest V[I. kerĺilet, Kálváľia tér 19. szźlm alatti, 24 + 42 m2,
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łjsszesen 66 m2 alapteniletií utcai bejaratú, fdldszínti nem lakás célú összenyitott
helyiségek bérbeadásához aDeák Család Kft. ľészére raktátozás tevékenység céIjźłra.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyoĺgazdáLkodási igazgatqa
Hatáľidő: 20 1 5. auguszLus 28.

2.) a Buđapest VIII., Kálváría tér 19. széĺrl a|atÍi, 35456l0/N4 }:reliyajzi száľĺl;ű lakást a

lakásállomanyból ttirli, és a tuvábl.liakbarl nerrr lakas céljár.a szolgáió lrelyiségként taľtja

nyilván.

Felelős: Józsefuaĺosi GazdáLkoďási Központ Zrt. vagyongazdáJkodási igazgatőja
Határidő : 20 1 5' auguszĺus 28.

3.) felkéľi a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt-t, hogy az onkormányzat
képviseletében, az onkormanyzat illetékmentességének igénybevételével jĺáľjon el az

építésügyi hatóságnál a hatósági bizonyítvany kiállítasa éľdekében, majd kéľje a
Földhivataltól a funkcióváltás át-łezetését.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodlásiígazgatója
Hatlíriđő: 2015. szeptember 30.

4.) ameľmyiben az e\jźĺ:ő építési hatóság a Buđapest VII[., Kálvźttia tér 19. sztlm a|atti,
35456l0lV4 heIyĺajzi számú lakas firnkcióváltásanak ingatlan-nyilvantaĺáson történő

źúvezetését a tźrsasJntn fulajdont a|apitő okirat módosításához kijtí, az egybenyitott
35456l0lV4 és 35456/0/N35 Iltsz-ú, összesen 66 m" alapteriileťú helyiségeket tiľesen,
jelenlegi ĺíllapotukban és ingatlan-nyilvantaľtás szerinti ađataikkď elidegeníti. Felkéri a
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t az ingatlanok elidegenítésére vonatkoző javasIat

megtételéľe.

Felelős: Józsefvaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdalkodrĺsiígazgatőja
Hatáľiđő : az építési hatóság nyilratkozatźú követően

Napiľend4.4.pontja:|DmagánszemélybéľbevéteIikéľelmeaBudapest
vI[., Karácsony S. u. 14. szám alattl üres, iinkormányzati tulajdonrli nem lakás célú

helyiség tekintetében

A Városgazdrálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt hogy

1) hoaájúrul a Bldapest VIII., 35446/0IN.l' he|yrajzi számon nýlvantartott, Budapest
vlil., Kaľácsony S. u. 14. szźmt a|att eIhelyezkedő, 1f5 m" alapteľiiletíí, tiľes,

önkormányzati trrlajdonú, utcai bejáratla pinceszinti helýség bérbeadasáhozhatźrozat|an
időre,30naposfelmondásiidőkiktjtésévęlközrľlűel1átottságné1kiil-
mangánszemély részéte, raktátozás céljáĺą a 

' 
mindenkori köztis kiiltség (a

határozathozata| iđópontjábaľr 43.148,- Ft/hó) + Afa bérletí + köztizemi és kiilön
szoIgáłItatźsi díj ak ö sszegen.

Felelős: Józsefuarosi Gazdátkodási Központ Zrt,vagyongazdĺíIkodasiigazgatőja
Hatźĺriđő: 20 1 5. auguszfus 28.
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2.) az 1.) pont szerinti bérleti szerzodés megkötésének feltétele, hogy a béľIő a szeľződésben
vállalja a helyiség saját költségen történő renđeltetésszeruhasznáIatra alkalmassá tételét,
és egyúttal tudomásul veszi, hogy a benłhźzások k<iltségét a bérbeadón sem a bérleti
jogviszony alatt, sem aĺrnak bármilyen okból törĽénő megszíínését követően, semmilyen
jogcímen nem k<ivetelheti.

Felelős: Józsefuĺárosi Gazdálkođási KcizpontZrt' vagyongazdálkodásiigazgatőja
Ilatáľidtj: 2015. auguszĹus 28'

3.) felkéri a Józsefuarosi Gazdálkođási KözpoĺtZrt-t ahatfuozat 1.) pontja szerinti bérleti
szętzođés megkötésére, amelynek feltétele, hogy azÖnkormanyzat tulajdonában álió nem
lakás céljára szolgaló helyiségek bérbeadasanak feltételeiről szóló 35ĺ2OI3. (vI. 20.)
számú Budapest Józsefuaľosi onkormanyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfeleiő óvadék megfizetését, valamint a 17' $ (4) bekezdése alapján
közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat alźtírásźÍ váLlahja a leendő
bérlő.

Felelős: Józsefiiáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdélkodásiigazgatőja
Hatráridő: 2015. október 31.

Napirend 4.5. pontja: 

-Illbéľbevételi 
kéľelme a Budapest vlil. kerüIet,

Práter u. 33. szám a|atti ĺiľes tinkoľmányzatitulajdonú helyiség vonatkozásában

AY'źtosgazdálkodási és Pénzügyi Bízottság rigy đönt, hogy:

7.) Itozzójdrul a Budapest VIII. keriilet, 36323|0lNf helyrajzi számon nyilvántaľtott, a
Budapest VIII. keľÍilet, Pľáter u. 33. szám alatĺi, 19 mz alapterülettĺ utcai bejáratu
ftjldszinti nem lakás célú helyiség béľbeadásához hatfuozat|aĺ időľe' 30 napos
felmondás sal (E} észére, szépségszďon tevékenység célj ára 1 8.300,- Ft/hó +
Afa béľletĺ + köztizemi és kĹilön szolgáltatrási đíjak összegen, az.za] a feltétellel, hogy a
bérleti szerződés megkötését megelózően egyéni vállďkozói ígazo|vźnyźú a tevékenység
végzéséhez kapcsolódó TEAOR köľö,kkel klvá|tja" azt dokumentumokkal igazolja, és a
bérleti szerzőđést egyénĺ vállalkozĺóként kłiti meg.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkođási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataĺidő : 20 1 5. augus z1'us 28.

2.) felkéri a Józsefuiírosi Gazdálkodási Központ Zrt-t ahatźnozat 1.) pontja szeľinti béľleti
szerződés megkötésére, amel5mek feltétele, hogy azÖnkormányzat fulajđonában álló nem
lakás céljára szoIgéló helyiségek bérbeađásanak feltételeiről sző|ó 35/2013. (VI. 20')
számű Budapest Józsefuaľosí onkományzatircndelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti đíjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezđése ďapjĺĺn
közjegyzo előtt egyoldalú köteIezettségvĺíllďási nyilatkozat a|áírását vállďja a leendő
bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazđálkodási Központ Zrt. vagyongazdtůkodási igazgatôja
IJatźridő: 20 1 5. októb er 3 1.
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Napirend 4.6. pontja: BARBAROS AGAT Kft. bérbevételi kérelme a
keriilet, Rákóczi út 59. szá'm a|atti iires, iĺnkoľmányzati tulajdonú
helyiségekľe

Budapest VIII.
nem lakás célú

A napirend 4.6. pontját küliin tárgyalásra kikéľték.

Napirend 4.7. pontja: Sztivetség a Nemzetért Alapítvány új bérleti jogviszony létesítésére
vonatkozó kéľelme csiĺkkentett béľletÍ díjon a Budapest vlil.' Visi I. u. 4. szám a|atti
tinkoľmányzati tulajdonri he|yiségre

A napiľend 4.7. pontjáłt külön tárgya|ásra kikérték.

Napiľend 4.8. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerĺilet Tolnai Lajos utcaZt. szám a|atti
Tĺicsiik-Lak Bölcsőde vĺhaľ okozta káľ helyľeállítására

A napiľend 4.8. pontját kĺiliĺn tőrgyzlLäsra kikéľték

Soós Gyiĺľry
Megállapítja, hogy 13

határozatokatelfogadta:
0 nem, 0 tartófkodás szavazattal a Bizottság az alábbi

Napirend 4.3. pontja: Deák Csatád Kft. béľbevételi kéľelme a Budapest VI[. keriilet'
Kálváľia tér Í9. szám alatti ĺiľes, iinkoľmányzati tulajdonr'i nem lakás célr'i helyiségľe

873|20L5. (WII.28.) sz.Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen,0 nem,0 tartĺózkodás szavazatta|)
(Tematilrai blokkban ttjrtént a szavazós.)

A Városgazdálkodasi és Pénzügý Bizottság úgy dönt, hogy

!) nem jdrul hozzd a Budapest Y[il., 35456l0lU4 és 35456/0ĺN35 he|ytajzi számon- 
nyilvtíntartott, a Budapesí vľI. keľiilet, Kálvária téľ 19. szźľĺl a|atti, 24 + 42 m2,

łisszesen 66 m2 ďapteľületii utcai bejáratu, földsánti nem lakĺís célú összenyitott

he|yiségek bérbeadásĺíhozaDeátkCsalád Kft. részére rak<tározős tevékenység cé|jźlta.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodĺĺsi Központ Zrt. vagyongazdáúkodélsiigazgatőja
Hatźndő : 201 5. auguszĹus 28.

2.) a Budapest VIII., Kálvfuia t& 79. szám
lakásállomĺĺnyból törli, és a továbbiakban
nyilván.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodrási Központ Zĺt.vagyoĺgazda|kođásiigazgatőja
Hatáľidő: 2015. auguszhrs 28.

igen,

alatÍl, 35456l0/N4 he|yajzi szźĺrlű lakást a
nem lakiás cé|jara szo|gźůő helyiségként taľtja
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3.) felkéri a Józsefuáľosi Gazdatkodási Kozpont ZÍt.t, hogy az onkormányzat
képviseletében, aZ Önkormányzat illetékmentességének igénybevételével járjon e| az
építésügyi hatóságnál a hatósági bizonyífvány kiállítása érdekében, majd kérje a
Fölđhivataltól a funkcióváItás tńvezetését.

Feielős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási tgazgatď1a
Határidő: f075. szeptembęr 30.

4.) amennyiben az eljárő építési hatóság a Budapest VIII., Kálvária t& 19. sztlm a\atti,
35456/0/N4 hellyrajzi számű lakás funkcióváltasanak ingatlan-nyilvántartáson történő
átvezetését a tźrsasbźz tulajdont alapító okirat módosításához köti, az egybenyitott
35456l0l1J4 és 35456l0/N35 ktsz-ú, összesen 66 m, alapterÍileťú helyiségeket iiresen,

' jelenlegi állapotukban és ingatlan-nyilvántaĺtás szerinti ađatďkkď elidegeníti. Felkéri a
Józsefuarosi Gazđálkođási Kozpont Zrl-t az ingatlanok elidegenítésére vonatkoző javaslat
megtételére.

Felelős: Józsefvarosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyoĺgazđá|kodási igazgatőja
Hataridő: az építési hatóság nyilatkozatát követően

Napiľend 4.4. pontja: Il!' magánszeméIy bérbevételi kérelme a Budapest
vilI.' Kaľácsony S. u. 14. szám a|atti ĺiľes, önkoľmányzati tulajdonú nem lakás célú
helyĺség tekintetében

87412015. (uII.28.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|,1
(Tematilai bĺokkbąn tortént a szavazós.)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

7.) Itozztíjúrul a Budapest vI[.' 35446l0ĺN1. he|yrajzi számon nyilvĺántaľtott, Budapest
vI[.' Karácsony s. u. 14. szálm alatt elhelyezkedő, |25 m" alapterĹiletií, ĺires,
önkoľmrányzati tulajdonú, utcai bejríľatu, pinceszinti helýség bérbeađásríhozhatátrozat]an
időre,30naposfelmondasiidőkikötésévelközmúellátottságné1kĺi1Ľ
mangánszeméIy részéte, raktźrozás céIjara, a mindenkoľi kiizłis kłiltség (a
hatáĺozathozata7 iđĺĺpontjában 43.|48,- Ft/hó) + Áfa bérteti + k<jzĹizemi és külön
szolgáltatási díjak ö'sszegen.

Fęlelős: Józsefvrírosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdáJkodäsiigazgatôja
Hataľidó: 20 1 5. augusztus 28.

2.) u 1.) pont szeľinti bérleti szeruődés megktitésének feltétele, hogy abér|ő a szerzódésben
vźilalja a helyiség saját kiiltségen történő rendeltetésszeruhasznéilatľa alkalmassá tételét,
és egyuttď tudomasul veszi, hogy a beľuhrázások költségét a bérbeadón sem a béľleti
jogviszony alatt, sem annak bármilyen okból történő megsziÍnését ktĺvetően, semmilyen
j ogcímen nem követelheti.

Feielős: Józsefuarosi GazdáIkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdźtkodźsi igazgatőja
Hataridó : 20I 5 . augaszhrs 28.
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3.) felkéri a Jőzsefvátosi Gazdálkodási Kozpont ZrtŁ ahatfuozat i.) pontja szerinti bérleti
szeĺzódés megkötéséĺe, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában flló nem
lakás céljara szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3' CVI. 20.)
számiĺBudapest Józsefuaľosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezđése atapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megťrzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjĺán

kózjegyző eiőtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírását vá||alja a leenđő
bérlő.

Felelős: Józsefuláĺosi Gazdálkodási Központ ZrLvagyongazdálkodási igazgatója
Hataľidő: 2015. olctóbeľ 31.

Napirend4.5.pontja:|tsbérbevéteIikéľelmeaBudapestvIII.keľĺilet,
Pľáter u. 33. szám a|atti üľes önkoľmányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában

875/2015. (WII.28.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bi:zottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematilcai blokkban történt a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzđjdrul a Budapest vlil. kerĺilet, 36323ĺ0/Nf he|ytajzi számon nyilvántartott, a
Budapest VIII. keiĺilet, Pľáteľ u. 33. szánĺ aIaÍti, !9 m2 alapterületű utcai bejaratu
foldszinti nem lakás célú helyiség bétbęadásźhoz hatźrozatIaĺ időre, 30 napos
felmondas s ď l-}ré széte, szépségszaLon tevékenys é g célj áľa 1 8.3 0 0, - Ft/h ó +

Afa béľIeti .r közÍizemi és kiilön szolgéltatási díjak összegen, azza| a feitétellel, hogy a
bérleti szęrződés megkötését mege7őzően egyéni vźt|la|kozói igazolvćnyźĺ a tevékenység
végzéséhez kapcsoiódó TEAOR körökkęl kiváltja, azt dokumentumokkal igazolją és a
bérleti szerzőđést eryéni vállalkozóként köti meg.

Felelős: Józsefuráľosi Gazdálkodási Központ Zrt,vagyongazdźlkodźlsiigazgatója
Hataľidő: 20 1 5. augusńlls 28.

2) felkéri a Jőzsefvźtosi Gazdálkodási Központ Zrt-t ahatćrozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormanyzat tulajdonában ál1ó nem
lakás céljaľa szollgźlő helyiségek bérbeadásanak feltételeiľől szóló 35/201,3. CVI. 20.)

száműBudapest Józsefuarosi onkormlányzatirende|eÍ.14. $ (2) bekezdése ďapjĺĺn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megťrzetését, vďamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
közjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nýlatkozat a|áírásźi vállďja a leendő
bérlő.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zft. vagyongazdálkodasi igazgatőja
Hatĺáľidö: 201 5. októbęr 3 1.

Napirend 4.1. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételáľ és eladási ajánlat
iőváthagyálsa (4 db)

Soós Gyłirgy
A napirendi pont vitájátmegnyitją megadja aszőt Boľsos Gáboľ bizottsági tagnak.



Borsos Gábor
Jól tudja-e, hogy a négy esetben nincs külön az értékesítést követően eIidegenítési tilalom
kikötve? Elvileg másnap értékesíthetik ilyenkor a lakást?

Soós Gyöľgy
Igen. További kéľdés Llozzásző|ćs nincs, a napirendi pont vitáját Iezfuja, szavazásrabocsátja a
hatáĺ o zati j avas latot :

A Varosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtĺnt, hogy

1.)hozzájtru|azingat|an-nyi1vántartásbanatre|ytajziszámonnyilvántartott,
természetben a Budapest VIil., Futó u. 

-l 

szźtm a|atti, 30 m2 alapterĺilettí,
komfortos lakásľa hatátozatlaĺ idejrí bérleti jogviszornyal rendelkező béflo ĺészére
történő eladási ajźnlat kikiildéséhez, a 33/201'3. (VII. 15.) szamú önkormányzati rendelet
19. $ (1) bekezdésében, a komfoľtos lakas értékesítéséľe meghatáĺozottak szennt, az
elkészült foľgďmi értékbecslésben megállapított forgďmi érték 50 oÁ-źpa| megegyező
ĺisszegrĺ, 2.930.000,- Ft vételar közlése mellett.

Felelős: Józsefuarosi Gazdalkodási K<izpont Zrt. vagyongazdalkođétsiigazgatőja
Határidő: 20 1 5' augusńls 28.

2.) felkéľi a Józsęfilaľosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt-t ahatáltozat 1.) pontja szerinti eladási
ajénlat kikuldésére, valamint az ađásvéte|i szerződés megkötéséľe.

Felelős: Józseftĺírosi Gazdálkodási Központ Zĺt.vagyongazdéĺlkodźlsiigazgatőja
Hatáľidő: 2015. szeptember 30.

3.) hozzajaru| az ingatLarl-nyilvántaľtásban a-le|yajzi számon nyilviíntaľtott,
természetben a Budapest VIII., Baross u.Ilszárn a|atti,39 m2 ďapterületű,
komfortos lakásra hatźtrozatlarĺ iđejű béĺleti jogviszonnyal ľendelkezó bérlrő részérę
történő eladási ajźn|at kiküldéséhez, a 33ĺ2013. CWI. 15.) számú önkoľmĺínyzati ľendelet
19. $ (1) bekezdésében, a komforĽos lakas értékesítésére meghatĺáľozotĺak szetint, az
elkészült foľgalmi éľtékbecslésben megállapított forgďmi érték 50 o/o-ával megegyező
összegű, 4.4f5.000,- Ft vételar közlése mellett.

Fęlelős: Józsefuarosi Gazdalkodási Ktizpont Zrt.vagyongazđálkodásiigazgatőja
}Jatźrtđó : 20 1 5. augus ztus 28.

4.) felkéri aJőzsefvźttosi Gazdá]kodási KözpontZrt-talntározat 3') pontja szeľinti eladási
aján|at kikÍildésérę, vďamint az adásvéteLí szerzőđés megkötésére.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodasi Központ Zrt.vagyongazdaLkodásiigazgatőja
Hatźrĺdő: 20 l 5. szeptember 3 0.

5.)hozzájźrulazlngatIarl-nyilvántartásbanaGle|yrajziszíĺnonnyilvlíntaľtott,
teľmészetben a Budapest VI[., Koszorú u. .I. szźm aJatti, 72 m2
alapterületri, komfoľtos lakásra hatátozatlan idejli béľleti jogviszonnyal rendelkező bérlő
tészére tĺĺrténő eladási ajánlat kiküldéséhez, a33/2013. (VII. 15.) szímú önkormĺĺnyzati
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rendelet 19. $ (1) bekezdésében, a komfortos lakás értékesítéséľe meghatźrozottak

szerint, az e\készi|t forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi éľĽék 50 Yo-äval

megegyezó összegiĺ, 6.700.000,- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ.vagyoĺgazďtlIkodásiigazgatőja
Hataľidő: 20 1 5. augusztus 28.

6) felkéľi a Józsefváĺ.osi Gazđálkodási I(özpoĺtZrt-t a hataľozat 5.) pontja szerinti eladási

ajén|atkiktĺldéséľe,vaiamintazadásvéte|iszerzóđésmegkötésére.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási K<izpont Zrt.vagyongazđá|koďźlsiigazgatĄa
Határidő: 2015. szeptembeľ 30.

7 .) ho zzáj arul az ingat|an-nyilvántartásban a 

-I.,e|y 

r aj zi számo n nyi lvántaľtott,

természetben a Budapest VIII., Baross u.(Fzźrn a|atti,3l m, alaptertiletiĺ,

komfoľtos lakasra hatźrozatlan' idejű bérleti jogviszonnyal rendelkezó béľlő tészére

történő eladási ajárlatkiktildéséhez, a33/2OI3' (VII. 15.) szĺámú önkormlányzati renđelet

19. $ (1) bekezdésében, a komfortos lakás értékesítésére meghatźttozottak szerint, az

elkészĺilt forgalmi értékbecslésben megállapított foľgďmi érték 50 o/o-źxa| megegyező

összegú, 3.225.000,- Ft vételrár közlése mellett.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja

Hatáľidő: 201 5. augusztus 28.

8.) felkéri a Józsefvérosi Gazđálkodási Központ Zrt-t ahattnozat 7.) pontja szerinti elađási

aján7atkiktildésére, vďamint az adäsv étęli szeľződés megkötésére.

Fe|elős: Józsefviírosi Gazdilkodási Központ Zrt.vagyongazdźll'koďétsiigazgatőja
Hatáľidő: 2015, szeptember 30.

Soós Gyłiľgy
Megallapítją hogy If igen,O nem, I tar1őzkodás szavazattal a Bízottságaz a|ábbihatźrozatot
elfogadta:

876ĺ2aÉ. ťIII.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziĺgyi Bizottság batározata
(12 igen, 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1') hozzajaru| az ingailan-nýlvĺántaľtĺísba" a(Fľreĺyrajzi számon nyilvántaľtott,

természetben a Budapest vI[., Futĺí u.Fzźtm alatüi' 30m, ďapterĹiletű,

komfoľtos lakásra határozatIan idejrí bérleti jogviszonnyal rendelkezo bét|ó részére

töľténő eladrási ajálltatkikĺilđéséhez, a33/20|'3. (VII. 15.) számú önkormanyzati rendelet

19. $ (1) bekezdésében, a komfortos lakás éľtékesítésére meghatźlrozottak szetiĺlt, az

elkészĺ.i|t forgďmi értékbecslésben megállapított forgďmi érték 50 Yo-źnaL megegyező

clsszegiĺ, 2.930.000,- Ft vételár kĺizlése mellett.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkođási Központ Zrt. vagyongazdálkodasi igazgatőja

Határiđő : 20 1 5. augus ztus 28.
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2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási KozponÍ. Zrt-t ahatátozat 1.) pontja szerinti eladási
ajźrl'at kiküldésére, valamint az ađźsv éte|l, szerzőđés megkĺltéséľe.

Felelős: Józsęfvłľtlsi Gazĺlálkoclási Kĺ.lzpĺ.lnL Zrt. vagyongzrz<iálkoclási ígtzgatója
Határidő: 2015. szeptembeľ 30.

3.)hozzttjáĺuIazlngatlan-nyi1vántartásbanaOe|yrajziszámonnyilvántaľtott'
természetbenaBuđapestVIII.,Baľossu.ĺEzámaIatÍi,39m2alapterĹĺletiĺ,
komfortos lakásra hatátozatlan iđejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bér\ó részéte
toľténő eladási ajtnlat kikülđéséhez, a33lf01'3. (VII. 15.) számú önkoľmányzati rendęlet
19. $ (1) bekezdésében, a komfortos lakás értékesítésére meghatarozottak szeint, az
elkészült forgalmi éľtékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 %o-áva| megegyező
összegÍĺ, 4.425.000,- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyoĺgazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2015. augasztus 28.

4.) felkéri a lőzsefvátosi Gazdlílkodási Központ Zrt-t ahaÍfuozat 3.) pontja szerinti eladási
ajźn|at kiktilđésére, vďamint az adásvételi szęrződés megkötésére.

Felelős: Józsefuáľosí Gazdálkodási Kcĺzpont Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Hatráľidő: 2015. szeptember 30.

5.)hozzájaru|azingatlan-nyilvantaľtásbana|Ehe|yrajziszĺĺmonnyilvántaĺott,
természetben a Budapest YIII., Koszorú u. .-l szźm alatti, 72 m2
alapteríilettí, komfoľtos lakásľa hatáľozatIan idejű béľleti jogviszonnyď rendelkęzó bérl'ó
részére történő eladási ajánlat kikiildéséhez, a33/2013. (VII. 15.) számú önkomlányzati
rendelet 19. $ (1) bekezdésében, a komfortos lakás értékesítésére meghatáĺozottak
szerint, az elkészĺilt forgalmi értékbecslésben megállapított foľgďmi éľték 50 %o-źxa|
megegyező összegií, 6'700.000'- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkođási Központ Zrt, vagyongazđá|kodásiigazgatőja
Hatáľidő: 20l5. auguszhrs 28.

6.) felkéri a lőzsefufuosi Gazdálkodási KözpontZrt-t ahattrozat 5') ponda szerinti eladrĺsi
ajtnlat kiktĺldésére, valamint az adtsvétęli szeruőđés megkötésére.

Felelős: Józsefvaľosi Gazdĺílkodrĺsi Központ Zrt. vagyongazdálkodasiigazgatőja
'Hatĺáridő: 2015. szeptember 30.

7.)hozzájarlt'azingat|arl-nyilvántartásbanaEre|yrajziszámonnyilvántartott,
természętben a Budapest VIII., Baľoss u.lr-zźtm a\atÍi,31mz alapterülettĺ,
komfortos lakásra hatźrozat|arĺ idejíi bérleti jogviszonnyal rende|kezo bér|ő részére
tciľténő eladási ajőn1at kikiildéséhez , a 33120|3. (Vil. 1 5.) szrímú önkormányzati rendelet
19. $ (1) bekezdésében, a komfortos lakás értékesítéséľe meghataľozottak szeint, az
elkészült forgalmi értékbecslésben megállapított forgďmi érték 50 Yo-ěĺva| megegyező
összegĺĺ, 3 .225 .000 

'. 
Ft vételár közlése mellett.
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Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdttlkođásiigazgatőja
Határidő: 201 5. augusztls 28.

8.) fetkéń a Józsefuarosi Gazdálkodási KozpoĺtZrt-t ahatfuozat 7.) pontja szerinti eladási

aj źnlat kikülđós órc, valamint az ađásv ételi szerzó dés megköté s ére.

Felelős: Józsęfuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdźlkođásiigazgatőja
Határido: 2015. szeptember 30.

Napirend 4.2. p,ontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat
j óváhagyása (MÁVJakótelep)

Soós Gyöľgy
A napirendi pont vítájéLtmegnyitja, megadja aszőtKomássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Szerinte rosszul nézĺe ki ez a megoldás, amit a MAv-lakótelep eliđegenítésére cisszeľakÍak,

tudja, hogy nem a Bizottság hatasköre a hatályos képviselő-testiileti döntés felülbírálata, csak
jelezni kíviántą hogy ezért nem fogia megszavazni az e|őtetjesztést.

Soĺís Gyiirgy
További kérdés, hozzásző|ás nincs, a napirendi pont vitáját |ezárja, szavaztsta bocsátja a

hatětozatí j avas latot :

A Varosgazdálkodasi és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

t.) hozzájźru| az ingatlan-nyilvántaľtasban a(ID he|ytajzi s"@ r'yilvántaľtott,

terrnészetbenaBudap"'ivIII.,SalgótaľjániutcalTbiIiszitérQszź,m
aJattí, 54m2 ďapteriiletű komfotos lakásra hatěrozat|arl idejtĺ béľleti jogviszonnyal

ľendelkező bérlő tészére történő eladási ajźn7atkiküldéséhez, a33/2013. CVIL 15.) szamú

önkormráĺlyzati ľendelet 27. $-ában, a Képviselő-testület 217/20|4. CXI. 05.) számil
döntésében meghatfuozottak szerint, a vizmű-, csatornamú közmiĺrendszer felújítás

költségeive| megegyező, a lů<źsra az ercdeti kiutďó hatfuozatbaĺ és az alapjźn kötott

lakasbérleti szeruődésbenmeghatźtozott alapteľĹilet anínyában eső 3.088.863,- Ft összegíĺ

érték 100 %o-áva|megegyező összegĺí, 3.088.863,- Ft vételaľ közlése mellett.

,Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdźilkodásiigazgatőja
Határidő: 201 5. auguszlus 28.

2.)hozzájaru|azingat|an-nyilvántartasbanaGrayajziszámonnyilvántartott,
teľmészetben a Budapest VIII., rnĺĺřr tí' _ szźm alatti, 54mf
alapteľiilehĺ komfortos lakásra hatfuozat|an idejű béľleti jogviszonnyal rendelkező bérlők

részétetörténő eladási ajánlatkiktitdéséhez,a33l20I3. (VII. 15.) szímú önkormanyzati

rendeket 27. $-ában, a Képviselő-testĹĺlet 2I7l20I4. CXI. 05.) szźtmű döntésében

meghatarozottak szerint, a vizĺrríi-, csatomamrĺ közmiĺręnđszer fehĺjítás költségeivel

megegyező, a lakiásľa az erędeti kiutďó hatźrozatban és az alapjźln kötdtt lakásbéľleti
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szerződéSben meghataIozott ďapteľüIet arányttban eső 3.088.863 Ft összegű érték 100 %-
ával megegyező osszegý' 3'088.863,- Ft vételar közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodásiigazgaÍőja
Hataridő: 2015. augusztus 28.

3.) felkéri aJózsefrĺźrosi Gazđálkodási KözpoÍúZrt-tahatátozat 1.-2.) pontja szerinti eladási
aj anlatok kiktildésére, valamint az adćsv ételi szerződések megkötéséľe.

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyoĺgazdtůkodttsiigazgatőja
Hatáľidő: 2015. október 3 1.

Soós Gyiirgy
Megátlapítja, hogy i0 igen, 1 nem' 21artőzkodás szavazattď a Bizottságaz alźbbihatźrozatot
elfogadta:

87712015. (VIII.28.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság határozata
(10 igen' 1 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYtrosgazdálkodási és Péĺzügý Bizottság úgy dönt, hogy

1.)hozzájaruIazingatlan-nyilvantartasbana-I)he|yrajziszĺĺmonnyilvántaľtott,
természetbenaBudapestvIil.,SalgótaľjániutcaJľbÍIÍszitérQszźm
alatti, 54m2 alapteľiiletű komfortos lakásra határozatlan idejii bEĹeti jogviszonnyal
rendelkező béľlő részére történő eladási ajźln\at kikĺildéséhez, a 33/2013. (VII. 15.) srÁmtl
önkoľmányzati rendelet 27. $-źhan' a Képviselő-testii1et 2I7/20I4. (x. 05.) szálmil
döntésében meghatfuozottak szerint, a vízmiĺ-, csatomamű közmúrendszer felújítás
költségeivel megegyező, a |akásra az eredeti kiutaĺó hatőľozatban és az alapjźn kötött
lakasbéľleti szerződésben meghataľozott alapteriilet aľlányában eső 3.088.863,- Ft összegii
éľték 100 Yo.txa|megegyező összegű, 3.088.8ó3,- Ft vételfu közlésę mellett.

Fęlelős: Józsefrarosi Gazđálkodási K<izpont Zrt,vagyoĺgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. augusztus 28.

2.) hozzajani az ingatlarl-nyilvrántartásban a (Illrelyrajzi számon nyilvántartott,
teľmészetbenaBudapestVIII.,TbilÍszité.(EszźmlaIatti,54m,
alapteľiiletti komfortos |akźlsrahatátozat|an idejiĺ bérleti jogviszonnyal rendeIkęző bérlők
részére történő eladási ajźn|at kikĺildéséhez, a33/20I3. (VII. 15.) szamú önkormrányzati
rcĺdelet 27. $.ában, a Képviselő-testiilet fI7/20I4. CXI. 05.) számű döntésében
meghatfuozottak szeľiĺt, a vízmiĺ-, csatornamiĺ kömrűrendszer felújítás költségeivel
megegyező, a |akćsra az eredeti kiutaló hatźnozatbarl és az alapjan kötött lakasbérleti
szeruődésbenmeghatźttozott alaptertilet aľanyában eső 3.088.863 Ft összegíĺ éÍtékI00%-, 
ával megegyező összegĺí, 3.088.863,- Ft vételar közlése mellett.

Felelős: Józsefuráľosi Gazđálkodási Központ Zrt.vagyoĺgazđrílkodási igazgatőja
Határidő: 20L5. auguszĽus 28.
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3.) felkéri a Józsefuáĺosi Gazdátkodási KözpontZrt-tahatáĺozat 1.-2.) pontja szerinti eladási

ajanlatok kiküldésére, valamint az ađásvéte|í szerzođések megkotésére.

Felelős: Józsefuáľosi Gazđatkođási Központ Zrt.vagyongazdźůkođásiigazgatőja
Hataridő: 201 5. október 3 1.

Napiľend 4.6. pontja: BARBAROS AGAT Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest VI[.
keriilet, Rákóczi |it 59. szám a|attl iiľes, łinkormányzati tulajdonrli nem lakás céIú

helyiségekľe

Soós Gyłirgy
A napiĺendi pont vítájat megnyitja, kérđés, łlozz,źszőlás hianyában a napirendi pont vitáját

|ezźĺja,szavazásrabocsátjaahatfu ozatí javaslatot:

AYtrosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy

1.) hozzájarul a Budapest VIil. kerület, 34628l0ĺN7 helyrajzi számon nyilvántartott,
Budapest VIII. kertilet, Rákóczi út 59. szám a|att elhelyezkeđó, 54 mo alapterületrĺ,

tires, önkormányzati tulajdonú, udvari bejźrat,ű, ftĺldszinti helyiség bérbeadásához

hatÁĺozat\an időĺę 30 napos felmondási ídővel a BARBAROS AGAT KJľĹ tészére,
ral<tźrozás tevékenység 

"é|ié,,u, 
38.000'- Ft/hó + Áfa béľleti + közuzęmi és külön

szolgáltatási díj ak ĺisszegen.

Felelős: Józśefuĺáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazÄá|kodźsíigazgatőja
Határidő : 20 1 5. augusztlls 28.

2.) houÁjárul a Budapest VIII. keľiilet, 34628l0ĺN8 helyľajzi számon nyilvántartott,
Buđapest VIII. kerület, Rákóczi tit 59. szám alatt elhelyezkedő, 19 m" alapteriiletiĺ,

tires, önkormányzati tulajdonú, udvaľi bejfuatű, ftildszinti helýség bérbeadasrához

hatźrozatlanidőre 30 napos felmondasi iđővel a BARBÁROS AGAT Kft. részéľe, iľoda
tevékenysé g céIjáĺą 18.000,- Ft/hó + Áfa béľleti + közĹizemi és kĹilön szolgáItatási díjak

összegen'

Fele|ős: Józsefuaľosi GazđáIkođálsi Központ Zrt. vagyoĺgozđtůkodttsi igazgatója

Hataridő : 20 1 5. augusztlls 28.

3.) a hatérozat 1.) és 2.) pontja szeńnti bérleti szęrződés megkötésének feltétele a NAV
tałtozás kiegyenlítése és annak NAV áItal kiadott nullás igazolássď töľténő bizonyítása.

Felelős: Józsefuarosi Gaz&ílkodási Központ Zrt.vagyongazđźúkodćlsiigazgatója
Határiđő: 20 1 5. augusńls 28.

4.) hozzájaĺu| ahatáĺozat 1.) és 2.) pontja szerinti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljaľa

szoIgéůő helyisé gek felúj ítas ahoz.

Felelős: Józsefułíľosi Gazdáĺkodási Központ Zrt.vagyongazdźt|koďásíigazgatója
Hataľidő: 201 5. auguszttls f8.
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5.) ahatáĺozat 1.) és 2.) pontja szerinti bérleti szeruódés megkotésének feltétele, hogy a
kéreLmező a béľleti szerzódés mellékletét képezo külön megiállapodásban váIlalja a
helyiségek saját ktiltségén tcjrténő felťrjítását, Íovábbá tudomásul veszi, hogy a
beruházásainak összegét sem a bérleti jogviszony alaff, sem a bérleti jogviszony
megsziĺnését k<jvetően a bérbcadón semmilyen jogcímen nem követelheti.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Határidő: 2015. augusztus 28.

6.) felkéri a Józsefviáľosi GazdáIkođási Közp ont Zĺt-t a hatźrozat 1.) és 2.) pontja szeńnti
bérleti szerződések megkotésére, amelynek feltétele, hogy az onkormrínyzat
tulajdonában álló nem lakás céljáľaszo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltétęleiľől szóló
35/20L3. CVI. 20.) szémú, Budapest Józsefuarosi onkormanyzati ľendelet 14. $ (2)
bekezdése alapjtn 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megťtzetését' valamint a 17. $
(4) bekezđése alapjan kozjegyző előtt egyoldalú kötelezeÍtségvá||aLási nyilatkozat
alák ását v á|IaIj a a leendő bérlő.

Felel ő s : Józse f v aro s i Gazdĺá]ko dĺísi Közp ont Zrt. v agy ongazdá|ko dźtsi igaz gatőj a
Hataridő: 2015. október 31.

Soĺós György
Megállapítją hogy 2 igen, 11 nem, 0 tartózkodäs szavazattal a Bizottság az alźhbíhatfuozatot
elutasította:

878/2015. NIII.28.) sz. Váľosgazdátkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatńrozata
(2 igen' 11 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

AYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bízottság úgy dönt, hogy az ďábbi hatźrozatijavaslatot
nem fogadja el:

1.) hozzójórul a Buďapest WII. kerťłlet, 34628/0/A/7 helyrajzt számon nyilvántartott,
Budapest WII. keriilet, RtĘklíczi lút 59. szőm alatt elhelyezkedő, 54 nł alapterületű, üres,
onlcormányzati tulajdonú, udvari bejáratú, fĺ)ldszinti helyiség bérbeadásdhoz
határozątląn időre 30 nąpos feĺmondási idővel a BÁRBAROS AGAT Kft részére,
ralctáľozás tevékenység céIjóra, 38.000,- Ft/hó + Áfa béľletí ł ktjztizemi és ktłlon
sz o I góItatas i díj ak os s ze gen,

2.) hozzájárul a Budapest WII. keríilet, 34628/0/Á/8 helyrajzi szdmon nyilvántartott,
Budapest WII. keriźlet, Rdkóczi út 59. szóm alatt elhelyezkedő, 19 m2 alapterületíÍ, üres,
önkormdnyzati tulajdorui, udvari bejdratú, Jöldszinti helyiség bérbeadósdhoz
határozatlan időre 30 napos felmondási idővel ą BARBÁROS AGAT tfĹ részére, iroda
tevékenység céIjóra, 18.000,- Ft/hó +liÍa béľleti ł kozĹjzemi és kt)ltjn szolgdltatĺźsi díjak
Ósszegen.

3.) a határozat 1.) és 2.) pontja szerinti bérleti szerződés megkc;tésének feltétele a NAV
tartozĺźs kieglenlítése és annak NAĺĺ által kiądott nullás igazolással történő bizonyínźsa,

4.) hozzájárul a határozat I.) és 2.) pontja szerinti önlarmányzati tulajdonú nem ląIras
c é Ij ór a szo I gdló helyis égek feluj ítás áho z.



5.) a hątározat l.) és 2.) pontja szerinti bérleti szerződés megkaftsének feltétele, hogl a
kérelmező a bérleti szerződés mellékletét képező 

.ĺa;Ian 
megáIĺapodásban vállalja a

helyiségek saját kaltségén torténő felújítdsát, továbbá tudomásul veszi, hog a
beruhdzcÍsatnak osszeg,źt sem' a bérĺ,eti. jogvtszony aIatt, sem ą bérleti jogvÍszony

megszĺłnéséĺ kôvetően a bé.rbead.ón ,semmilyen jogcímen nem követelheti,

6') felkéri a Józsefvárosi Gazddlkodási Központ Zrt_t a határozat ].) és 2.) pontja szerinti
bérleti szerződések megkotésére, amelynekfeltétele, hogł az )nkormónyzat tuĺajdonában
ólló nem lakós céljóra szolgáló helyiségek bérbeadásánakfeltételeirőĺ szóló 35/2u3. a,
20.) számú Budapest Józsefvárosi onkormónyzati rendelet ]4. s @ bekezdése alapján 3

havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megftzetését, valamint a I7. $ (4) bekezdése alapjón
kazjegłző előtt egłoldalú kjtelezettségvóĺIalási nyilatkozat aláírósát váĺlalja ą ĺeendő
bérlő.

Felelős: Józsefuiírosi Gazdálkodási K<lzpont Zrt.vagyongazdźt|kodásiigazgatőja
Határidő: 20 1 5. augusztus 28,

Napiľend 4.7.pontja: Sziivetség a Nemzetért Alapítvány új béľleti jogviszony létesítéséľe
vonatkozĺí kérelme csiikkentett bérleti díjon a Budapest vI[., Visi I. u. 4. szám alatti
tinkoľmányzati tulajdonú helyiségre

Soós Gyłĺľgy
A napirendi pont vitájátmegnyitja, megadja aszőtKomássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Elnézést kéľ, nincs hozzÁszőLása a napiľendi ponthoz.

Soós Gyiir5r
Kérdés, hozzásző|ás hiźnyában, a napirendi pont vitáját |ezćnia, szavaztsra bocsátja a

hatźlr ozati j avasIatot :

A Vaľosgazdálkodási és PénztigyiBizottságúgy dönt, hogy

1.) nem jáľulhozzá a kedvezményes bérleti díj megrállapitźsźhoz a Budapest VIII. keľület,

35938l0/N3 heIyajzi szĺmon nyilvántaľtott, Budapest VIII. keľiilet, Visi I. u.4. szám
alatl elhelyezkedő, 39 n, ďapterĺiletii önkoľmányzati tulajdonú, utcai bejfuatĘ
pinceszinti helyiség vonatkozísźhana Szövetség a Nemzetért Alapítvany részéte.

Felelős: Józsefvarosi Gazđálkodási Központ 7rt. vagyongazdá|kodasiigazgatőja
Hatáľidő: 20 1 5. auguszĹus 28.

2,) bozzájáł.ru| a Buđapest VIII. kerület, 35938I0ĺN3 helyrajzi számon nyilvántartott,

Budapest VIII. kerĺilet, Visi I. u. 4. szźtm a|atĹ elhelyezkedő,39 m" ďapteľĹiletiĺ
önkoľmányzati tulajdonú, utcai bejáratu, pinceszinti helýség újbóli bérbeadásĺíhoz
hatőrozat|an időre, 30 napos felnondási idő kikiitésével a Sztivetség a Nemzetért
Atapítvány tészére rat<ttĺozás céIjára, !1.232,. Ft/hó + Áfa bérleti + könlzemi és kiilön
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szolgáltatási díjak összegen, azza|, hogy amernyiben a közös költség összege meghaladja
a bérleti díj összegét, azt a kozös kĺĺItség ĺisszegéig meg kell emelni. A szerzódés
megkotésének a feltétele, hogy a kérę|mező a bérleti szerzodés alźńrásáig a fenĺrálló
hátralékát kiegyenlítse. Amermyiben a hátralék kiegyenlítése ezen hatáľidőíg nem
törtérlik rneg, úgy a bérleti szeruoc]és nlegkötésére ĺretrr keľülł}et soľ, a helyiségeket a. hasznalónak kitirítve, haladéktalaĺu| azonkormányzatbiÍtokába vissza kell adnia.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkođási Központ Zrt.vagyongazđáIkodásiigazgatőja
Hataridő: 20i5. augusztus 28.

3.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdátkodási Közp ont Zrt-t ahatáĺozat2.) pontja szerinti bérleti
szeruőđésmegkötésére, amelynek ťeltétele, hogy az onkoľmĺínyzat tulajdonában alló nem
lakás céljara szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35/f0|3. CVI. 20.)
száműBudapest Józsefuarosi onkormányzati ľendelet 14. $ (2)bekezdése alapján 3 havi
bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését valamint a 17. $ (4) bekezdése
alapjan kozjegyző előtt egyoldalú kĺjtelezettségvállalási nyilatkozat a|áírástt vil|alja a
leendő béľlő.

Felelős: Józsefuaľosi Gazđalkodási Központ Zrt,vagyoĺgazdćůkodásiigazgatőja
H:atáĺidó: 20 1 5. szeptember 3 0.

Soós György
Megállapítja, hogy 12 igen,0 nem, 1 tartózkodás szavazattal a Bizottságaz alźtbbihatźtrozatot
elfogadta:

879120|5. (WII.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság hatátozata
(12 igen' 0 nem, 1 tartĺízkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem jáľul hoz'zá a kedveznényes bérleti díj megállapitźstůtoz a Budapest VIII. kerĹilet,
35938/0/N3 he|yrajzi szĺmon nyilvántaľtott, Budapest VIII. keľĹilet, Visi I. u. 4. szźľn
alatt elhelyezkedő, 39 m, alapteľĹíletíí önkormányzati fulajdonu utcai bejaĺatĘ
pinceszinti helyiség vonatkozásában a Szövetség a Nemzetért Alapítvĺírry részére.

Felelős: Józsefizarosi Gazdalkodĺási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatója
Hatráĺidő: 2015. augusztus 28.

2.) hozzájá'ru| a Budapest vI[. kerüIet, 35938l0ĺN3 he|yrajzi számon nýlviántaľtott,
Budapest VIII. kerĺilet, Vĺsí I. u. 4. szétm alatt elhelyezkedő, 39 m2 ďapteľÍiletű
önkormĺínyzati tulajdonri, utcai bejfuatű' pinceszinti helyiség újbóli bérbeadásához
határozat|an időľe, 30 napos felmondási ĺdő kikötésével a Szłivetség a Nemzeúéľt
Alapítvány részéreľaktározás cé|jfua,t1.232,- Ft/hó + ĺfa béľleti + közĺizemi és ktilön
szolgtitatźsi đljak összegen, ana|, hogy amennyiben a kiizös kciltség összege meghaladja
a bérleti díj összegét, azt a közös kĺĺltség összegéig meg kell emelni. A szeruődés
megkötésének a feltétele, hogy a kérelĺnező a bérleti szeruődés aláírásźĺg a fennálló
hátra|ékát kiegyenlítse. Amennyiben a hátralék kiegyenlítése ęzen hataľidőig nem
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történik meg, úgy a bérleti szerzóđés megkotésére nem kerülhet sor' a helyiségeket a
használónak kitirítve, haladéktalanul az onkormányzat biĺtokába visszakell adnia.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazđttkodźlsi igazgatőja
Hatlíľidő: 2015. auguszhrs 28.

3.) felkéri alózsefuttosi Gazdálkodási KözpoŃZrt-tahatfuozat.2.) pontja szerinti bérleti
szerzódés megkcitésére, amelynek feltétele, hogy azonkoľmányzat tulajdonában álló nem
lakas céljara szoLgáIó helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35/f0I3. (VI. 20.)

szźĺĺilBudapest Józsefuáĺosi tnkormanyzati ľendelet 14. $ (2) bękezđése atapjźn 3 havi
bľuttó bérleti díjnak megfelelő óvađék megÍizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése
ďapjtn kózjegyzo előtt egyoldalú kĺjtelezettségvallaIási nyilatkozat a|áirásti vá|lalja a

leendő bérlő.

Felelős: Józsęfuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdtúkodásiigazgatőja
Hatĺáridő: 2015. szeptember 30.

Napiľend 4.8. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet Tolnai Lajos utca ĺ.9. szám a|ath
Tücsök.Lak Bölcsőde vihaľ okozta káľ helyľeállításáľa

Soós Gyiiľry
A napiľendi pont vitájátmegnyitja, megadja aszőt Komássy Akos képvisęlőnek.

Komássy Ákos
oriil annat, hogy elhaľítják a bölcsődei vihaľkárt, de l-jén kezdődik a beszoktatas és a tanév.

Ez a bölcsőde ki fog tuđni nýtni, vagy nem is terviik?

Soós Gyiiľgy
MegadjaaszőtKovácsottóvagyongazdźikodtsiigazgatőnak.

Kovács ottó
Avéiasz e|ott az e|ótĄesztés címét javítani szerętné' nem a Tolnai vtca2l., hanem a Tolnai
utca 1'9. számú épiilet, ezt elírték' elnézést kér érte. A kérdésľe a vá|asz, hogy
katasztrófaheIyzet volt, amihez a szźlIlítźson kívĹil a biztosítónak is a vizsgźůata sztikséges

volt, meg kellett, hogy vaľjfü. Abeszeruési eljárás lebonyolítását követően egyeztettek az
intézményvezetőve|, akivel megbeszéIték azt, hogy egy közleményt tesz ki a bölcsődére,
amely je|zí,hogy 7-énnyit a btjlcsőde, addig pedig megolđjrĺk, más intézményekben helyezik
el a gyerekeket.

Soós Gytirry
További kérdés, hozzászőLás nincs, a napirendi pont vitáját |ezáĄą szavaztsta bocsátja a
hatźľ ozati j avaslatot :

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII., ToInđ Lajos utca 19. sztmalaÍti Tricsök-Lak Bölcsőde 2015. augusztus
18-i rendkíviili vihar miatti beáz'ás okozta kĺírok helyreállítására vonatkozó,

40



kozbeszeruési éltékhatárt el nem érő beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek
nyilvánítja.

Felelős: Józsefuaros i Gaz,dá|kođási Központ Zrt. vagyongazdźlkodási igazgatőja
Határidő: 20 l 5. augusńw 28.

2.) a beszerzési eljarás nyertesének a benyújtott aján|ata alapjan a Thelien Tervező Kft-t
(székhely: 1085 Budapest, József krt. 69., adőszźml: 148I9708-f-42, cgs. sz.: 01-09- 

'92L438, bankszámIaszźma: 1 09 1 800 1 -00000060-84800008) nyilvánítja.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt'vagyoĺgazdálkodási igazgatőja
Határiđő: 2015. auguszhrs 28.

3 .) a határozat 1 .) pontja alapjan felkéľi a Józsefviĺrosi Gazdálkodási Közp ont Zrt-t, hogy az
onkormányzat nevében a munkĺilatok e|végzéséľe a haÍározat mellékletét képezó
vállalkozásí szeruődést k<jsse meg a 11601 címen Intézményí életveszély elháľítási
e|őirźnyzat teľhére.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
llattrido : 20 1 5' szeptembeľ 7.

4.) a felújítási munka bonyolffia és múszaki ęllenőre a Jőzsęfváĺosi Gazdalkodasi Központ
Zrt.,bonyolítási és műszaki ellenőri díjaavěůIalkozőínettó ajánlat S%o-a+ Afa,78.1'89,-
Ft + Afa a 1l60l címen Intéz.nényi életveszély elhaľítási e|óirényzatteĺhére.

Felelős: Józsefuiáľosi Gazdálkodási Központ Zrt'vagyongazdéikodásiigazgatőja
Hataridő: 2015. szeptember 15.

Soós Gyłirgy
Megállapítja, hogy 12igen,0 nem, l tartózkodásszavazattd'aBizottsźryazalábbihatźlrozatot
elfogadta:

880ĺ2015. (uII.28.) sz. Városgazdálkođási és PénzüryÍ Bizottság határozata

. 
(12 igen' 0 nem, Ĺtartőzkodás szavazattal)

A,Vaľosgazđálkodĺási és Pénzĺigyi BizottsĘ úgy dĺĺnt, hogy

1') a Budapest VIII., Tolnai Lajos utca 19. szőm alatti Tticsĺjk-Lak Bölcsőde 2015. augusztus
i8-i ľendkívĹĺli vihaľ miatti beázěs okońa kaĺok helyreállítĺásara vonatkozó,
kozbeszerzési érté|łhattrt el nem étő beszeruési eljráľást éľvényesnek és eredményesnek
nyilvánítja.

Feleiős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyoĺgazdákodásiigazgatć$a
Hatźnđó: 20 1 5. auguszhrs 28.

2.) a beszerzési eljĺáras nyeľtesének a benyrijtott aján7ata alapjĺán a Thelien Tervező Kft-t
(székhely: 1085 Budapest, József l<rt. 69., adósztm: 1,481'9708-2-42, cgs. sz.: 01-09-
921438, bankszámlasztma: 1 09 1 800 1 -00000060-84800008) nyilvánítja.
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Felelős: Józsefuárosi Gazđalkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodtlsi igazgatőja
Határidő: 201 5. auguszĹus 28.

3.) ahatérozat 1.) pontja atapjan fetkéri a Jőzsefvźlrosi Gazdálkodási Kozpont ZÍt-t, hogy az

ollkonllárryzat rrevében a nrunkáiatok e|végzésérc a hatáĺozat mellékletét képezó
vállalkozási szerződést kösse meg a 11601 címen Intézményi életveszély elhaĺítási
eÍőírányzat terhére.

Felelős: Józsefvarosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáLkodtlsi igazgatőja
Hataridő: 2015. szeptember 7.

4.) a felújítási munka bonyolítója és mriszaki ellenőre a lőzsęÍvtrosi Gazdálkodási Központ
Ztt.,bonyolítási és műszaki eltenőri díjaavállalkozói nettó ajaÍIlat So/o-a+ Afa,78.789,-
Ft + Afa a 11601 címen Intézményi életveszély elhaľítlási eLóirtnyzatterhére.

Felelős: Józsefuĺáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongaađtl|kodásiigazgatőja
Hataridő: 2015. szeptember 15.

A 880/2015. (WII.28.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőktinyv 3. sz. melléklete
tartalmazza.

5. Egyebek
(ír ásb eli eI őt erj e s zté s)

Soós Gyiĺrgy
Ktilön tfugya|ásajavaslatot kéľ. Megadj a a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Az5,2-es napiĺendi pontot kéri kiĺliĺn tźrgyaltsĺa.

Soĺós Gyöľgy
A btokkbarr maradt napiľenđi pontok egyiittes vitáját megnyitja, |ez-tja. Szavazásta bocsátja

aza|ábbihatěłrozati javaslatokat:

Napirend 5.1. pontja: Javaslat a CompuTREND 2000 Kft-vel kiitiĺtt CT.EcoSTAT
Szolgáltatásĺ Szeruődés módosításáľa
Előterjesztő: Póris Gyutóné _ a Pénziłgłi Uglosztály vezetője

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja az elóteqesztés |. szémű meliékletét képező, a CompuTrend 2000 Fejiesztő
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (1119 Budapest Fehérváľi ĹLt 84/A, adősz'ám:

1206839|-2-43) kötött, a CT.EooSTAT rendszeľ működtetéséľe vonatkoző ,,Szolgźltatási
Szerzódés,' 1. sz. módosítasát.

Fęlelős: polgármester
HaÍ.źndő: 20 1 5. augusńts 28.



2. a határozat 1. pontja a|apjáĺ felkéri a polgármestert a Szolgáltatási Szerződés 1. sz.
mó do sítás á ĺak aĺźtír źs źn a.

Felelős : polgánrresteľ
Ilatáľidő: 20 1 5. augus ztus 28.

Napiľenđ 5.2. pontja: Javaslat kiizteľüIetek díjmentes használatának biztosítására
Előterjesztő: Acs Péter _ a Józsefiárost Gazdálkadási Kozpont ZrĹ városüzemeĺtetési
igazgatója

A napirend 5.2. pontját külön tárgya|ásra kikéľték.

Napiľend 5.3. pontja: Javaslat a KEOP 2015-5.7.0 kódszámú páiyázat benyújtásához
sziikséges dtintések meghozata|ára a Jó,zsefuáľosi onkormányzat által fenntartott
intézmények tekintetében
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgórmester

A Vĺíľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Budapest Főváros VIII. kerület
Józsęfuaľosi onkormrányzat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt KEOP-2015 -5.7.0
kődszÍrrń páIyazati konstrukciójaľa óvodák vonatkozásábarl 126.453.278 Ft összegben,
valamint önkormanyzatiközépuletek eneľgetikai korszeľtÍsítése vonatkoztsában 130.453.289
Ft bekerĹilési osszktĺltséggel péůyé;atokat nyujt be az e|őterjesztés mellékletét képező
pályázaÍi dokumentumokkď, és felhata\mazza a polgármestert a pźlytzatok benyujtástůloz
szĹikséges összes dokumentum a|äításáĺa.

Felelős : polgĺírmester
Hatźnđő: 20 1 5. augus ztl,ls 28.

Soós Gyöľgy
Megrállapítją hogy 13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta| a Bizottság az a|áhbi
hatőr o zatokat elfo gadta :

Napiľend 5.1. pontja: Javaslat a CompuTREND 2000 Kft-vel kiitött CT-EcoSTAT
Szolgáltatási Szeződés mĺídosításáľa
Előterjesztő: Póris Gyuláné _ ą Pénzügłi Ügłosztóly vezetője

881/2015. (WII.28.) sz. Városgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematilrni blokkban tĺjrtént a szavazás.)

AYźtosgazđĺílkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy

1. elfogadja az előteľjesńés I. szétmű mellékietét képező, a CompuTrend 2000 Fejlesztĺí
Keľeskedelmi és Szolgéitatő Kft-vel (1119 Budapest, Fehérvári út 84ĺA, adőszétm:
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1fO6839I-2-43) kötött, a CT-EcoSTAT rendszeĺ működtetéséľe vonatkozó ,,Szo|gáltatási

Szerződés,, 1. sz. módositását.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 201 5. auguszfus 28.

2. ahatározat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert a SzolgáItatási Szeľzőđés 1. sz.

mó do sítás an ak a|äit äs fu a.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 201 5. augusńls 28.

Napirenđ 5.3. pontja: Javaslat a KEOP 20.l.5-5.7.0 kĺidszámri pá|yánat benyrĺjtásához

."iik.ég". doniések megbozata|ára a Józsefváľosi onkormányzat által fenntartott
intézmények tekintetében
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgĺźrmester

882ĺ20|'5. (uII.28.) sz. Váľosgazdátkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(ĺ.3 igen,0 nem,0 taľtózkodás szavazattĺ|)

Qematikai bĺokkban tortént a szavazás.)

A Vaľosgazdalkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hoga Budapest Fővaros VIII. kerület

Józsefuárosi onkormanyzat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt KEOP-2015-5.7.0

kóđszámú ptiyźľ;aÍĺ konstrukciójaĺa óvodĺĺk vonatkozásźĺbarl If6.453.278 Ft összegben,

vďamint önkormanyzatiközépĺJletek energetikai koľszerűsítése vonatkozásźtban 1'30.453.289

Ft bekerĹilési összköltséggel pá|yázatokat nyújt be az előterjesztés mellékletét képezo

pá|yazati dokumentumokkal, és felhatalmazza a polgaľmestert a pźiyźnatok benyújtásához

sztikséges összes dokumentum aJálĺásźra.

Felelős: polgánnester
Hataridő: 2015. augusďus 28.

Napiľend 5.2. pontja: Javaslat kiizteľületek díjmentes használatának bĺztosítására
Eĺđrcrjesztő: Á,' Pét", _ a Józsefvárosi Gazdólkodási Kôzpont Zrt. városúzemeltetési

igazgatója
j

Soĺós Gytirry
Ą napiréndi pont vitáját megnyitja, megadja aszőtKomássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Miutan Ĺet 

"lotoj"sńés 
érkezett ugyanabban a kéľdésköľben egy ülés napirendjére, ezért

tartózkodni ťog az előterj eszté s megszavazásakoľ.

Soĺís Gyiiľgy
További kerdés' hozzÁszőLás nincs, a napirendi pont vitáját lezĄa, szavazásta bocsátja a

hatán ozati javaslatot :
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A Yźrosgazdalkodasi és Pénztĺgyi Bizottság úgy dönt, hogy a ,,Budapest-Józsefuáľos,
Magdolna Negyed Pľogram III.'' keľetébeÍ\ a ,,T|/I Tarsadalmi akció megszervezése
(lomtalanítás, paĺkok takarítása)'' projekt megvďósítása érdekében az tkont 2008
Köľnyezetvédelmi Kft. (székhely: 1184 Bp., Lakatos út 6i-63.) részére,2015. augusztus 31.
napjától a MNPIII. Támogatási szęrződés szeľinti ťlz1kai ztnásźnak időpontjáig fielenleg
tęÍvezett 2015. október 15.) az alábbi lomtďanításľa kijelölt épÍiletek előtti területen,
alka.lmanként 3 db konténer elhelyezését biziosítja közterület-használati díj fizetése nélkĹil:

- Budapest, VilI. kerĹilet Bauer S. utca 4.
- Budapest, VIII. keľület Bauer S. u. 1i.
- Budapest, VIII. kerület Daĺkó u. 34.
- Budapest, VilI. keľĺilet Dobozi u. 19.

- Budapest, VIII. kerület Lujza u. 8.
- Budapest, VIII. kerület Lujzau.12.
- Budapest, VIII. kerĹilet Lujza u. i5.
- Budapest, VilI. keľtilet Lujza u. 16.
- Budapest, VIII. kertiletLujzau. 18.

- Budapest, VIII. keriilet Lujzau.2}.
- Budapest, VIII. kerĹilet Lujzau.22.
- Budapest, VIII. kerĹilet Lujzav23.
- Buđapest, VIII. keriilet Lujza u. 38.
- Budapest, VI[. kerület Magdolna u. 6la.
- Budapest VIII. keriilet Magđolna u. 12.

- Budapest, VIII. kertilet Magdolna u. 20.
- Budapest, V[I. kertilet Magdolna u. 34.
- Budapest, VIII. keľĹilet Magdolna u. 44.
- Budapest, VIil. kerület Nagy Fuvaľos u. 26.
_ Budapest, VIII' kerület Szerdahelý u. l1.
- Budapest, VIII. keriilet Mátyástét2.
- Budapest, VilI. keľtilet Mátyás tér 5/a.

- Budapest, VIII. kerület Mátyas tér 13. (konténer a Mátyas tér 6-8. szám elé
kihelyezve)

- Buđapest, VIII. kerĹilet Szigetvláľi u.4.

Egy alkalom avźůIa|kozálsi keĺetszerződés mellékletétképező megľendelésben rögzített napon
azottmeghatźlrozottidőintervallumot jelent.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 201'5. augasztus 31. napjától

Soós Gyiiľgy
Megállapítja, hogy |2 igeĺ,0 nem, 1' tartőzkodás szavazatta| aBizottsźry az a|ábbíhatźnozatot
elfogadta:
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883/2015. (VilI.z8.) sz. váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(|2 igen,O nem, 1 taľtózkodás szzvazatta|)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy đönt, hogy a ,,Budapest-Józsefuaros,
Magdolna Negyed Pľogľarn III.,' keretében, a ,,T7/1' Taľsadalmi akció megszervezése
(lomtalanítás, parkok takaľítása)'' projckt mcgvalósítása ćrdckóbcn az okont 2008
Környezetvédelmi Kft. (székhely: 1184 Bp., Lakatos út 61-63.) részéte,2015. auguszĹus 31.
napjától a MNPIII. Támogatásí szęrzőđés szerinti ťĺzikai záĺástnak időpontjáig (elenleg
tqvezett 2015. október I5.) az aIábbi lomtalanításra kijelölt éptiletek előtti teľületen,
alkalmanként 3 db konténer elhelyezését biztosítja közterület-haszná|ati díj fizetése nélkül:

Budapest, VIII. kerület Bauer S. utca 4.
Budapest, VIII. keľtilet Bauer S. u. 1 1.

Buđapest' VIII. kerület Dankó u. 34.
Budapest, VIII. keľtilet Dobozi u. 19.
Budapest, VIII. kertĺlet Lujza u. 8.

Budapest, VIII. keri.ilet Lujza u. 1,2.

Budapest, VIII. kertilet Lujza u. 15.
Budapest, VIII. kerĺilet Lujza u. 1'6.

Budapest, VIII. kerület Lujzau. 18.
Budapest, VIII. keľĹilet Lujza u' 20.
Budapest, VIII. kerület Lujza u. 22.
Budapest, VIII' kerület Lujzau.23.
Buđapest, VIII' keľtilet Lujza u. 38.
Budapest, VIII. kerület Magdolna u.6/a.
Budapest, VIII. kerĺilet Magdolna u. 12.

Budapest, VIII. keľület Magdolna u.20.
Budapest, VIII. kerület Magdolna u. 34.
Budapest VIII. kerület Magdolna u. 44.
Budapest VIII. keľĹĺletNagy Fuvaros u. 26.
Budapest, VIiI. kerüiet Szerdahelyi u. 11.

Budapest, VIII. keľtilet Mátyástér 2.
Budapest, VilI. kertilet Mĺítyás t& 5la.
Buđapest, VIII. keľtilet Mátyás tér 13. (konténer a Mátyźs tér ó-8. szźľn ę1é

kihelyezve)
Budapest VIII. keriilet Szigetvĺĺri u. 4.

Egy alkďom avźú7alkozźlsi keretszeľződés mellékletét képező megľendelésben ľögzített napon
azottmeghatátozottidőintervallumot jelent'

Felelős: polgármester
Hatźndő: 201 5. augusztus 3 ĺ. napjától

Soós Gyöľgy
Ülés végén kérđéseket lehet feltenni.
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rÉpvlsnloĺ ľnr-vrlÁco sÍľÁs xpnÉsBx
(s zó s z er inti I eír ás b an)

Komássv Akos
Gondolom onök előtt sem ismeret|en az auguszťus 20-a kapcsán kialakult cirkusz, vagy

probléma. Az a kérdésem, hogy a Közĺerület-felügyeletnek végiil is mi az álláspontja abban a

kérdésben, hogy akkor volt masik biztosító a renđezvényen' vagy sem? Ha nem volt, akkor

kik voltak, akík nęm engedték be a civil tüntetőket, és milyen jogcímen? oľtil!'k neki, hogy

Polgármester Úr áthida|ta eń- a kéľdést, végüI is ott a helyszínen, de mlk az onkormányzat
tervei a hasonló fřĺlĺĺsleges atrocitások jcjvőben tĺjrténő megelőzéséľe, mert szerintem ez egész

összességében Józsefuaľosnak okozott leginkább kárt.
1

Danada-Rimán Edina
Mint ahogy bizonyara Képviselő Uľ előtt ismert, egy szabźiyta\artságs eljtrás került

elrendelésre, ami jelenleg is tart. Tehát az elrenđelést kovetően 15 napunk van aľra, hogy

ezefue a kérdésekľe vá|aszt ađjunk. Továbbá a jövőbeni hasonló esetek elkerülésére is
megoldási javaslatokat fog tenni a vizsgá\at, amelyről teľmészetesen a közvéleményt is és a

képviselőket is tájékgztatni fogiuk.

Boľsos Gábor
Itt a bölcsődei vihaľkaľok kapcsan volt szó aĺrő|, azt hiszem, hogy kerĹileti ingatlaĺrokat vagy

lakásokat is ért ugyanilyen viharkar és hogy szó volt a:ĺól, hogy esetleg valamilyen
segítségnyújtás töľténik, hogy van-e eľľől valamilyen információ, hogy az egyéb lecsapott

helyeken, vagy megséľült helyeken mi a he|yzet.. Ez az egylk. Meg lenne egy masik

kérdésem, annyi még csak, hogy tegnap a Fővaľosi onkormanyratbeje|entette ęzt a kĺĺzponti
tÍanzitzőĺź4 amiből tévesen VII. keriiletnek mondta ezt ahelyet' és most kevésbé ismert, de

ezközigazgaüásilag a VIII. kertilet. Pusztán csak egy kérdés, hogy az onkormanyzattervezi,
hogy itt a Fővarosi onkormanyzatnakvalamilyen módon besegít, se.gít? Mit tervez a Fővarosi

traIlzitzőna e|Itńźsźlva|kapcsolatban, egyiittrnfüödésben a Fővráľosi onkormanyzatta|?

Danada-Rimán Edina
Azon társasházak, akik jelezték a vihaľkáĺt, azok természetesen segítséget kapnak az

onkormányzattól, de ez idáig egy olyan tfusasházjelentkezett ahol életveszé|y elhźtĺÍÁsra

volt szĹikség, ameiynek a koltségeit a Józsęfuarosi onkorĺrranyzat eLő|egezte meg' ez egy

hbtósági kcjtelezés, tehát hatóstĺgi|ag előlegeztĺik meg a kiiltségeket. Ennél ahőzná|, amely

lakóknak sziikségfü volt elhelyezésre, teľmészetesen azt is megoldotfuk. A tľanzitzónéLva|

kapcsolatosan szamunkra is, tehát a Józseťvátosi onkormźnyzat számfua is többletköItséget

jelént a megnövekedett KözterĹilet-feltigyeletnek amegnövekedeti létszámmal vďó jelenléte a

koĺ".ti1"t"ken, mert, hogy erre szfüség volt' En úgy gondolom, hogy a VIII. kertilet

közígazgatźlsi hataran beltil van ez a Veľseny utca!. piac teľülete, ahová ez a Í:aľzitzőna
kiďakítasra kerül. Mindenképpen segítenie kelJr az tnkormĺányzatnak, és Ęy tudom, hogy

Főpolgármester Úľ is ezt szeľetné, hogy ha mindegyik önkoľmanyzat besegítene. De

természetesen erről majd a megfelelő forumokon a döntések meg fognak szĹilętĺri.

Komássy Ákos
Az e|őző kérđésemmel kapcsolatban köszönöm szépen avtůaszźtt, Jegyző Asszony. Én csak

arra az egy kérdésľe varnék konkrét vtůaszt, én éľtem, hogy lesz egy jelentés, ami szepen

részletesen értékęli a helyzeteÍ,, de hogy az augtlsńus 20-i rendezvény biztosítására bźlrkl az
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onkormanyzat nevében,vagy onkormányzattól rendelt-e a Közteľület-felügyeleten kívtil más
biáosítási szervezetet, vagy biztonsági szolgźt|atot? Ez szerintem nyomozás néIkĺil is
bizonyaĺa tudja.

Danada-Rimán Edina
Igen, ezt tudom. Az onkormźnyzat részéľől senki nem rendelt más biĺosító egységet, vagy
céget a helyszínĺe. Aki még a Köaerület-felügyeleten kívĺil jelen volt az aKesztyugyźtr,tehźń
Kovács .Barbaráék ältal megĺendelt biztosító cég, akik viszontklztrő|ag a színpađ biztosítását
véeezlék'

Soós Gytirgy
Köszönöm szépen. óľal6 peľckorbezfuom.

K. m. f.

\ / íí)
,[k'Xu[ Ą

BizBttsás alelňke

Az Mötv.ben foglďt ľendelkezéseknek megfelel, és a Váľosgazdá|kodási és Péľziigyi
Bizottság 20 1 5. augus úus 28-ai ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítj a.

&Á^_
' Bodnár Gat

Szervezési és Képviselői kođa

A j egy zőkönyvet készítette :
"ť! | ^ -'L l.\q",- ud^.Y Ł.t..--

Agdcs Zsanett Rita
Szervezési és Képviselői kođa ügýntézője

A ieeyzőktinw mellékletei:

- !. sz. melléklet ĺ a 869/20]5. (WII.28.) sz.

.2; sz. melléklet l a 870/20I5. (WII.28.) sz.

.3. sz. melléklet l a 880/2015. (WII.28.) sz.

- jelenléti ív
. meghívó

- előterjesztések

VP B hąhźroząt mellélrJete

VP B hatdrozat melléklete

VP B hątározat mellélĺlete

A bizottsági Ĺilést 8
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1. sz. melléklet
a 869/20]5. (WII.28.) sz. VPB hatórozat melléklete

EGYÜTTMÚronÉsl MEGÁLLAPoDÁs

mely létrejött egyrészról Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuáľosi Onkoľmányzata (székhelye:

1082 Budopest, Baross utoa 63 67.; törzskön1ľi szŕlma: .1.'35715; adőszÁma: 157357|5-?-4?;
Képviseletébęn dr. Kocsis Máté; polgármester (a továbbiakban: Onkormányzat);

másrészt
Józsefuáľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.,
cégjegyzéks zám: 0| 10 048451, aďőszám: f529f499-f-42:, képviselętében dr. Pesti Ivett Igazgatőság
elnöke)

valamint a
a ,,CORVIN'' Ingatlanfejlesztési, Építő és Városľehabilitációs Zártkijruen Működő
Részvénytáľsaság (székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em.; cégsegyzékszám: 01-10-

04491! ađószám.. 13033f68-242; Képviseletében: Tatár Tibor igazgatósági tag, Földi Tibor
igazgatősági tag egytittesen (a továbbiakban: Befektető); és

továbbiakban eg;riittesen ,,Felek'' ktjzött az a|u|írott helyen és időben'

A.

PREAMBT]LUM

Az onkormányzat Képviselő-testülete a|18/20|5, (V.l4.) számri határozat l. pontjábą mint a
Józsefuáľosi Váľosíizemeltetési Szolgá|at irényitó szerve úgy döntött, hogy a Józsefuárosi
Városüzemeltetési Szolgálatot 2015. június 30. nappal jogutód néIkĺil megszĺinteti, és a
koltségvetési szerv által ellátott alábbi tevékenységeket 2015. júIius 0l. napjától a Kisfalu
Józsefvárosi Yagyongazdálkodó Kft. _ tarsasági foľmaváltás miatt 20l5. július 0l-ét követően
Józsęfvráľosi GazdáIkodási Központ Zrt. (a továbbiakban JGK zrt.) - ttján |áĺtztja eI. Eľre
tekintettel a jelen megállapodasban rögzített, Józsefuárosi Városüzemeltetési Szo|gá|at á|ta|

ellátott feladatokat 20 1 5. jútius 01 . napjától a Józsefvráľosi GazdáIkodási Központ Zrt. |źÍja e|.

Aláíró Felek eryezően rögzítithogy az onkormányzaą a Rév8 és a Befektető egymással

2003. jrilius 24-én kerętszerződést kötĺĺttek (,,Keretszerződés''). A Keretszerzndés célja a
Corvin-Sétany Projekt két főprogramjrának segítségéve| a városrehabilitáció megvalósítrása

közösségi szeľeplők és a Befektető eryĺittműködésével a Keretszęrzndésben részletesen

meghatározott feltételrendszerben (,,Pľojekť'). A Keretszerződést annak Felei 2005. máľcius
f}-én kiegészítették, és erységes szerkezetbe foglalták (a kiegészített Keretszerződés, a

továbbiakban:,,Kiegészített Keľetszeľződés'').

Felek egyezően rogzitik, hogy az onkormrányzat' a Rév8, illetve a Befektetó között 2003.
szeptember 3O-tn ,,MegáIlapodás vételi jog ryakorlasára történó kijelölésről 1. ütem'' tátgyŕl
szerződés kerĺilt aláírásra, melyet a Felek 2005. március 20-én szintén kiegészítettek és

egységes szerkezetbe foglaltak (a kiegészített Kijelölő Szerződés a továbbiakban:

,,Kĺegészített KijeIöIő Szerződés'').A Futureal Delta Kft. (székhelye: 1052 Budapest,

Régiposta u. |f., nyilvantartja a Főváros Bíĺóság, mint cégbíróság 0t 09 896684
cégsegyzéksz'ámon), (a továbbiakban '.Futureal'') és az onkormányzat 2008' szeptember 4-én

egyĺittmtĺködési megállapodást (,,Egyůittműködési Megá|lapodás'') kötĺittek, melyben
megállapodtak, hogy megfelelően eryĺitt kívánnak miĺködni a majdan kialakítasra keriilő, az

onkormányzat forgalomképtelen tőrzsvagyonának részét képező, az Együttműködési
Megállapodásban Üzemeltetési Terülętként megje|ölt terület működtetése, kaľbantartása és

B.

C.



hasznosítása céIjából. Az Együttmtĺktjdési Megál|apodás alapján 2008. szeptembęr 4-én az
onkormányzat és a Futuľeal megalapította a Corvin Sétány Kftt (székhelye: 1082 Budapest,
Futó u. 4]-53., VI. em., nyilvántartja a Főváros Bíróság, mint cégbíróság 01 09 8905849
céĄegyzékszźLmon) (a .'Táľsaság''). Az Eryüttműködési Megállapodást a Felęk 20l1. május
i9 _ én módosították.

Az onkormányzat és a TarsasźLg 2;008. decęmbęr t7-én vá||a|kozási, hasznosítási és
üzemeltetési megállapodást (a ''Vállalkozĺsi Szerződés'') kötött, melyben a Társaság vźila|ta
a Budapest Vlll. keretében található Corvin koz, a Corvin Sétany továbbá a Yá|la|kozási
Szęrződésben meghatározott eryes közteriiletęk bizonyos részeinek megépítését az
onkormányzat pedig váIlalta ennek e|ĺenében a Corvin Közre, a Corvin Sétányra és a
VáIlalkoási Szerződésbęn meghatározott egyes közterüIetek bizonyos részeire vonatkozó
kizáĺólagos hasznosítiĺsi jognak (az uzeme|etętési kötelezettséggel egyiittes) a kĺjzúti
közlekedésľőI szóló 1988. évi I. tV. 9iB. $ (1) bekezdés szerinti átaďását aTarsaság részére.

Fe|ek egyezően ľogzítik, hogy az Onkormányzat, a Rév8, illewe a Befektető kozott 2014.
szeptember 15. napján megá'||apodás jott létre a Corvin-Sétány projekt Keretszerződés és
valamennyi Pľojekt Dokumęntum közös megegyezéssel történő |ezárásárő|
(,,MegáIlapodĺĺs'')'

A Képviselő-testĹilet |54120|4. (vIIÍ'f7.) szźtmű határozatában ŕlry dĺintött, hogy a Corvin
Sétány Program |ezárásäva| és elszámolásával kapcsolatban - mint a Corvin Sétány Kft.
tĺĺbbségi tulajdonosa - hozzź!áru| a Corvin Sétrány Kft. jogutód nélküli, végelszámolással
történő megszüntetéséhez azza|, hogy a végelsámol ás kezÄőnĄa: 201'5. április 01 .

Fenti döntés alapjan az onkormányzat és a Corvin Sétłíny Kft. kozott 2014. szeptember 15-án
létrejött megáIlapodás értelmébęn a Corvin Sétány Kft. tizemeltetési és hasznosítási joga a
Corvin Séüíny Projektben Iévő eryes közterĺiletek vonatkozásában f0|4. december 31-én
megsziĺnt és a Kft. végelszámolásra kertil. Az onkormányzat a Megállapodás 4.5. pontjában
váIIaIta, hogy a szóban foľgó köĺerĺileteket (Corvin koz, Kisfaludy utca, Vajdahunyad utca,
Futó utcą Corvin sétány) a megszűnés napját ktĺvetően legalább az eddigi mríszaki és

esztétikai állapotban me9órzi, fenntaltja és ĺizemelteti.

Ennek érdekében a Képviselő-testĺilet előzőekben hivatkozott hatÁrozaÍa tarta|mazza, hogy
f015. jaĺuźr 01' napjától a Corvin Sétány Kft. áltäl végzett, a Megállapodásban rogzített
feladatokat a Jőzsefuárosi Vlírostizemeltetési Szotgźiat, f0l5. 07 . 0l . napjától a JGK Zrt. |átja
el.

I. Annak érdekében, bogy a sétany továbbra is a megszokott színvonalon üzemeljen, a Corvin
Zrt. felajánlrást tett az Onkormányzat részéte, hory a fenti H) alpont szerinti a munkát segíteni
kívánja azza|, hogy a szóban forgó közterületeken (Corvin köą Kisfaludy utcą Vajdahunyad

, utca, Futó utcą Corvin sétány) kiegészÍtő üzemeltetési feladatokat végeme, saját forrrásai. terhére.

A FENTIEKRE TEKINTETTEL, felek aza|ábbiak szerint állapodnak meg:

i
i
i

I; EgYiittmííködés tárgva:
i

I..1. Szęrzódo Felek megállapodnak, hory a Befektető a Ptk. 6:589 $ a|apjźn, az onkormányzat
kizíľólagos 100%-os tulajdoni hányadátképeza alábbiakban meghatározźlsra keriilő kö'zterületeken, az

alábbi iizemeltetési feladatok elvégzésére jogosult a saját költségén:

i.) KözterÍiletek (Budapest VIII. kerület):

D.

E.

F.

G.

H.
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a) Corvin köz (hrsz.: 3640|)

b) Kísfa|udy utca (hrsz.: 36387)

c) Vajdahunyad utca (hrsz.: 36368)

d) Futó utca (hrsz.:363|411|)

e) Corvin sétány (hrsz.: 363f9 és36283)

A jelen Együttműködési MegáIlapodás 1. szánl,(l męlléklętét képezi azIĺI. pont szerinti felajánlással
érintett kĺjzterületek térképe. A jelen 1.l. pontban meghatározott köztertiletek a továbbiakban
eryĺ.ittesen :,,Kĺizterü|etek''

2.)Üzeme|tetési feladatok, amelyek elvégzésre a Befektető jogosult

a) kozterüIetek többlet takarítása, különös tekintęttęl a hétvégi idoszalaa;
b) köztertĺIeti szeméttlĺrolók többszöri iirítésę és a kommunális szemét elsállítása, kĺilönös

tekintette l a hétv é gi iđo szakł a;

c) hó eltakarítás, különcisen a kevésbé fľekventáIt gyalogostertileteken;
d) többlet kertészeti á|lag-fenntaľtó munkák fünyírás, önttjzés, gyomirtás
e) egyedi karbantaľtrĺsi és kertépítési munkák az onkormányzat á|talkijelölt közteľĺilet-fenntartó

szervezettel alkalmanként egyeúetyeloszlopot pollerek, kőburkolat; ntĺvénypótlás,- és

ü ltetés, gy epsz(5ny eg;

Đ karácsonyi disni|ágítás rendelkezésre bocsátása, fel- és |eszerelése.

I/2. Szerzndő felek megállapodnak, hogy a fenti ĺizemeltetési feladatok nyújtása során egymással
eryÍittműködnek.

II. tÍzemeltetési feladatok:

IIl1 . KĺjaeľüIetek tÔbblet takarítása

Üt.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy Befektető jogosult a Közterületen többlettakarítási
munkĺĺkat végezni folyamatosan, külö'nös tekintettel a hétvégi többlet takarításra.

II/|.2. Szerződő felek megállapodnat hogy Befektętő előzetesen bejelenti a JGK Zrt. tészére,hogy
milyen jellegtĺ többlet takarítĺási munkákat kíván elvégezni az a|álbbiak szerint:

- tęrvęZętímunka
- munkát végző vállalkozás cégneve és adatai
. tervez'ettmunka ídőbeni ĺitemezése

Iv|.3. Szerzőđó felek megállapodnat hogy a Befektetó a fenti IU|.2. pont szerinti bejelentést
kizźrő|ag a munka megkezdésének legelején eryszeri alkalommal teszi meg. Ezt követően csak akkoľ
köteles Befektető bejelentést tenni, ha a bejelentett adatokban vá|tozás k<jvetkezik be.

IIl2. K<jzteriileti szeméĺárolók többszöri ürítése és a kommunáIis szemét elsállítrísa.

Iv2.1. Szerződő felek megállapodnak, hory Befektetó jogosult a Közteriiletęn közterületi
szeméttárolók többszöľi ürítése és a kommuná|is szemét elszállítása munkákat végezni folyamatosan,
kiilönös tekintettel a héwégi időszaka.

IU2.2. Szerződő felek megál|apodnak, hory Befektető elözetesen bejelenti a JGK Zrt. részére, hogy
milyen jellegiĺ tÓbblet munkákat kívan elvégeni aza|źtbbiak szeńnt:

- tęrvezeĹt munka
- munkát végző vá||alkozás cégneve és adatai

- teÍvezett munka időbeni ütemezése
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IIĺf.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Befektető a fenti I1l2.2. pont szerinti bejelentési

kötelezettségének kizarólag a munka megkezdésének legelején eg1ĺszeri alkalommal megÍenni. Ezt
követőęn csak akkor koteles Befektető bejelentést tenni, ha a bejelentett adatokban vá|ÍozÁs

következik be.

IIl3. Hó eltakarítás. kiilönösen a kevésbé frekventátt gvalogosterületeken

IIl3.1. Szerződő felek megáIlapodnak, hogy Befektető jogosult a Közterületen hó ęltakarítási

munkákat v égezni, kü l önös tekintęttel a kevésbé fĺekventált ryalo gosteri.i letekľe.

Í|/3.2. Szęrződő felek megáIlapodnak, hory Bęfektető előzetesen bejelenti a JGK Zrt. részére,hogy

milyen jellegű többlet munkákat kíván elvégezni.

IIi4. Többlet kertészéti állag-fenntaľtó munkák

IIl4.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy Befektető jogosult a JGK Zlt.-vel előzetesen egyezteteÍ1en

. a Köztęrtileten tĺjbblet kertészeti, állag-fenntartó munkákat végenli.

IÍl4.2. Szerződő felek megállapodnak, hory Befektető elózetesen bejelenti a JGK Zrt' részére'hog
milyen jellegíĺ többlęt munkákat kíván elvégezni.

IIl5. Egyedi karbantartási és kęrtépítési munkák

IIl5.1. Szęrződő felek megállapodnak, hogy Befektető jogosult a K<jzteriileten egyedi karbantaľtási és

kertépítési munkákat végezni a JGK Zrt.-ve| alkalmanként egyerte&ę.

II/5'f. Szerződő felek megáIlapodnak, hogy Befektető elózetesen bejelenti a JGK Zrt. részére,hogy

milyen jellegű többlet munkákat kíván elvégezni.

1116. Karácsonyi díszvilágítás rendęlkezésre bocsátása. fel- és leszerelése

IIĺ6.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy Befektető jogosult a I.l. pontban ĺogzitett Köztertileten

karácsonyi dísmi|ágítást rendelkezésre bocsátani, azt fe!- és leszerelni a Józsefuaľosi Polgármesteri

Hivatal Gazdálkođási Ügyosztályitva| egyezteVe, aĺnak előzetes jóváhagyásáva|,

IIĺ6.2. Szerzódó felek megállapodnak, hogy karácsonyi díszkivilágítással jaró elektromos áram

közíizemi költségeket az onkormrínyzat köteles megÍizetni legfeljebb nettó l00.000,- Ft értékben.

II]6.3. Szerződő felek megállapodnak, hory kaľácsonyi díszkivilágítás első kihelyezes előtt a műszaki
megfelelőséget igazo|ő míÍbizonylatot köteles Bęfektető az onkormányzat részére megkiildeni. Ezt
követóen a Befektető akkor kciteles a miĺszaki megfelelőséget igazo|ő műbizonylatot megktildeni az
onkormányzatrészér, ha új fénysor felszeľelésére kerüI sor.

III. Felek eeyĺittmííkłidése

III11. Szerződő fe|ek egyezően ri5gzítik, hogy a Befektető az I. és II. pont szerinti üzemeltetési

feladatok elvégzésre jogosult, de nem köteles.

IIIJ2. Az onkoľmányzat és a JGK Zľt. kijelenti,hogy azI. és II. pont szerinti ĺizemeltetési feladatok

elvégzéséhez a hoz-zÁjźralrísát jelen Egyĺittmiĺködési megállapodás aláírásáva| az ĺ., és II. pontokban

foglalt feltételekkel megadja.

IIv3. A Befektető azI. és II. pont szerinti üzemeltetési feladatokat vállalkozók bevonásával végzi e|, a

vál lalkozók magatartásáért B efektető felel.

III]4. Az I. és II. pont szerinti fentí feladatokellrátźsát a Befektető mindenkoľi anyagi lehetőségétőI

fiiggően hajtaná' végre, részben saját fonásból, részben az egyutÍmiĺködést ijnként vá|laló

kiskereskedőkhozzétjátu|ásábóI. Az onkormányłAtot és annak intéanényeit a kiegészítő üzemeltetési

tevékenység pénzügyileg nem terheli. A kiegészítő üZemeltetési köItségek utólagos meglérítésére az

onkoľmányzat semmilyen ktĺrülmények között nem köteles.



' Iil/S. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen Együttműködési Megállapodás tekintętében az
alábbi kapcsolattartókat adják meg:

Kertészeti munkák:
i

i Befektetó részérőĺ:

" i Név: Befektetó á|ta| a későbbiek során megadásra kerülő kapcsolattartó

I i relefon:

i email:

i JcK Zrt. részérő|:
i

. i Név: Varsa ZitaBeáta ffikęrtész
1'

' telęfon: 06-209-267-300
..' . email: zbvaľga@jvsz8.hu

. Díszkivĺlágítás:

Név: Befęktetó á|tal a későbbiek során megadásra kerülő kapcsolattartó

telefon:

email:

Gazdá|kodási Üełosztá|y részérőI:

Név: GaáI Krisztián

telefon: 4592-594

emai I : gaalk@j ozsefu aros. hu

Egyéb munkák:

Befektető ľészéről:

Név: Befektető á|ta| a későbbiek során megadásra kerĺilő kapcsolattaľtó

telefon:

email:

IGKZrt. részétő|:

Név: Bihari Máýás köaisztaságívezstő

telefon:06-f09-

email: mbihari@jvsz8.hu

IV. rdőtaľtam

IV/l. Szerzśdő felek megállapodnat hogy jelen Egyĺittmliködési Megátlapodást határozat|an

idĺjtaltamra kötik'
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V. Együttm ĺĺködési meeállapodás m egszüntetése

Y/1. Szerződo felek megállapodnak, hogy jelen Együttműködési MegáIlapodást közös megeryezéssel
bármikor megsztintethetik.

Y/2. Szęrzódő felek megállapodnak, hogy a Befektető bármikor indoklási köteĺezettség néIkĺjl 30
napos felmondási idővel jogosult jelen E5zĺittműködési Megállapodást felmondani.

Y /3. Szerződő felek megállapodnak, hogy az onkormányzat és a JGK Zrt.30 napos felmondási idővel
jogosult jelen Egyiittmtĺködési MegáI|apodást felmondani az a|źhbi ęsetekbęn:

azI. és II. pont szerinti üzemeltetési feladatok végzése során a Befektetőnek vary a Bęfektetó
á|ta|megbizott váIlalkozó kárt okoz a kozteriileten

. JGK Zrt. tlgy ítéli meg, hory a I. és II. pont szerinti üzemeltetési feladatok ellátásának
színvonala nem megfelelő

Önkormányzat és a JGK Zrt. a je|en pont szerinti felmondási jogát abban az esetben jogosult
gyakoľolni, ha írásban felhívta Bęfektetőt a hiányosság, káresemény oľvoslásáľa és ennek Befektető a
felhívásban szabott hataridőn beli.il a JGK zrt. vaw az onkoľmányzat megítélése szęrint nem tett

eleget.

VI. Záró rendelkezések

VI/l. A jelen Eryüttműködési Megállapodrás vonatkoásában a Felęk koni vagy valamely Fél részére
ađandó minden értesítés, utasítás, felhívás, kcivetelés vagy közlés csak írásban történhet és csak akkor
érvényes, ha a fejlécben megjelolt címrę kézbesítik személyes kézbesítés, ajánlott levéI vagy fax
formájában. Ha az ajźtn|ott levél ,,nem kereste'' jelzéssel éľkezik vissza, t,gy a, a postára adást követő
5. napon kézbesítethek kell tekinteni. A fenti értesítési címét bármely Fél a többi Félhez intézptt
eryo ld alú ny i|atko zattal me gváltoztath atj a.

VVZ. Felek megállapodnak abban, hory a jelen Eryĺittmiĺkĺ'dési Megállapodrásból eredő és az azza|
kapcsolatos közöttiik felmerĹilő valamennyi vitás kérdést egymás között közvetlenül, békés úton
kísérelnek meg rendezni. Amennyiben a békés rendezés ésszerű időn beltil nem vezet eredményre, a
Felek megállapodnak, hory bármely azEgynftműköđési Megállapodásból vagy azza|kapcsolatosan
fe|meriilő jogvitźLt, érdekellentétetvagy kĺivetelést kizáről'agaz1952. évi III. a Polgári Pęrrendtaľtĺísról
szóló tcjrvény szabáiyai szerint hatáskörręl és illetékességgel rendelkező rendes magyat bíróság útján
rendezik.

VV3. Jelen Megállapodásra a maryar jogot kell alkalmaai'

VI/4. Jelen Együttľnűködési Megállapodĺás aláírasát az onkormányzat Varosgazdálkodási és Pénzĺĺryi
Biz-ottságaa869/2015.(Vĺn.28.)száműhatározztźxa|hagyta jővá.

VI./5. Ha a jelen Együttmiĺköđési MegáIlapodás valamely rendelkezésę a magyat jog alapján
érvénýelen, jogszabálysértő vary bírói úton kikényszeríthetetlen, akkor a jelen EryÍittmiĺködési
Megállapodás csak a jogszabá|ynak ellentmondó, érvénýelen, illetve bírói liton kikényszeríthetetlen
részben válik éľvénýelenné, és mindez nem érinti a megmaradó rendelkezések érvényességét és

hatźiyćú kivéve, ha az Eryüttműködési Megállapodás az éwénytelen rendelkezés hiányában
éľtelmezhetetlenné, vagy érthetetlenné válna. A Befektető kijelenti, hory ismeri az átláthatő
szervezetnek a nemzeti varyonról szoIő 201' 1. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdésének 1. pontjában
foglalt meghatározźtsát, s a nęmzęti varyonróI sző|ó20|l. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdésének
1. pontjában foglaltaknak megfelelő źt|átható szervezętnek minősül.
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VI/6. Jelen Szerződéskizárő|ag írásban, valamennyi Fél'hozzátjárulásával módosítható.

Felek je|en Együttmíĺködési MegáIlapodást, mint ĺizleti akaratukkalmindenbenegyezotjóváhagyóĺag
írták a|á.

Budapest,2015.

Budapest Józsefyáros Onkoľmányzat ,,CoRvIN'' Ingatlanfejtesztési, Epítő és

Váľosľehabilitációs Zártkőrtien Mííködő
Dr. Kocsis Máté polgármester Részvénytáľsaság

Tatár Tibor igazgatősálgi tag

Fö I di Tibor i gazgatósági tag

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
képviseletében

dľ. Pesti lvettLgazgatóság elnöke

Fedezet: .........dátum: Budapest,2015.

Pénztigyileg ellenj egyzem :

Páris Gyu|áné
pénzü gyi ljgy osztźÄyv ezető

Jogi szempontból el|enje Đ|zęml
Danada-Rim án Edina j e gy ző
nevében és megbízásából

' dr. Mészar Erika

a|jegyző
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2. sz. melléklet
a 870/20]5. (WII.28.) sz' VPB határozat melléklete

szÁuÍľóI KERETszERzőDÉs
3. sz. uooosÍrÁsn

amely |étrejott egyrészrő| Budapest Főváros VIII. keríi|et Józsefuáľosi önkoľmányzat
(székhe|y: 1082 Budapest, Baross u.63-67., képvĺse|i: dr. Kocsĺs lĺáté po|gármester, adószám:
L57357L5-2-4f, tousszám:.735715, bankszámlaszám: 10403387-00028587-00000000, KSH számjel:
I57 357 t5-B41 1-321-01), m int Megrendelő (a továbbiakba n Megľende|ő),

másrészrő| a Saint.Gobain ZÉ. (1107 Budapest Ceglédi út 1-3., képv: Korcsik llbor ĺgazgatósági
tag és Török Krisztina gazdasági igazgatő, mint egyÜttes cégjegyzesre jogosu|tat cégjegyzékzám:
0Ĺ-70-042495, adószám: 109z13oz-z-44; ban?szám|aszám: 10800007-60000000-13604002) mĺnt
Szál|íto (a továbbiakban: Szá||rto) közott az a|u|írott helyen és időben, az a|ábbi feltételek me||ett, mĺnt
Vá||a|kozó (a továbbiakban: Vál|alkozó) kdzött az a|uĺírott napon és fe|téte|ek mel|ett.

I. E|őzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő foL4. évben a 2011. évi CVffi. tv. (továbbiakban: Kbt.) fiI.
része szerinti nyílt közbeszerzési e|járást folytatott le ,,Szá||ítási keretszeaődés a Budapest
Magdo|na Negyed minimum 56 önkormányzati bér|akásának részleges felújításához
szükséges építőanyagok és eszközök biztosítására eseti megrendelések a|apján,'címmel.

A közbeszeaési eljárás nyeľtese a Szá||íto lett, így Fe|ek 2014. május 9-én szá||ítóĺ

keretszeződést (a továbbiakban: ,,SzerződésJ kötöttek. Tekintettel arra, hogy az aján|ati

kötöttség az 1959. évi IV. törvény szerint á||t be a szenődés tekĺntetében, azonban a

szeződésktjtésre 2014. március 14. napját követően került sor, a szerződésre a 2013. évi V.

törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadőak, ezért Felek 2015. május 9-én megkötötték a

szerződés 1. sz. módosítását.

A Megrende|ő és a Közreműkĺjdő Szervezet kĺjzött a 2015. március 25-én aĺáírásra kerĹilt a

Támogatási Szeaődés 7. számú módosÍtása, ame|y taĺtalmazta az MNPIII projekt befejezési

határidejének 2015. május 30-ról 2015. augusztus 30-ra töfténő módosítását' Tekintettel
arra, hogy a44 családot érintően a lakáskorszerűsíitési munkákhoz kapcsolódóan a Vállalkozó

te|jesíŁésére nem Volt lehetőség, a megvalósítása érdekében 2015. május t4-én a
Városgazdálkodási és Pénzíjgyi Bizottság 428/2015'(V.05.) számú határozata alapján

aláírásra kerÜlt a szerződés f. sz. módosítása, ame|yben a szerződés VI.l. pontja

módosÍLásra került a szerződés időtaľtamának 2015.05.15-ról 2015.08.30-ra töľténő

módosítÉsa tárgyában.

Budapest Főváros VIn. kertjĺet Józsefuárosĺ onkormányzat Képviselő-testület

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizotbág B7olz0Ĺ5,(VIII'ZB.) számú határozatában döntött a

szerződés módosításárő| a szeĺződés időtartamának módosíitása tárgyában, tekintettel arra,

hogy a módosiitás a projekt sikeres zárásához elengedhetetlen. Amennyiben a

szerződésmódosÍĽásra nem kerül sor, abban az esetben a projeK sikeres zárása veszé|ybe

kerül.
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1.) A felek a Keretszerződés VI.1. pontját módosíqiákaz alábbiak szeľint:
A Keretszeződés IV. 2. pontja tartalmazza, hogy a Megrende|ő képvĺseletében a csa|ádoktó|

érkező igények _ me|yeket Kĺvite|ező á||ít össze, és Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zľt..

engedé|yezi - alapján összeá||ított megrende|éseket Projektmenedzser társaság képviseĺője
adja |e Szál|rto részére.

A Keretszeződés VI. 7. pontja tarta|mazza, hogy je|en szerződésben a Kivitelező, az MNPIiI
keretében kivá|asztott, a fe|rijltast szervező szeruezet. Rév8 Zft. köte|es hĺvata|osan a
Szálĺítónak a kivite|ező szervezetet megjelo|i a kĺvá|asztást követő 8 napon belül.

Megrendelő kije|entí, hogy a Kivite|ező kiválasztása érdekében a ,,Szociális Lakhatási
Technĺkai Segítségnyújtás bĺztosítása,, tárgyában 2014. december 1B-án megíndĺtott (KÉ
2626012014) és eredményte|enÜl záru|t nyílt közbeszerzési e|járást követően, 2015.05.14-én
újabb, 2 részes hirdetmény közzététele né|krj|i tárgya|ásos ktlzbeszerzésĺ e|járást indított'
amelynek 1. része eredményesen került |efolytatásra. A Megrende|ő 22 |akás

korszerűsíŁésére vonatkozóan a Megbízási Szeaődést a Vöröskereszt Csapvíz Kft

Konzorciumma| 2015. június 2B-án megkdtötte.

Megrende|ő kije|enti, hogy a hirdetmény közzététele né|krjli tárgyalásos közbeszenési eljárás
eredménytelenü| záru|t 2. részében szerep|ő, a fennmaradó 22 csa|ádra vonatkozó
|akáskorszerűsŕtésĺ munkák megva|ósításáról a Képvise|ő-testüĺet a l5tl20l5. (VI.25.) számú
határozat 2. pontjában döntött. A döntés éľtelmében a fe|adatot a Józsefuárosi Gazdá|kodási
Központ Zft. hajtja végre, a megbízási szerződést a Megrendelő megkötcitte.

Felek egymás között elismerik, hogy mindkét Kivite|ező vonatkozásában a te|jesítés
határideje a mindenkor hatályos Támogatási Szeaődésben szereplő projeK fizikai befejezési
határidő (RoP IH jóváhagyás esetén 2015.10.15.), amely a Szá|htova| megkötött 2. sz.
szerződésmódosításban meghatározott befejezési határidőné| későbbi időpont.

Fe|ek egymás kĺjzött e|ismerit hogy _ a 2015.08'30-i határidőt figyelembe véve -
Megrendelő nem tudta a Kivitelezőket a megrendelések összeá|lítására időben rendelkezésre

bocsátani, ezéft a 44 csa|ádot érintő |akáskorszerijsítési munkákhoz kapcsolódóan a Szá|líto

teljesítésére teljeskti rű en n i ncs I ehetőség.

Felek egymás között e|ismerit hogy a Kivite|ezők rendeĺkezésre ál|ásátóĺ számíbła a 44
csa|ádot érintő |akáskorszerĺjsítési munkák végrehajtása r'jtemezetten zaj|it a 2015.10.15-ig

taftó időszakot figye|embe véve időarányosan teljesí.iĺt. A je|en módosÍ[ás aláírásáig

megtöľtént szállítói teljesítések vonatkozásában Megrendelő kijelenti, hogy a szálĺíťások

hiány- és hibamentesek voltak.

Felek a jelen szeződés teljeskörű teljesítese érdekében az MNPIIi fizĺkai befejezésének

módosItasával osszhangban a Szerződés határozott időtaftamát 2015. augusztus 3o-ról a
projekt mindenkor hatályos Támogatási Szeruődés szerinti fizikai befejezési
határidejéig (a benyújtott kérelem alapján jelenleg váľhatóan 2015. október 15')
módosítiák'
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A módosítás a Szerződés egyéb rende|kezéseit nem érĺntĺ, azok vá|tozatlan taľtalomma|
maradnak érvényben és hatályban. Jelen szerződés mindkét fé| á|tal törént a|áírásának
napján lép hatá|yba.

Felek a szerződést, mint akaratukka| mĺndenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után,
he|ybenhagyólag a|áírják.

Kelt: Budapest 2015. augusztus ....

Budapest Főváros VIII. keriilet
Józsefuárosi onkoľm ányzat

dr' Kocsis Máté po|gármester

Megrende|ő képvise|ője

Fedezet:

Pénzügyileg ellenjegyzem :

Páris Gyu|áné

p énzúgyi ri gyosztá | yvezető

Jogi szempontból e|lenjegyzem :

Danada-Rimán Edina

jegvző

nevében és fe|hata|mazásábó|

dr. Mészár Erika

a|jegyző

Saint-Gobain ZÉ.

Korcsik Tibor ĺgazgatósági tag és

T<jrök Krisztina gazdaságĺ igazgatő

Szállító képvĺselője
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3. sz. melléklet
a 880/20I5' (WII.28.) sz. VPB hatórozat melléklete

Válla lko zási szerző dés

amely létrejott egyrészrő| a

Budapest Fővaros VIII. keľtilet Józsefváľosi Onkormányzat (1082 Budapest, Baross utca
63-67., adőszámz 15735715-2.42,torzssztĺm:7357t5, statisztikai szám: 15735715-84Í1-32I-
0l, bankszáriaszám.. K&H Bank Zrt. 10403387-00028570-00000000) képviseletében eljáró
Józsefuárosi GazdáIkodási Ktizpont Zrt (1082 Budapest, Baľoss u. 63-67., adószám:

25f92499-2-42, cégsegyzékszőłn: 01-10-048457, bankszámlasztlĺĺl: SBERBANK: 14100309-
92It0549-01000008, képviseli: Kovács ottó vagyongazdálkodási igazgatő), mint
Megrendelő, másrészről

Thelien Tervező Kft. (székhely: 1085 Budapest, József kĺ. 69., adőszám: |48|9708-f-4f,
szám|aszäma:10918001-00000060-84800008, cjsz: 0|-09-92|438, képviseli: Bákonyiné Henkeí

Gabriella ůgyvezeto), mint Vátlalkozó között a Megrendelő által lefolýatott kozbeszeruési
értékhatárt el nem érő beszeruési eljaľás eredményeként, valamint a Varosgazdálkodási és

Pétlzugyi Bizottság 880i201.5.(v[I.28.) szźtm,ĺhatźtrozat alapjan az alábbi feltételekkel:

A szerződés táľeya: Budapest, VIII. keľÍilet Tolnai Lajos u. 19. sz. alatti Tücsök-Lak
Bölcsőđe vihar okozta kaľ helyľeá||itása.

1.) A megjel<ĺlt munka szabadáľas.
Vallďkozrás díia:

elfo gadott aj ánLat al apj rín :

27oÁ AtsA:
Osszesen:

nettó 1 .563.779.,-Ft
4f2.220.,-Ft

bruttó 1.985.999.'. Ft

bruttó egymillilí kilencszdznyolvaniitezer kilencszúzkilencvenkilencforint.

A véů|a|koz,étsi díj magában foglalja az ęIlőtzľrdő feladatokkal kapcsolatban felmeľiilő
valamennyi díjat és költséget, továbbá hasznot. Vállalkozó nem jogosult a vállďkozási
díjon felültovábbi ellenszolgáltatás Megrendelővel szemben töľténő éľvényesítéséľe.

2.) A kivitelezés tervezett kezdési időpontja: 2015. augusztus 28.

Munkateľtilet tervezett átadása: 2015. auguszttts2S.
(minden kĺilön értesítés nélkiil)
A kivitelezés befejezési hatĺáĺideje: 2015. szeptember 7.

A végszámla összegének éfiltaLásźú Megľenđelő a szźtnriakézJĺrezvételétőI sztmított 30

napon belülváIlďja.
A Megĺendelő képviselőjének nęve: Zsidi Lajos Tel.: 06 20 4799340
Vállďkozó képviselőjének neve: Bákonyi Róbert Tel.: 06 30 9622065
Felek I. osztályu minőségben állapodnak meg.
Yá|Ia|koző a végteljesítésről írĺásban éľtesíti a Megrendelőt, és kitiĺZik - 2 naponbeltil -

az átadts - átvétel i dőpontj át.

8.) Közteľtilet foglalási engedély beszeľzése YáIla|koző fe|adata.

9.) Az építési nap\ő vezetése a vonatkozó renđeleteknek megfelelően történik.
10.) A balesetvédelmi és hĺzvédelmi előírások betaľtásáľól Vallďkozó kötęles
gondoskodni.

3.)
o),

5.)

6.)
7.)

s9



11.) A számla benyújtasanak feltétele a hiánymentes feladateilátását igazolő műszaki
átadźs - źÍv ételi j e gyzokonyv.

12.) Fizetés móđja: źńutaĺás,a szźlm|akézhezvételétől számított 30 napon belül.
Megrendelő neve, címe: Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Bp.',Baľoss u. 63-67.
Szám|ázÁsi cím: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.1084 Bp' or u. 8.

13.) Vállalkozónak felróható késedeImes teljesítés esetén Megrendelő kötbért számít fel,
melynek mértéke:

végszáľrláľáI: napi 5.000,- Fĺ
14.) Műszaki sztikségességből ađódó pót, ill. többletmunkát a YźiIa|koző a költség-

vetésben elfogadott árakon kdteles eÍvégezli, melynek elszámolása tételes felmérés
alapján történik.

1 5.) I ę|en szerződést felek kĺrałő|ag írasban módosíthatj ak.
16.) A munkavégzés során okozott kaľokért Vállďkozó teljes könĺ felelősséget vállal.

A Vállďkozó kijelenti, hogy anęmzeti vagyonĺól szolő 2011. évi CXCVI. törvény 3. 5. /L/.

bek. 1.pont b./ alpontja alapján át|áthatő szęrvezetnek minősĹil. Ezt a tényt a Megrendelőnek
átađott cégkivonattal igazo|ja. Vállďją hogy a szeĺződés taĺtama alatt a tulajđonosi
szerkezetén nem változtat olyan móđon, amely alapjan már nem minősül át|éLthatő

szervezętnek. Tudomásul veszi, amerľryiben a tulajdonosi szerkezetében történt vtůtozés
miatt, vagy egyéb okból már nem minősĺil átláthatő szervezetnek, a Megrendelő a jelen
szerződést azorľra1'i hatállyď felmondhatj a'

Azokban a kérdésekben, amelyeket ę szetzőďés nem taľtalmaz a PoIgtlri Törvénykönyv
ľendelkezéseit, a Nemzeti vagyonľól szóló törvéný, az egyéb vonatkozó jogszabáIyokat,

vďamint azźita|ánosan elfogadott szakmai szokásokat kell íranyadónak venni.

Készült 4 eredeti példányban.

Budapest,2015. Budapest,2015.

Megrende1ő Yźi]'aJkoző

Feđezet: . dátum: Buđapest,2015.

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Paris Gyulané
p énzugy i ügyo sz|ályv ezető

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Danada-Riman Edina

jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészar Eľika
aljegyző
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