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Tárgy: Beszámoló a Képviselő.testiilet bizottságai 20t3. november 1. _
2014. április 30. kozott átruházott hatáskiiľben hozott dtintéseinek

végľehaitásáľól
A napiľendet nyílt ülésen kell tĺírgyalni,a hatarozat
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi
Humánszolgáltatási Blzottság véleményezi

X

Hatát ozati jav asIat a bizottsáe sztlmźlra:

A

Y árosgazdálkodási és Pénzügy

i Bizottsáý

testületnek az e|őteriesnés megtárgy a|ását.

Humánszolg á|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-

Tisztelt Képviselő-testiilet!

I.

Előzmények

A Képviselő-testület a2013. november

1'. és 2014. ápľilis 30. közötti
időszakban a Budapest
Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testĺiletének Szervei Szervezeti
és Mfüödési SzabályzatáĺőI szó|ő 2512013, (v,27.) számu ľendeletében szabályozza a
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint a Humánszo|gá|tatási Bizottság által
gyakoro lt áÍnlházott hatásköröket.
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il.

A beteľjesztésindoka

haÍározatok nagy száma miatt szükséges az érintett félévesidőtatam tekintetében a
beszámoló előterjesztése, valamint a beszámoló elfogadása Tisztelt Képviselő-testtilet
jogkore.

ilI.

Tényállási adatok

A Polgármesteri Hivata| szewezeti egységei és intézményei,gazdasági táľsaságai május
óta előké s zítettéka hatáĺ o zatok

Erre aIapozva késztilt el

a

vé grehaj tásár őI

s

zó l ó táj ék o

eleje

ztatásukat.

jelen előterjesztés mellékletétképező beszámoló, amely tételesen

tafia|mazza az ĺisszes, érintett időszakban született bizottsági dĺjntést, és azok végrehajtását.

ľ.

A döntés tarta|mának részletes ismertetése

Ahattnozati javaslat alapjźn a Képviselő-testĺilet elfogadja aYárosgazdálkodási és Pénziigyi
Bizottság, valamint a Humiínszolgáltatási Bizottság źfi:uhź'zotthatáskörben hozott döntéseiről
szőIő, tételes és részletes beszámolót az &intett időszak tekintetében.

v.

A diintés célja' pénziigyi hatása

Mivel a bizottságok a Képviselő-testiilet źúruhtľoťthatáskörében járnak e|, ezért a hatáskör
forľását _ mint az önkormányzati hatáskörök fő címzettjét_ az eIlenőrzott és tĺirvényes
ĺlnkormányzati működés biaosítása érdekében indokolt és szükséges tźĄékoztatni a meghozott
bizottsági dĺjntésekĺőI,azok jellegéľől és végrehajtásáľól. A hatźltozat elfogadásának nincs
pénzngyívonzata.

vI.

JogszabáIyi kiiľnyezet

A

Magyarország helyi önkotmétnyzatairól szóló 20Iĺ. évi CLXXXIX. törvény 41. $ (4)
bekezdése szerint ,,A képviselő-testtilet - e törvényben meghatźrozotÍ kivételekkel hatásköreit a polgáľmesteľre, a bizottsźlgáta, a részĺjnkormányzat testiiletére, a jegyzore, a
társul ására nlházhatja át.,,

.

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és MűkĺjdésiSzabályaírő| szőlő 2512013. (v . 27 .)
szttmt önkormányzati rendelet (SZMSZ) 44. $ (2) bekezdése szeľint ,,Az átnlhźlzott
hatáskörok gyakorlásarő| az ań. gyakorló polgármester'bizottság, jegyző, szükség szeľint, de
|e gaIább évente egyszer köteles a Képvisel ő-testtiletnek beszámolni.''.

Kérem az a|ábbi határ o zati

j avas

l

at

e l

fo gadás át'

Határozati javaslat

A

Képviselő-testület úgy dcĺnt, hogy az előterjesĺés 1. számll mellékletétképezó
Városgazdálkodási és Péľrzügyi Bizottság, valamint az eloterjesztés 2. számu mellékletét
képezo Humánszolgáltatási Bizottság 2013. novembeľ 1. -2014. április 30. között, átruházotl
hatásköľben hozott dĺjntéseinekvégrehajtásáról szőIőbeszámolókat

Felelős: polgáľmester
Hatźnidő:2014. aususztus
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elfogadja.
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A dtintés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Szeľvezési és Képviselői Iroda

Budapest, 2014. augusztus 13.
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Dľ. Kocsis lýĺáté
polgármest",

Ą,

Törvényességi ellenőrzés

Danada.Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából
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Dr. MészĺírErika
aljegyző

1. számú melléklet

i,

j

Kijzteriilet-hasznúlati kérelmek elbírdldsa
'201/2013.

A

(xI.04.)

*.Yľ[:í:ĺŤ:L",Ť:ľäT:äľJľä:ľäľatározata

és Pérrzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-haszntiati
_
hozzájáru|ást ad díjmentességgel- az a|ábbí ügyben azzaI, hogy az onkormányzat áLta|
Vaľosgazdálkodási

megrendelt molinó a felújításidejére kihelyezésre kerül:

Közterü1et-hasznźiő,k&e|mező:
Kcizterület-haszná|at
Közterület-hasznáIat

ideje:
céIja:

KöZteľület-haszntiathelye:

Táľsasház Reguly Antal u. 4.
(1089 Buđapest,Reguly Antal u. 4.)
2013. november 4. _2013. november 15.
építésimunkaterĹilet (homlokzatfe|iĄítás)
Reguly Antal u. 4.

Kĺjztenilet-haszná"Iatnagysága: 34

fiŕ

Felelős: polgáľmester
Hatáľiđő:20|3. november 4.

A

VagyongazdáIkodási és Üzemeltetésĺ t)gyosztáł|y Gazdátkodási Iroda tájékoztatőtsa
alapján: A közteľĺilet-hasznáIati engedély kiadásra keľĺilt.
1202120|3. (xI.04.) sz. Városgazdá|kod,álsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(1l. igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Y árosgazdálkodási

és Pénzügyi

Bizottságúgy dönt, hogy

1. köztertilet-haszná|atihozzájárulást ad _ díjmentességgel - az a|ábbi ügyben azzal,hogy az
onkormanyzat á|ta|megľendelt molinó a felújÍtásidějÉľekihelyezésľekerül:

Közterület-hasznźiő,kérelmező: Társasház Horánszlry u.

1.

(1088 Budapest, Horĺínszky u. 1.)
KözteľĹilet-hasznźiat ideje:
20|3. november 4. _2013. november 8.
Közterület-hasznáIatcé|ja: építésimunkaterĹilet (balkonjavítás' źi|vźnyozás)
Kĺjztenilet-haszĺźiathelye:Horlínszky u. 1.
KözteľĹilet -haszná|at nagy sága: I 4 m2 - I 8m2- e,,ŕ _ 6m2 (ütemterv szeľint)

2. tudomásul veszi a Horánszky u. 7. szźm alatti Táľsashźlz karbantartźtsi és felújítási
munkálatok céljából igénybe vett közterület-hasznźiatot 2OI3. október 27. és 2013,
november 3. közötti időszaha.
Felelős: polgármester
Határíđő:2013 . november 4.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y Gazdálkodási Iľoda táljékoztatálsa
a|apján: A ktizteľůi|et-használati engedély kiadásľa került.

I203I20I3. (XI.04.) sz. városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsághatározata
(1l. igen, 0 nem, 2 tartőzkod,ás szavazattal)

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đont,hogy tudomásul veszi az Ete|t az
ÉleténAiapítvany kaĺitatívételosztását 2013. szeptember 16. és f0I3. október 27.kozotta
Btaha Lujza téren a Markus Emília utcában.

A

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013' november 4.

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy Gazdállkodási Iroda tájékoztatása
alapj án: A közteľiilet-használati engedély kiadásra keriilt.

A

Kézbe vesz KÍt. bérbevételikérelme a Budapest WII. kerület, Nagyfuvaros a. 22-24,
is ég v o n at k o zd s db an
s zd m aI atti iir e s ö n k o r m ány zati t ul aj d o n ť,l h e ly
120 4 t2013. (xI.04.) sz. Váľos gazdálko d ás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási

és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzbiárul a Budapest VIII., 35081/0/A/53he|yrajzi számon 1ľily-.ĺntxtott, természetben
üľes,
u ľ.'aup".t V[I.,Nagyfuvaros u.22-24. szálm alatt ta|á|hatő, 41m" alapteriiletű'

<ĺnkormanyzati tulajdonú, udvari bejtĺratű, pinceszinti helyiség béľbeadásahozhaÍfuozott

időre 2018. december 3I, napjáig, aKézbe vesz Kft. tészére,raktźrozźscéIjźtta,9.600'Ft/hó + Áfa bérteti -,kozuzemi és kĺilönszolgźt|tatási díjak ĺisszegen.

2.)

bérleti szerzóďésmegkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzattulajdonában á1ló nem
lakás céIjáĺaszolgá1ďhelyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35l20I3. o/I. 20.)
szélmuBúdapest Józsefuarósi onkormányzatĺ renđe|et14. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelo óvadék megfizetésétváIlaIja a leendő bérlő.
a

3.) a Rendelet 17. $ (4) bekezđéseszeľinti egyoldalú kĺjtelezettségvállalási nyilatkozat
kł5zjegyzői okiratba foglalásátó| a

17 . $

(5) c) pontja alapjtn felmentést ad.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatĺáľidő: 2013. novembeľ 1 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20Í3.12.20-án a bérleti szerződés a|áírásra keľült.
További intézkedéstnem igényel.

A P.B. Consulting Kft. kamat elengedési kérelme a Budapest VIil. keľiilet,
Népszínhdzu. 17. szdm alatti helyiség vonatkozdsdban

L205ĺ20|3.(xI.04.) sz. Váľosgazdálkod,álsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen, 0 nem, 0 tartőzkodáls szavazatta|)

A Varosgazdálkodási

és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

I)

júrul ltoulź a P.B. Consulting Kft.. részérea Budapest VIII. kertilet, Népszínház u.
I7.szám a|att ta|á|hatő, 34820/0lN5 hľsz-ú, 315m, alapterületű, pinceszinti, utcai

nem

bď1áratű nem lakás

megkötéséhez.

célúhelyiség vonatkozásában a 24 havi rész|etťlzetésimegállapodás

2) nem jdrul houlÍ a másodfokú bíróság

áIta| a 4.Gf.75.588/20I2l3. Íigyszámon a
tóketartozás után megítélt, 2009. december l-jétőt a kifizetésig a késedelemmel érintett
naptári felévet megelózó utolsó napon esedékes jegybanki alapkamat + 7%o-ka| nĺjvelt
mértékűkésedelmi kamat, azaz a20|3. szeptembeľ 30-ig ferrnálló 945.509,- Ft késedelmi
kamat elengedéséhez.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hataridő: 2013. november 11.

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján:

végrehaj tó felé tti rlesz ti a hátr a|ékát.

A

hátľalék behajtása folytatódik.

Az

adĺós a

I

L. magdnszemély fedett teremgardaban Iévő 20. szdmú gépkocsi-bedlló
bérbeaddsdra iľdnyuló kérelme a Budapest WII., Prdter u. 30-32. szdm alatti
Cs.

ingatlanon

120612013. (XI.04.) sz. Városgazdálkodási és PénzĺigyiBizottságbatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodásí és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.

2'

3.

engedélyeziCs. J. L.magźnszemély tészérea Budapest Vlil.,Práter u. 30.32. szám
a|atti 3569610lN57 Llľsz-u épületben kialakított tercmgarázsban a 20. számű gépkocsibeźi|őra, határozat|an idejtí bérleti szerzođésmegkĺitését30 napos felmondási idővel
6.406,. Ft/hó + Afa bérleti díj mellett.
a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzattulajdonában ál1ó nem
lakás céljĺĺľa
szo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l2OI3. (VI. 20.)
szźtmű Budapest Józsefuáľosi onkormányzati renđelet14. $ (2) bekezdése a|apjźn a
leendő béflo a bérleti szerződés megktitésétmege|őzően a bérbeadónak 3 havi bruttó
bérleti díjnak megfelelő ĺisszeget óvadékként fizessen meg.

eltekint a kozjegyző előtti egyoldalú kĺjtelezettség vá||a|ő nyi|atkozat megtételétől a
Rendelet 17. $ (5) c) pontja a|apján.

F el elő s p o
:

l

Határidő:2O

gármester, Ki s falu Kft . iigyve zető igazgatőj a
1

3. novembeľ 1 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013.1!.2|'-én a bérleti szerződés a|áírásra keľült.

További intézkedést nem igényel.

A Kisfalu KÍt. 2013.

I.

féléviegyszeríĺsítettéves beszdmolójdnak és a könywizsglźIói
j elentés éne k elfo g adós a

12,07t2013.(xl.04.) sz. Városgazdáikodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(13 igen, 0 nem, 0 tartőzkod'ás szavazattal)
Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság átruházott hatáskörében eljĺĺľva,mint a Kisfalu
Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogya Kisfalu Kft. 2013. I. féléviegyszerúsítettéves
beszáňolój át 454.808ó Ft .i'''"gű mérlegfóosszegge|, 3.786e Ft összegű mérleg szerinti
eredménnýet elfogađja.Elfogadja továbbá a 2OI3. I. félévrevonatkozó konywizsgálói
jelentést.

A

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataridő: 2013. november 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatásaalapján: További ügyintézést nem igényel.

A Kisfalu KÍt. 2013.

I.

félévifeladatelldtlÍsórljl szóló beszdmolójdnak elfogadúsa

1208t 2013. (xI.04.) sz. Város gazdálko dás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság źiruházot|hatáSköľében eljarva, mint a Kisfalu
Kft. egyúemélyestu1ajdonosa úgy dĺint, hogy a Kisfalu Kft. 2013. I. félévifeladatellátásaľól

A

sző|ő b eszátlo lój át elfo gadj a.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezeto igazgatőja
Hatĺáľidő: 2013. november 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatásaalapján: Továbbĺ ügyintézést nem igényel.
vdllalkozdsi szerződésének
Javaslat hét épiitetben végzendő kéményfelújí,tlÍs
megkötésére
1f0gt20|3.(xl.04.) sz. Városgazd,ź./rkodálsi és PénziigyĺBizottsághatározata
(12 igen,0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy d<int' hogy

1. a Budapest, VIII. keľÍi|etben kéményfelújításoktárgyí,kozbeszerzési értékhatártel nem
étő beszeruési eljaľásb aĺ a|egalacsonyabb összegtĺ ellenszolgáltatást tarta|m1z,ő éwéĺyes
ajánlatot - az awĹbitáb|azatszerinti ingatlanok vo-natkozás ában - azBL-KÉMÉNyszorc
Iłft. (székhely: 1164 Budapest' ostoros u. 1/a., cégsegyzékszám..01 09 260468,ađőszźrrl:
10818183-2-42) tette, ď1aÄIai ar <jsszesen II.47O.438,- Ft + AFA ĺisszegbeĺ, ezért az
elj aĺás nyertes aj anlattevőj e.

Cím
I

Diószesi S.u.f2.

2.

Kisfaludi u. 5.

ajźn|ati ár
4 311 637 Ft+

4p4

fszt.2. |akás

378 281Ft+

AFA

fsz. I

633 686 Ft+

AFA

426 978 Ft+

AFA

776 729 Ft+

4p4

EpüIet + I. e. 33; fszt. l

J. Koszoľú u.4-6.
4. Magdolna u. 6/a
5.

Népszínház u.

IL em.

5.

I. em. 6. lakás

17.

l.ép. l.lakás-ldb kémény
6.

Százados út 3-l3.

|

4.ép.26'|akás-3 db kémény

2323 842 Ft+ 6p4

|6.ép.27.lakźs- f db kémény
.ĺ.

Vajdahunyad u. 1l

8.

Vajdahunyad u.

11

9.

Vajdahunyad u.

11

2 010 667 Fr+

AFA

I. em. 13. Iakás

274 309 Ft+

AFA

Fszt. 1/b. lakás

274309 Fr+ AFA

Epĺilet

Felelő s : pol gármester, Ki sfalu Kft . tigyve zető igazgatőja
Határidő: 2013. november 4.

2. ahatźnozat |. pontja alapjáĺ felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az Önkormányzat nevében a
munkálatok elvégzéséľeaz előterjesĺés 3. szźlmű mellékletétképező vállalkozási
szeruodést kösse meg, a 2013. évi kĺiltségvetésbena 11602 címen kéménykaľbarfiartás
előirtnyzat terhéľe.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatfuiđő: a vźi|alkozásí szerződés a|áirásának hatáľidej e 2013 , november

11.

3. a kivitelezés bonyo'litőja a Kisfalu Kft., bonyolítáSi díja a nettó számlaérték |O%o-a + ÁFA,
l.147.044,- Ft + AFA a 2013. évi költségvetésben a 11602 címen kéménykarbantartás
előkányzat terhére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2013. november 4.

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján: A váttalkozási szerződés 2013. november 19-én
megkiitésre került, a kivitelezés elkészült, a szám|a kĺÍizetésemegtłirtént.

Javaslat ,,Vlźllalkozltsi szerződés keretében Józsefvdros kardcsonyifeldíszítése és
díszkivildgítlźsa''tdrgyú közbeszeľzési eljĺÍrds..eredményénekmególlapítltsĺÍra

ZART ULES

I211t20ĺ3. (xI.11.) sz. Városgazdźikodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(12 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság a ,,Váĺlaĺkozási szerződés keretében Józsefváros
karácsoiyi feĺdíszítéseés díszkivilágítása,, tárgytlkozbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy
1.

Pécs, Nagy Imre u. 41.) Ajánlattevó ajźnlata éwényes,az
Ajánlattevő a|kalmas a szerzőďés teljesítésére.Az Ajánlattevő ajźlnIata megfelel az
megindító felhívásban, dokumentációban és a vonatkoző jogszabályokban -

KATAZ6L Kft. (763f

"q*e't
különösen

a Kbt-ben _ foglaltaknak.

Felelős: polgármesteľ
Hatarido: 2013. november 11.

2. a lefolýatott közbeszerzési eljaľás eredményes.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013' november 11.

3. akozbęszerzési eljárásban aK'\TAZ}L Kft. (7632 Pécs, Nagy Imre u. 4I.) a

nyertes

ajan|attevő,mivel azegyet|enajtn|attevőésaján|ata-9.866.200,-Ft+ Afa-azajźn|atkéró

rendelkezésére á1ló fedezeten (nettó 11.574.000 Ft) belül van.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2013' novembęr

1

1.

A Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési tigyosztáty tájékoztatása alapján: A vállalkozási
,""."đdés2013. november 15-én a|áírásra került. A vállalkozó a kivĺtelezésta
szeľződésnek megfelelően végľehajtotta.

Javaslat ,,VdllalkozlÍsi szerződés keľetében Budapest VIII. keriilet otpacsirta utca és
Reviczky utca jdrdafelújítdsa,, tdrgyťl kijzbeszerzési eljdrds.eredmĺlnyének

*"g,źllopít,ź,A,o

zÁnr ĺjĺns

Í212120Í3. (xl.l1.) sz. Városgazdá.Jkodálsi és PénzůĺgyiBizottsághatározata
(12 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a ,,Vállaĺkozási szerződĺźskeret,ében Budapest
VIII. keritet otpacsirta utca és Reviczlry utca járdafelújítása,,tárgyukozbeszerzési eljaľásban
úgy dönt, hogy

A

I. a GMZ Tęrvező és Kivitelezo Kft.. (7020 Dunafcjldvár, Szőlőskertek u. 9.) ajźnlattevĺ|
által benyújtott ajźn|at érvénýelen,- hivatkozva a Kbt. 74. $ (1) bekezdés d) és e)
pontjaiĺa - aján|atából ugyanis nem megállapítható a szerzőđésteljesítéséhezszfüséges
alkalmassági követelmények teljestilése, továbbá nem állapítható meg, hogy nyertessége
esetén az aján|attevő rendelkezni fog a felhívásban elóírt szakmai felelősségbiztosítással,
valamint a kizźrő okok vonatkozźĺsźlbansem megfelelo az ajánlattevő ny1|atkozata,
ugyanis a2007. évi CXXXVI. törvény szerinti 3. $ r) pontja szerinti tényleges tulajdonos
hiánythan ajánlattevonek vezeto tisztségviselőjét kellett volna megjelölnie, aján|attevő
azonban a fenti hianyokat a hianypótlási határidőre nem pótolta.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2013 . november

11.

2. aPONT-PLAN ÉpÍľopa.RlKft. (1053 Budapest, Reáltanoda u. 5.4/|) által benýjtott
aján|at érvénýelen, - hivatkozva a Kbt. 74. $ (2) bekezdés a) pontjĺáĺa_ ugyanis
ď1ánlattevő nem támasztotÍa alá a Semmelrock LaLíĺĺa20*20*8térkő vonatkozásźlban a
költségvetésében szereplő egységttruatett aján|atźń - mely tekintetében az ajtn|atkérő á|tal
végzett piacfelmérésa|apján felmeľült az ańnýa\anul alacsony aľ lehetősége -, így nem
á||apithatő ffieg, hogy aZ ajánlaÍtevo áItal, ezen koltségvetési tétel tekintetében
megajánlott egységár (amely a sza|<rnai aján|at része és az ajánlat éľtékelésľekerülő
taľtalmi eleme) <ĺsszeegyeztethető a gazdasági ésszenĺséggel.Ajanlattevő nem
nyilatkozott aľról sem, hogy hatĺáridőre, megfelelő mennyiségben biztosítani tudja a
térkö vet, nem adta me g aZ aj źnlatkétő á|ta| kért felvilágo

s

ítást.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. november 11.

3.

a Stone Dekor Kft. (2615 Csőváľ, Madách u. 1.) ajanlattevő ajáĺ|ata érvényes, az
Ajánlattevő alkalmas a szerzodés teljesítésére.Az Ajźn\attevő ajánIata _ kétszeľi
hianypótlást, felvilágosítást, valamint ĺírindokolást követően - megfelel az eljarást

megindító felhívásban, dokumentáciőban és a vonatkoző jogszabályokban
Kbt-ben - foglaltaknak.
Felelős: polgáľmester
Határiđő: 2013. novembeľ

4.

-

kül<jnĺjsen a

1 1.

a l efolyato tt kijzbeszerzési e|j

źtrás

eľedményes.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. novembeľ 11.

5. a kozbeszerzési eljarásban a Stone Dekoľ Kft. (2615 Csővár, Madách u. 1.) a nyeľtes
aján|attevő, mivel az egyet|en érvényesajźn|atot tette, és ajánlata_ nettó 17.016.500,- Ft
- az aján|atkérő rendelkezésére źĺ|Ióťeđęzeten(nettó 24.800.000 Ft) beliil van, ám nem
kirívóan alacsony.
Felelős: polgáľmester
Hatátidő: 2013. novembeľ 1 1 .

Jegyzőí Kabinet tájékoztatálsa alapjánz az ÍĹsz-Ker Kft. a kiizbeszerzési eljárás
tisszegezésénekmegielenésének tárgyában intézkedett. A nyeľtes ajánlattevővel ^
váil1.aíkozźlsiszerződés aláírásľa keriilt, a kivitelezés szerződésszerűen lebonyolításľa
kerĺilt.

A

..... saÍm alatt,i díjĘ.lÍtrglékosjogcím
A Budapest WII. keriilet, Mlźtylźstér ...
ZART ULES
nélkiiti részletJizetésikérelme
t213t20Í3. (XI.11.) sz. Váľosgazdáůkodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(12 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási

és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.

hozzájáruIK. Gy. volt bérlő, jelenleg jogcím nélküli lakáshasznáIő részérea Budapest
.........szźĺmalatti |akásľa fennálló, a HáIőzat _
VIII. kerület, Mátyás tér
Budapesti Díjfizetókéľtés DíjhátľalékosokértAlapítvány Kuľatóriuma áIÍaI megítélt
300.đ00,-Ft összegű támogatás figyelembevételével megmaradó 488.085,- Ft tőke
összegű lakbérlhaszntiati- és kapcsolódó külcjn szolgáltatási díj + 164.046,- Ft
késeđelmikamatok, mindcjsszeseĺ: 652.131'- Ft összegiĺ hátralék 48 havi - egyenlő
töľlesztő összegtĺ - részletekben tĺĺľténőmegťrzetéséhez. Amennyiben jogcím nélkiili a
rész|etfizetésimegállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően hiánýalanul teljesíti a
ťĺzetésikĺjtelezetts é geit, a r észIetťlzetést tovább i kamat nem terheli.

2.

Amennyiben nevezett báľmely hónap 15. napjáig fentifizetési kötelezettségének - így
az á|ta|a vállalt adósságtörlesztésnek, valamint az aktuális havi lakáshaszĺtůati díj és
külön szo|gtitatási díjak megfizetésének nem' vagy nem maradéktalanul tesz eleget,
űgy a rész1etfizetési megállapodás a 1612010. (ru.08.) szźlmu önkormányzatí renđe\et
:ó.s ĺ:l bekezdése a|apján azonna| felmondásra keľiil, és a rendelet 39.$ (4) bekezdése
_ késedelmi kamat
a|ap1źn a teljes díjhátralék, valamint _ addig meg nem ťtzetett
tartozása azonna| és egy ĺisszegben válik esedékessé. A részletfizetési megállapodás
felmondása utźn ajogcím nélküli lakáshaszná|őva| szembeni peres eljarás a lakás
kitirítése,valamint a dfihátralék érvényesítésevégett _ sziinetelésből való felvételt
kovetően - azomaI tovább folýatódik.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2013. november 18.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A jogcím nélküli lakĺó,t családgondozőján keresztül
20Í3. novembeľ 18-án éľtesítették.A részletfizetésimegállapodás _ az első ľészlet
megfizetése mellett _20ĺ3. decembeľ 6.án megktĺtésľekerĺilt.

Javaslat ,,Konténerek beszerzése a Teleki téri ideiglenes piacra bérleti
szerződéskeretében,, tórgyíl kt)zbeszerzési eljdrds eredményének megĺÍllapí,tlźsóľa

zÁnr tjĺns

121 4 /20 13. (xI.

1 1.

) sz. Város

g

azdá.Jko dási és P énzü gyi B izo tts ág batár

(9 igen' 0 nem, 3 tartőzkodás szavazattal)

ozata

A Varosgazdálkodási

és Pérrzügyi Bizottság a ,,Konténerek beszerzése a Teleki téľiideiglenes
p i a cr a b ér l e t i s z e ľz ő dé s ke r e t é b e n', tár gyu kozbeszerzési elj árásban úgy dönt, ho gy

1.

a Mobilbox KonténeľKereskedelmi Kft. (1037 Budapest' Montevideo u. 4.) ajźn|attevő
által benýjtott ajźnlat érvényes,az Ajánlattevő alkalmas a szetződés teljesítésére.Az
Ajánlattevő ajźn|ata és hiánypótlása megfelel aZ eljáľást megindító felhívásban,
dokumentációban és a vonatkoző jogszabályokban - külĺjnösen a Kbt-ben - foglaltaknak.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. novembeľ 11.

2.

a lefolytatott kĺjzbeszerzési eljárás eredményes.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. novęmber 11.

3.

a kozbeszerzési e|jáĺásban a Mobilbox Konténer Kereskedelmi Kft. (1037 Budapest,
Montevideo u. 4.) a nyeľtes aján|attevó tekintettel ana,hogy az egyet|en ajánlattevő - és
éľvényesajánlatot nýjtott be.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november

11.

A

Jeryzői Kabinet tájékoztatása alapján: a ktizbeszerzési etjárás eľedményekénta
bérleti szeľződés a Felek közőtt aláíľásľa került, a nyertes ajánlattevő a szo|gálltatást

szerző

d és s

zeríien biztos ította.

,,Diúkmunka mentorúIós, tdrgyíl, közbeszerzési éľtékhatdrteI nem éľőbeszerzési
elj drds eredmény ěne k meg óllapítds a, j av as lat új elj drús megindítlÍs dra
12|5 ĺ20 13. ()(I. 1 1.) sz. Váľo s gazdálkodás ĺ és P énzĺigyi B izotts ág határ ozata
(12 igeno 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a
mentorá|ás,, tárgyÚ,kozbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljarást
',Diákmunka
eredménýelennek nyilvánítja, tekintette| arra, hogy az ajttn|attevó - a Kapocs Ifiúsági
onsegítő Szolgálat ALapíŃany (székhely: tI46 Bp., Zichy Mihály utca 14.) _ ajánlata a
r ende|kezésre álló fedezetet megha|adj a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november

1

1.

gý, közb ęszeruésíéÍtéI{Jnaártel nem érő beszerzési eljaľást
ismételten megindítja az előterjesztés 5. sztlmu meIlékletet képezo ajtĺn|attéte|i felhívás

2. a,,D iákmunka

mento r tr|ás,, tár

szerinti tartalommal és móđon.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 11.

A Polgármesteľi Kabinet

tájékoztatátsa. alapján:

A ktizbeszerzési érté|<határt el nem éľő

beszeřzési eljrárást a Kapocs Ifjúsági onsegítő Szolgálat Alapítvány nyerte, a megbízási
szerződés 20ĺ.3. decembeľ 03-án aláírásra került 6 909 449 Ft összegen.

TulajdonostlÍľsi hozzĺźjúruldsBadapest WII. keľ. Ganz Tömb, 248. sz. épiilet ,,25s ig azg atós i elj úr ds dh o z
tj s,, kis dr uh dz ép í'té
1216t2013.(K.11.) sz. Városgazdálrkoďálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(lf igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A

Varosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy {önt, hogy a kérelmezo Gľando

KeľeskedJmi Kft. kérelmére'a résńliajdonos onkormányzatunk tulajdonostársi
hozzá!árulását nem adja meg aBudapest VIII. keľüIet Garv tomb (Kobarryai tú 25.)
éptiletben a ,,25-os,' kisaruház fennmaradási és
területén található 248.
",á^t,
haszná|atbavételiengedélyépítésügyiel1árásához.
tJ gyiratszttm:

1

6-1 4f5 12013

.

Kéľelmező: GrandoKereskedelmiKft.
Helyszínek:
Budapest VIII. kerület Ganz tĺjmb telek (hľsz. 3859913) területén taIá|hatő 248. számll
épület,,25 -os,, kisaľuhaz (felépítmény).

.

Tźrgy:

Tulajđonosttrsi hozzájárulás BuđapestVIII. ker. Ganz Tömb, 248. sz. épület
,,25-ös,,kisaľuhazépítésigazgatásíeljárásźlhoz.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. november

1

1.

Vagyongazdátkodási és Üzemcltetési Ügyosztály Létesítményiizemeltetésilľoda
tájékoiiatáša ahpján: A Tulajdonostáľsi }.ozzájá,ľ:ulás elutasítása kiadmányozs,a.

A

10

Tulajdonosi hozzlÍjdralús Budapest 4. METRO I. szakasz K2/D, WII. keriilet,
Baross tér 5 db csatlakozlisi pont villamos energia ellótdsa közteriileti munkdihoz
L2I7 /20 13. ()(I.

1

1.) sz. Vá ro s g azdá.Jko dás i és P énzügyi B izotts ág határ

(I2 igen' 0 nem, 0 tartőzkod'ás szavazatta|)

ozata

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a GTF Kft. részére,a Budapest 4.
METRO I. szakasz K2lD, VIII. kerĹilet, Baross tér 5 db csatlakozási pont villamos energia
ellátásakoneľületi munkálataihoz szfüséges tulajdonosíhozzájáruIását megadja a k<jvetkező
feltételekkel:
TJ

gyfuatszźtm: I 6-1 45 612013

.

K&e|mező: GTF Kft.,tervező Stubnya Gábor
Helyszínek: BuđapestVIII. Fęstetics Gyöľgy utca, hľsz.: 34580, aszfalt járda,
buľkolatbontással érintett.

Tulajdonosi hozzájarulás, a Budapest 4. METRO I. szakasz I<2lD, VIIJ.
kerület, Baross tér 5 db csatlakozási pont villamos energia el|éltása köztertileti

Tárgy:

munkáihoz.

Helyľeállítási kötelezettség :
- a burkolatbontással érintett járda. teljes szélességébenés ľétegrendjébentörténő végleges
hel)zľeállítása,

- a burkolatbontás helyszínételkerülő útvonalat jól láthatóan j e|zik,
- közterületek alatt bontott, nem tizemelő kábel, vezeték' védőcső nem maľadhat
- jól látható arltájékoztatják az uthasznáIőkat, a burkolatbontás vaľhat o idotartamat|,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben tĺjľténőhe|yreá||ittlsźra,

- abenlhźnó és kivitelező közosen 5 év garanciátvá||a|
Egyéb kikötések:

- Az

engedélyes

helyreállított burkolatéľt.

) a kivitelezés teľĹileténérintett k<izműtulajdonosoktól

(közműszolgáltatóktól),

Felelős: polgáľmester
Hatfuidő: 2013. november

A

a

1

azok eseti előíľásai alapján helyszíni szakfeltigyelet kér.

1.

Vagyongazdálkodási és Uzemeltetési Ugyosz!ály LétesítményiizemeltetésiIľoda

tájékoztatása alapján: Tulajdonosi-, és ktizútkezelői-hozzájárulások kiadása megtöľtént.

t1

VGF.EU KÍt. lÍj bérleti jogviszony tétesí,tésérevonatkozó kérelme a Budapest VIII.
keriilet, Jl1zsef u. 38. szúm alatti önkormdnyzati tulajdonú helyiség vonatkoztÍsdban
1218/20t3. (a1.11.) sz. Városgazdá./rkodźlsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(12 igen,0 nem, 0 Íartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

VIII., 34973l0tN|helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII.,József u. 38. szám alatt taláIhatő, 32m2 alapterületű, ĺ]nkormányzati
tutajdänú, utcai bejaratú, ťoldszinti helyiség újbóli béľbeadásáhozhatźlrozaÍlan időre, 30
felmondási ĺĺot.it.ote.ével a VGF.EU Kft. részére,taktározás cé|jźtra,34.000,''upo'
Ft/hó + Afa bérleti-, közizemi és külonszo\gtitatási díjak összegen, amennyiben a
kérelmezo e hattĺrozatról szóló értesítéstköveto 8 napon belül a fennálló díjhátralékát

1.) hozzájarul

a Budapest

kiegyenlítette.
megkĺ]tésénekfeltétele, hogy az onkormćnyzat tulajdonában á1ló nem
lakás cé|jára szo|gá\ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
szttmuBudapest Józsefuaľosi onkormányzatirenďelet 14. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi
béľletidĺjnat megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjĺĺn
közjegyz| előtt egyoldalú kötelezetĺségvá|Lalási nyilatkozat alźtítását vállalja a leendő

2.) a bérleti szęrzoďés

bérlő.

Felęlős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hataľidő: f0I3. november 18.

tájékoztatása alapján: A ľendeletben előíľt hatáľidőn belül nem kfitfitt
bérleti szerződésta kérelmező.2014.02.11-én a helyiség birtokbavételľe került. További
intézkedést nem igényel.

A Kisfalu Kft.

Clean Amy Services Kft. bérbevételiés béľletidíj elengedési kérelme a Budapest
WII. Tolnai Lajos u, 29. saÍm alatti iires önkormdnyzati tulajdonťł helyiség
vonatkozĺÍsdban
t219t2013.(xl.11.) sz. Váľosgazd,á|kodátsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(11 igen, 0 nem, |' tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

nľi^lyan|at9tt, termószetben
1.)
, hozzájárul a Budapest VIII., 34937ĺ0tN26 he|yrajzi szánron
f3 m, alaptertiletri, tires,
ta|źihatő,
a\att
szám
u
29'
a Budapest Vl[.,Tolnai Lajos
önkorm&ryzati tu1ajdonú, utcai bejfuatű, fĺjldszinti nem lakás célúhelyiség
bérbeadásához hattrozatlan időľe, 30 napos felmondási idő kikötésével a Clean Amy
Services KÍt. részére,á|ta|ános épülettakarítási munkafelvételi iroda céIjára, 18.200'.

Ft/hó + Áfa bérleti +kozizemi- és külön szolgáItatási díjak összegen.

2.)

nem

jáľul hozzó

a helyiség felújításanak időtartamźraabérleti díj elengedéséhez.

T2

3.) a bérleti szeruodés megkötésének

feltétele, hogy az onkormányzattulajdonában á11ó nem
lakás céljáľaszo|gźĺIőhelyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI.20')
sztrní Budapest Józsefuáľosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjáĺ 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségváIlalási nyilatkozat a|źlírźtsátvállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2013. november 18.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013.
További intézkedéstnem igényel.

11. 29-én a bérleti szerződés a|áírásra

keľĺilt.

Kisebbségi és Emberi Jogi Alapítvdny kedve6ményes béľIeti díj mególlapítlÍsi,
valamint tevékenységikör bővítési kérelme o Budapest VIil. keriilet, Bacsó B. u. l0l2. szdm alatti önkoľmdnyzati tulajdoníl helyiség vonatkozlźsdban
Í220/2013. ()([.11.) sz. Városgazd,áikodálsi és PénzügyĺBizottsághatározata
(3 igen' 0 nem, 9 tartőzkodás szavazattal)

A

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hatáĺozati javaslatot
nem fogadja el:

1.) hozzájórul a Budapest VIII., 34835/0/A/15 helyrajzi számon nyilvóntartott, természetben
a Buďapest WII.,Bacsó BéIa u. 10-12. szúm ąlatt talólható, 163 m2 alapteľüĺetíÍ,
önkoľmányzati tulajdonú, utcai, foldszinti bejáratú nem lakás célúhelyiségre katöt,
Kisebbségí és Emberi Jogi Alapítvdny rłlszérea bérleti szerződés módosítdsához a
tevékenységi kor bővítésénektekintetében iroda, kulturális, szociális tevékenység,
valamint televíziós Stúdió miikaúeftse céljára, továbbá hozzájárul a bérleti díj
kedvezményes, 83.133,- Ft/hó + Áfa bérleti + közüzemi és kt)lÓn szolgóltatási díjak
os sze

gen történő

me

gáIlapítás ához.

2.) az

I.) pontban megállapított bérleti díi feltétele, hogl a bérlő kateles a honlapjĺin, sajtó
megielenésein a Budapest Józsefiáľosi onkormányzatot tómogatóként szerepeltetni.
a) a legalább havi helyiséghasználatot igénylő eseményelĺről (fogadóóra, glíÍlés,
ľendemény, tąnácskozás, tanácsadás) a Bérbeadót tájékoztatni, meghívót h)ldeni.
b) minden év március 15. napjáig benyújtani az adott évre vonatkozó szalcrnai tervét,
amelyből kiderül, hogl milyen eseményeket tervez az év során megrendezni, illetve a
bérleménybenmilyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szolgálja Józsefváros
és a j ózsefvdros i laknsok érdekeit.
c) minden év május 3I. napjáig benyújtani az előző éves tevékenységérőlszóló, az
o nko r móny z at ák al m e ghat áľ o z o t t t aľ t al mú s z aĺcrnai b e s z ám o l ój át.
d) a helyiségben az alapszabályában megjelölt célolcľlak megĹelelően ą bérbeadáskor
enge délyezett tev ékenys éget folyamato s an folytatni,

3.) A szalĺľnaiterv és a szakmai beszámoló értékeléséľe
és elfogadásárą a hatásköľrel

rendelkező bizottsóg (Humánszolgáltatási Bizottság)jogosult' Amennyiben a hatáslrirreĺ
rendelkező bizottság a szalcrnai tervet és beszámoĺót elftgadta, úgy o civil tevékenységhez
kapcsolódó bérleti díj az adott évre is érvényben marad,

4.)

terve,
amennyiben a bĺźrĺőa -alapjón
fenti kotelezettségeinek nem tesz eleget, illetve a szalcrnai
részben
nem bizonyított, hogł tev,źkenységétlegalább
szalcrnai beszámolója
Józsefváros érdekéúenvé[ezi,úgy a bérteti díj az érintett év január l. napjótól, az akkor
+
érvéňyesszabdlyok szeriňt kiszimított bérleti díjnak megfeleĺő osszeg 'inflóció értéIcre
hogy
emeĺkedik. Ameinyiben a bérĺőszaĺcľnaiteľve vagy beszámolója alapjdn bizonyított,
lakás
a
nem
díja
a
bérleti
úgy
tevékenységétcsak részben végezte Józsefváros érdekében,
sz,5ló 248/20]3. (I/I.19.) számú
cétu helyxégek bérleti díjinak megćłĺtupĺtúsúľól
Képvisető-teituĺeti határozał 26. pontiában meghatórozott egg1lel magasabb kntegóriába

soroĺt bérleti díjľaemelkedik.

5.) a bérleti szerződés megkotésénekfeĺtétete,hogy az onkormányzat tulajdonában álló

nem
lakós céĺjáraszolgátó helyiségek béľbeadásának feltételeirőĺ szóló 35/2013. (ĺ/I.20.)
3 havi
számú Budapest Jšzsefvárősi onkormányzati rendelet ]4. E (7) bekezdése alapjón
díinákmeýĺětdóvadékfettahését, valamint a 24. s Q) bekezdése c) pontja és a

bérĺeti
17. s () bekezdZs atapján kazjegłző előtt egyoĺdatúkarcĺezettségvállalósi nyilatkozat
aláírását vdllalja a bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataĺidő: 2013. november 18.

A Kisfalu Kft. tájéko ztatása alapján: 20|3.11. 18-án íľásban értesítettéka kére|mezőt a
bizotts

á

g határ ozatźlrĺíl. Tovább ĺ intézkedéstnem igényel.

Javaslat megbízlźsi szerződés megkiitésérea Kisfalu Kft-vel a Magdolna-negyed
pľogram III. keretében lebonyolítandó ,Út és közvilúgítás építés,,projektelem
kiv itelezés e s oľ dn a mííszaki ell enőr i fe ladato k ellót lźs dr a
1221't f0 13.

(111. 1

1.) sz. Város gazdálko dási és P énzü gyi Bizotts ág határ

A Városgazdálkodási

ozata

(12 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Magdolna Negyed III. progľam ,,Út és kozvi\ágítás építés''kivitelezéséhez
kapcso1ódó műszaki ellenőri feladatok ellátásával a Kisfalu Kft-t bízza meg,
4.634.312,- Ft + Afa összegben.

Felelős: polgármester
Hattlriđő: 2013' november

2.

11.

elfogadja az elóterjesztés 1. sztrrń mellékletét képező ,,megbízásí szerzőďés,, fóbb
tartalmi elemeit, és felhatalm azza apol gármestert annak aláir ásfu a.
Felelős: polgármesteľ
Hatáĺidó : me gbízási szęrzó đésa|źiľásának hataĺi dej e 20

1 3

.

novemb eľ 1 3 .

1.4

A

Városfejlesztési és FőépítésziUgyosztá|y, valamint a Kisfalu Kft. tájékoztatása
alapján: A Bizottság határozata szerinti
miĺszaki ellenőri feladatok ellátására
^
vonatkoző szeľződés 20Í3. november 13-án aláírásra keriilt,
munka végzése
folyamatos . A' szerző dés azonosítój

a

: 550/20 13.

^

Javgslat a Juhaľos Ügyvédi Iľoda megbízlÍsiszerződésének2013. október havi
te lj es ítés ig azo I lźs ór a
|22212013. (K.11.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(l2 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. javasolja elfogadásra a Juharos Ügyvédi lrodával kötött megbízási szerzőđésteljesítés
igazo|ását 201 3 . október | -jétő| 20 13 . október 3 1 -ig terj ed o idószaka.
2. felkéri a polgármestert a hatźrozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|tirásfua.

Felelős: polgármesteľ
Hatlíridő: 2013. november 26.

A

Szervezési és Képviselői Iľoda tájékoztatása alapján: a Juharos Ügyvédi iľoda részére
a telj esítésigazolás a|áír ása m egtii rtént.

Javaslat Teszdrsz Kltľoly megbízlÍsi szeľződésének2013. oktőber havi teljesítés
igazoltÍsdra
122312013. (xI.11.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. javasolja elfogadásra aTeszźlrsz Kĺáľollyal kötött megbízási szerződés teljesítésigazo|ását
2013. októbeľ 1-jétől 2013. október 31-igterjedő időszakĺa.
2. fe|kéri a polgármesteľt a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|źs alźńrásźtra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 26.

A

Szeľvezésiés KépvÍselői Iľoda tájékoztatása alapján: Teszáľsz Károly részérea

telj esítésig azolrás aláír ása m egtö rtént.

Javaslat Pomdzi Ddniel megbíaósi szeľződésének2013. október havi teljesítés
igazoIĺÍsdra
1224/2013. (K.11.) sz. Váľosgazdáikod,ási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
15

A Váľosgazdálkodási
1.

és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

javasolja elfogadásľa aPomźzi Dániellel kötött megbizási szerzóďés teljesítésigazolását
20t3. október 1-jétől 2013. október 31-ig terjedo időszakĺa.

2. fe1kéri a po1gármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítésigazolás a|tirására.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. novembeľ 26.

A

Szervezési és Képviselői

telj

es

lroda tájékoztatása alapján: Pomázi Dániel részérea

ítési g azo|ás a|áír ása m egtö

rtént.

i igény rendezés ére
Jav aslat ĺitkdrr al kap cs olatos kúrtérítés

ZART ULES

Í226l 20|3.

(11t.

1

s.) sz. Vá ľo s g azdálrko dálsi és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(14 igen, 0 nem, 0 tartózko dás szavazattal)

A Városgazdálkodási

1.

hozzájttruI a[lhoz, hogy az onkormányzat 96001107910640800 kötvényszámú
biztosítás 1.4'| sZ. ,,Áltulá''o' felelősség biztosítás'' a|apján - az útkártéľítési
.. fľsz-úgépjármiĺben keletkęzett
előirźnyzat terhéĺe_ N. J. tulajdonában lévő .
kfuralkapcsolatban felmeľĹilt és az onkormtnyzatotterhelő (50.000,-Ft önľészt el nem
érő) 44.i28.-Ft káľtéľítésitlsszeg megfizetésre keľĹiljön a karosult részére.A kifizetés
feltétele, olyan egyezség megkötése, amelyben N. J. nyilatkoz7k atőI, hogy a
káľtérítésmógfi'eteséveligyidejríleg lemond minden további kártérítésiigény&őI az
Ö

2.

és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

nkorm ány zatta| szemb en.

áItala meghatalmazott szeméIy az 1. pontban
meghattxozottegyezségettarta|mazőmegá|lapodástírjaalá'

felkéri a polgármestert, hogy

az

Felelős: polgármesteľ, Józsefuaĺosi Kĺiĺerület-felügyelet és Varosüzemeltetési Szolgálat
igazgatď1a
Hattnido:. 2013. november 30.

Józsefuáľosi Kiizterület-felügyelet és Váľosĺizemeltetési Szolgálat tájékoztatása
alapján: A kifizetés feltételekéntmeghatározott egyezség - amelyben N. J. nyilatkozik
u"ůi, hogy a kártérítésmegfizetésével egyidejiĺleg lemond minden további kártérítési
igényéről- az Onkormányzittal szemben - megktitése megtiiľtént. A fent említett
felterjesztették a
čgyězséget, a|áírźlsált követően - 2013. decembeľ 02.án
vägyo"guzđálkodásiés Üzemeltetési Ügyo sztáiy felé, melyben a megállapított kártéľítési
tisszeg kifizetését javasolták a károsult részére.

A

a

határozatban foglaltak szerint az
kárral kapcsolatban felmeľü|t és az onkormányzatot teľhelő 44.528.-Ft
'ithibábóieľedó
iinľésztisszege 2013. 12.21.-én átutalásra került káľosult részére.

A

Pénziigyi Ügyosztáty tájékoztatása alapján:

1.6

1227ĺ2013. (xI.18.) sz. városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottsághatározatz
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási

1.

és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

hozzźtjáru| a\lhoz, hog/ aZ onkormányzat 96001107910640800 köwénysziĺmú
biztosítás 1.4.I sz. ,,Altalános felelősség biztosítás'' aIapján _ az útkártérítési
elóirźnyzat terhére - K. I. tulajdonában lévő ..... frsz-ú gépjármiĺben keletkezett kánal
kapcsolatban felmeľĹi|t és az onkormanyzatot teľhelő (50.000,-Ft önľésĺ el nem érő)
22.I24,-Ft kĺíľtérítési
összeg megfizetésre keri.iljön a károsult részére.A kifizetés
feltétele, olyan egyezség megkotése, amelyben K. I. nyilatkozik aľróI, hogy a
kĺírtérítés
megfizetésévelegyidejÍíleglemond minden további káľtérítésiigény&őI az
onkoľmányzattal szemben.

2.

felkéri a polgármestert, hogy az á|tala meghata|mazott szeméIy azl. pontban
meghatározoÍtegyezségettaľtalmazőmegáIlapodástitjaa|á.

Felelős: polgármester' Józsefuarosi K<jzterület-felĹigyelet és Városüzemeltetési Szolgálat
igazgatőja
Határidő: 2013. november 30.

A

Józsefváľosi KözterüIet-felügyelet és VáľosĺĺzemeltetésiSzolgálat tájékoztatása
alapján: A kifizetés feltételekéntmeghatározott egyezség - amelyben K. I. nyilatkozik
arrő|.' hogy a kártérítésmegfizetésével egyidejíĺleg lemond minden további káľtéľítési
igényéľőtaz Onkoľmányzattal szemben - megkłitése megttirtént. A fent említett
felteľjesztették a
egyezséget, a|áírásált kiivetően - 20Í4. január 06-án
VagyongazdálkodásÍ és Üzemeltetési Ügyosztály felé, melyben a megállapított kártéľítési
tisszeg kifizetését javasolták a káľosult részére.

tájékoztatása alapján: a határozatban foglaltaka
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 137612013. (XII.16.)számú batározatáxa|

A PénzĺigyiÜgyosztály
módosításľa kerĺĺltek.

|22812013. (xI.18.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási

1.

és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

hozzájáĺut ůthoz, hogy az onkormányzat 96001107910640800 kötvényszĺĺmú
biztosítás T.4.| sz.
felelősség biztosítás'' alap1an _ az útkártéľítéSi
',Altalános
eloirtnyzat terhére - Telenor Zrt. fiiajđonában lévő, K. E. időleges hasznźůatáĺa
kiadott fľsz-úgépjármúben kęletkezett kána| kapcsolatban felmerii|t és az

onkormányzatot terhelő (50.000'-Ft önrészt el nem éró) 13.596,-Ft kártérítésiösszeg
megfizetésre kerüljön a károsult részérę,A kifizetés feltétele, olyan egyezség
megkcitése, amelyben a Telenor Zĺt. ny1latkozik arĺőI, hogy a kőłtétítésmegÍizetésével
egyidejűleg lemond minden további kártéritésiigényérolaz Onkormányzatta|
szemben.
77

2.

felkéľi a polgármestert, hogy az á|ta|a meghatalmazott. szeméIy az 1. pontban
meghatározottegyezségettartalmazőmegáIlapodástírjaaIá.

Fele1ős: polgármester, Józsefuáľosi Közterület-felügyelet
igazgatőja
Hatráľidő: 2013. novembeľ 30.

és Váľostizemeltetési Szolgálat

A

Józsefuáľosi Kiizterůilet-felügyelet és Városiizemeltetési Szolgálat tájékoztatása
alapján: A klfizetés feltételeként meghatározott egyezség . amelyben Telenor Zrt.
nyiiattozit arrĺíl,hogľ 1. káľtérítésmegfizetésével egyidejűleg lemond minden további
káľtérÍtésiigényéről az Onkorm ányzatta| szemben _ megktitése még nem tiirtént meg,
mert aziigyfél azőta nem jelentkezett az ismételten kiküldött felhívásľa sem.
Pénzügyi Ügyosztá|y tájékoztatása alapján: a határozatálban foglaltak szerint az
úthibából eredő kárľal kapcsolatban felmerü|t és az Onkoľmányzatot terhelő 13.596.-Ft
łinrészłisszege, egyeztefue a Jőzsefvźlrosi Ktizteriilet-felügyelet és Váľosüzemeltetési
Szolgálattal, meg nem keľült megfizetésre, az egyezséget tartalmaző megálllapodás

A

a|áír ásának hiánya miatt.

I22gt2013. (xI.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottsághatározata
(14 igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási

1.

és Pénzügyi Bizottság Ílgy dönt, hogy

az

onkormányzat 96001107910640800 kotvényszámú
,(Íkáłtéritésí
biĺosítás I.4.I sz. ,,Altalános felelősség biztosítás'' alapján _ az
e|óirtnyzat terhéľe_ Dr. Gy.M.B. mint üzembentaľtő a..... frsz-ú gépjárműben
keletkezett kárra| kapcsolatban felmeriilt és az onkormanyzatot tęrhelő (50.000'-Ft
önľészt el nem érő) 28.000 Ft, kártérítésiösszeg megfizetésľe keľüljön a kaĺosult
részére. A kifizetés feltétele, olyan egyezség megkotése, amelyben a Dr. Gy. M. B.
egyidejiileg lemond minden további
nyilatkozik arról, hogy akárt&ítésmegťĺzetésével

hozzájtrul a|thoz, 1'o8J

káľtérítésiigényéľőlaz onkoľm źnyzatta| szemben.

2.

felkéri a polgármestert, hogy az á|tala meghatalmazott szeméIy az 1. pontban
meghatźrozottegyezségettaľtalmazőmegá||apodástir1aaIá.

Felelős: polgármest

e1

Jőzsefvlarosi Kĺlzteľület-felügyelet

és Várostizemeltetési Szolgálat

ígazgatőja
Hataĺiđő:2013. november 30.

Józsefuárosi Kiizteľület.felůigyelet és Városiizemeltetési Szolgálat tájékoztatása
alapján: ,Ą kifizetés feltételekéntmeghatározott egyezség - amelyben Dr. Gy. M. B.
nyĺiatľozit aľról, hogy a káľtérítésmegfizetésével egyidejiĺleg lemond minden további
igényéľőlaz onkoľmányzattal szemben - megktitése megtiirtént. A fent
káľtéľítési
említett egyózséget, a|áírását ktivetően - 20t3. december 03-án - felteľjesztették a
Vagyongažáĺmoáĺ,iés Üzemeltetési Ügyosztály felé, melyben a megállapított kártérítési

A

összeg kifizetését javasolták a káľosult részére.
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A

Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján:A határozatban foglaltak a|apjánaz
úthibából eľedő kárral kapcsolatban felmerĺi|t és az Onkormányzatot terhelő 28.000.-Ft
iinrész iisszege 2013. 12.2l.-én átutalásľa került károsult részére.
1230 l 20 13. (xI. 1 8.) sz. Váľo s g azdá|ko dás i és P énzü gyi B izo tts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájnul

a\thoz, hogJ az onkormányzat 96001107910640800 kötvényszĺímú
bizosítás I.4.1 sz. ,,Altalános felelősség biztosítás'' alapján _ aZ útkáľtérítési
e|őiráĺyzat teľhére- H. P. tulajdonában lévő ..... frsz-ú gépjármúben keletkezett
kána| kapcsolatban felmerĹilt és az onkormanyzatot tethe|o 50.000,-Ft ĺjnrész
megťtzetésľekerüljön a káľosult részéte. A kifizetés feltétele, olyan egyezség
megkötése, amelyben

H. P. nyilatkozik aľľól, hogy a

kálrtétítésmegfizetésével
egyidejiĺleg lemond minden további kártérítésiigényérőlaz onkormányzattal
szemben.

2.

az áItala meghatalmazott szemé|y
meghatározottegyezségettaľtalmazőmegá||apodástír jaa|á.

felkéri a polgármestert, hogy

az 1.

pontban

Felelős: polgármester, Józsefrárosi Kcizteľület-felügyelet és Varosüzemeltetési SzolgáIat.

igazgatőja
Hatáľidő: 20|3. november 30.

A

Józsefuáľosi Kiizterület-felügyelet és VáľosÍizemeltetésiSzolgálat tájékoztatása
alapján: A kifizetés feltételekéntmeghatározott egyezség - amelyben H. P. nyilatkozik
aľľól, hogy a kártérítésmegfizetésével egyidejĺĺleg lemond minden továbbĺ káľtéľítési
igényérő|az Onkormányzatta| szemben - megkötése megttirtént. A fent említett
egyezséget' aláírásált követően - 2013. december 04.én felterjesztették

^
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ Ügyosztály felé, melyben a megállapított káľtérítési
tisszeg kifŁetésétjavasolták a károsult ľészéľe.

A

PénzĺĺgyiÜgyosztály tájékoztatása alapján:A határozatban foglaltak a|apjánaz
úthibábó'l eľedő káľľal kapcsolatban felmeľült és az onkoľmányzatot teľhelő 50.000..Ft
önrész iisszege 2013.12.19..én átutalásra került károsult részére.
A Budapest WII., Jóaef

krt.

.... szdm alatti lakds elidegenítésével
kapcsolatos vételdľés eladdsi ajdnlat jóvdhagyĺÍsa zÁnr ĺiĺrs

I23t ĺ20|3. (xI. 1 8.) sz. Váro s gazdálko dási és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

L9

A

Városgazdálkodási

és Pénziigyi Bizottság úgy dcjnt, hogy hozzájáľul aZ

......
krt. .......

ingatlan-

helyrajzi számoĺ nyilvántartott, természetben a Budapest
............'zám alaI1i,|24m2 alaptertiletri lakás bérlője
VIII., József
részéreaz elaďási ajźnlatkiküldéséhez,a33l2O13. (Vil. 15.) önkormźlnyzati rendelet 19. $ (1)
bekezdés és (2) beĹezdés c) pontja a|apjtn, a HVT III. tęrtileten elhelyezkedő félkomfortos
meghatfuozotÍak szeľint, az elkészĺiltforgalmi értékbecslésben
lakás értékesítésére
megállapított forgalmi érték50%o-áva| megegyező összegű, 10.350.000,- Ft-os vételár
közlése mellett.

nyilvántartásban a

Felelős:Kisfalu Kft . ügyvezető igazgatőja
Határíđő:.Z0 1 3. november

1

8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatász alapján: Az eladási ajánlatot kikiildték 2013. novembeľ 22.
napján. Az adásvételi szerződés aláírásľa került f013. decembeľ 12. napján. Az iigy
további intézkedést nem igényel.

A Budapest WIL Salétrom u.

......

szdm alatti lakds elidege.nítésével

kapcsolatos vételúrés eladúsi ajĺÍnlatjóvdhagydsa ZART

ULES

|232t2013. (XI.18.) sz. Váľosgazđáikodátsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(l'3 igen, 1 nem,0 tartózkodás szavazztta|)

Yárosgazđálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájáÍU| az ingatlanhelytajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest
nyilvantaľtásban a...........
szźlm a|attí,38 m, alapterületű lakás bérlőj e tészére az
vIII.o Salétrom u. ..........
eladási ajźnlat kiküldéséhez, a 33l20I3. (vil. 15.) önkormanyzati rendelet 19. $ (1)
meghataľozottak szeľint, az elkészu\t foľgalmi
bekezdésben, a komfortos lakás éľtékesítésére
értékbecslésbenmegállapított foľgalmi érték50 Yo-áva|megegyező összegű, 3.155.000,- Ft-os

A

vételaľközlése mellett.
Felelő

s

:

Kisfalu Kft . igyv ezeto igazgatőj a

Hatáĺiďó'20

1

3. november

1

8.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladási aján|atot kikiildték 2013. november 22.
napján. Az adásvéte|i szerződés aláírásra került 2013. december 5. napján. Az ügy
további intézkedéstnem igényel.

A Budapest WII. keriilet, Magdolna u. ................'.. szdm qlatti díjhátralékos
bérlők részletJizetésikérelme ZART ULES
1233 t20 13. (xI.

1

8.) sz. Vá ros gazdálko dási és P énzü gyi B izotts ág határ ozzta
(4 igen, 1 nem, 9

tartőzkodás szavazattal)

javaslatot
Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hatźtrozati
nem fogadja el:

A

20

].

B' G. és B' G.

béľĺőkrészérea Budapest VIII. kerüIet, Magdoĺna u.
'...'... szám alatti ĺakásľafennálĺó, a Hálóząt _ Budapesti Dffizetőkért és
DíjhótralékosokértAlapínány Kuratóriuma által megítélt208.707,- Ft összegű
Hozzá-iárul

támogatás figyelembevételéveĺmegmaradó 883. ]79,- Ft tőkp összegíĺ
lakbér/használati- és knpcsolódó külÓn szolgáltatási díj + 94.253,- Ft hźsedelmi

kamatok, mindösszesen: 977.432,- Ft osszegiÍ hótralék 48 havi - egłenĺő torĺesztő
tsszegiÍ _ részletekben torténő megftzetéséhez. Amennyiben bérĺők a ľészletfizetési
megálĺapodásban foglalt feltételeknek meýlelően hiánytaĺanul teljesítik fizetési
kotelezettségüket, a részletfizet,źst további kamat nem terheli.

2.

Amennyiben nevezettek bármely hónap 15. napjáig fenti fizetési kotelezettségülcľlek _
ígłaz általukváIlalt adósságtorlesztésnek, valamint az ahuális havi lakńsbérleti díj és
kalon szolgáltatási díjak meglizetésének - nem, vagy nem maradéhalanul tesznek
eleget, úgy a részleffizetésimegállapodás a 1ő/20]0. (Iil.08.) számú Ónkormányzati
rendelet 39.s (3) bekezd,źse alapján azonnalfelmondásra kerüI, és a rendelet 39'$ @
bekezdése aĺapján a teljes díjhátralék, vąlamint - addig meg nem fizetett - késedeĺmi
kamat tartozásuk azonnal és egł osszegben válik esedékessé. A részleffizetési
mególlapodás felmonddsót kovetően, a Laknstorvény 24. s. (1) bekezdés a) és b)
pontja alapján, a Budapest VIII' kerület, Magdolna u.
szóm aĺatti
lakósrafennálĺó bérleti jogviszonyukfelmondásra kerül, és a lakas kiürítése, vaĺamint
peľes eljdrás útján torténik.
a felhalmozott díjhátralék érvényesítése

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto ígazgatőja
Határiđő: f0I3. november 25.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A bizottság nem fogadta el a fenti határozatot,
melyľől értesítettük a béľlőket. A ľendelet szeľinti - 36 hrínapra szĺíló - ľészletfizetési
megállapodás megkötése folyamatban van, tekintettel arľa, hogy a bérlők részérőla
r ész|etťlzetésm e gkti tés éh ez 1 0 7o ö n ľés z b eťlzetéseis sz ůiks é ges.

Javaslat a Budapest Wru keľiilet, Dankó utca

...

bérbeadlÍsltľazÁnr Üĺrs

123412013.

(xl.t8.)

A Vaľosgazdálkodási

1)

szúm alatti lakús

sz. Városgazdá|kodási és PénzůigyiBizottsághatározata
(13 igen' 0 nem, |' ŕ'artőzkodás szavazattal)
és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hozzájfuu| ahhoz

... szán a|atti,I,5
hogy a bérbeadó szewezet a Budapest VIII., Dankó utca .
szobás, 46,I| m, alapteriiletú, ĺjsszkomfoľtos komfoľtfokozatll lakásra, megtekintett
á||apotában R. K-val és N. Z-vel 5 év hataľozottidőre sző|őaĺ, költségelvíĺ lakbér fizetési
kötelezettséggel, előbérleti jog biĺosításáva| a bérleti szerzođéstmegkösse. Kéľelmezők
35.78I,- Ft összegií óvadékot a bérleti szerzĺ5đésmegkötéséig kötelesek megfizetni. A
bérleti szerzodésben ki kell kötni, hogy a lakás 10 évig nem vásárolható meg.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hataridő: 2013. november 30.

21.

2)

A Budapest VIII., Diószeghy Sámuel utca22. foldszint

14. lakás a2006. év április hó 5.

napjtnl..itott megállapodás alapján az o|taIom KaľitatívEgyesület hasznáIaÍában marad.
Aź egyestilet kĺiteles a hatályos rendeletben meghatározott hasznttlati díjat, valamint a
kapc so ló dó küton szol gáltatási díj akat megťĺzetĺi.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataľidő: 2013. november 30.

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján:
megktitése megttirtént.

Az óvadék megÍizetése, és a bérleti szerződés

Javaslat ,,VtÍllalkozlźsi szerződés keľetében Teleki téri piac úrusító pavilonjainak
kivitelezése,, tórgyíl közbeszerzési eljdrds ajdnlattételifelhívdsónuk elfogadósára,
v al amint h o ulÍj dr ul d s az e lj áľ lÍs k e zd em ény e zés éh ez
|f43t2013. (XI.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(10 igen,0 nem, 4 tartózkodás szavazatta|)
Városgazdá1kodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Vállalkozási szeľződés keret,ében Teĺeki téri
piac árušító pavilonjainak kivite\ezése,' targyÍtkozbeszerzési eljaľásbanúgy dönt, hogy

A

1. a kozbeszerzésegő| sző|ő 2OI1. évi CVII. törvény Haľmadik Része szeľinti, nemzetí,
nyílt közbeszerzési eljárást folytat Ie.
Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. november

1

8.

2. elfogadj a az e|őteqesztés 2. szźlmiłmellékletét képező ajźn|attéte|ifelhívást és 3. szĺímú
mellékletétképezoajźnlatiléteIidokumentáciőt.
Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. novembeľ 18.

Yárosfejlesztési és FőépítésziÜgyosztáiy tájékoztatása alapján: A határozatban
elfogadott, a pavilonok kivitelezéséreirányuló nemzeti, nyĺlt ktizbeszeľzési eljárás
lefořytatásra került. Ennek eredményérő| a Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság
20Í3. decembeľ 20.ai üléséndöntiitt az 1'423t2013. (xII.20.) sz.batározatźlban. Az ennek
értelmébengyőztes FK Raszteľrel a vállalkozási szeľződés (azonosítőszámz 191201'4)
2014. januáľ 15-én került a|áírásra.

A

Javaslat ,,catering,'tdrgyíl, közbeszerzési értékhatórt el nem érő beszerzési eljdrds
er e dmény én e k meg óllap ítlÍsúr a
1244t20I3. (XI.18.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(14 igen, 0 nem, 0 tartőzkodźs szavazatta|)

A Városgazdálkodási

és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

22

1.

a ,'catering,, tárgyu,kozbeszeruési értékhatártel nem beszerzési eljárásban a Sodexo
Magyarország Kft- (székhely: II43 Budapest, Ilka u. 31.) ajttnlattevő ajánlata
érvényes.

2.

Felelős: polgármester
Hataľi<lő: 2013. november 18.
a ,,catering,, tárgý, kozbeszeruési értéV'hatáĺtel
eredményesnek nyilvánítj a.
Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. novembeľ 1 8.

nem éró beszerzési eljáľást

3. a

határozat 1.-2. pontja és a ,,legalacsonyabb összegii el1enszo|gáItatźs,, birźl|ati
szempont a|apjtn abeszerzési eljáľás nyertese Sodexo MagyarországKft. (székheIy:
1 143 Budapest, Ilka u. 31.) aján|ati aľ nettó 1.050.000 Ft + Afa.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013' november 1 8.

4.

felkéľia polgármestert a vá|Ia|kozásikęretszeruodés a|átításfua.
Felelős: polgármester
Hatfuiđo: a szęľző ďés aláír ásźnak hataridej e 20

A'

Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján:

a

13 .

november

1

9.

nyertes ajánlattevővel

a

vállalkozási

keľetszerződés a|áírálsra keľült, a szo|gá|tatás teljesítését- eseti megrendelés alapján
Sodexo Magyaľország Kft. megkezdte.

-

a

Tulajdonosi hozzlÍjúrulás a Nemzeti Közszolgdlati Egyetem Sportközpont kiilső
ktizmííelldtlÍsa közter iileti mun kdihoz
12 45 l

20|3. (xI. 1 8.) sz. Váľos g azdáI.ko dási és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy tulajdonosi hozzájaru|ásźlt adja a
Nemzeti KozszolgáIati Egyetem Sportk<izpont közműęI|átása (Diószeghy Sámuel utcai víz-,
és csatomabekcltés) kĺiĺeruletimunkáihoz.

: 16.148912013.
K&e|mező: MélyéptervKomp|ex
Ügyiratszám

Zľt., tervező: Dr. Tóth LászIő

Helyszínek:
o Budapest VIII. Diószeghy Sámuel u. (hĺsz.: 35903) 38-40. szźtmma| szembeni oldalon
Iévő járda, burkolatbontással érĺntett,
o Budapest VIil. Diószeghy Sámuel u. (hľsz.: 35903) 44lb. számmal szembeni oldalon
lévő j ardas zakasz, utpźiy a, buľkolatbontással érintett,

23

Helyreállítási kötelezettség
a burkolatbontással érintett járda teljes szélességben, az utpá|ya bontási szélességben
és telj es rétegrendj ében torténő helyreállítása,
ztildteľüleii szakaszok védelme- teljes helyreállítása (fák megóvása, teľmőtalaj
^
cscľójc, cserjélĺés fiĺ újratelepítése)a 34ĺ2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. ľendelet 18. $
(3), (4)' (5)' (6).bekezdése szeľint,
aburkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan jelzik,
jól |áthatőaĺtájékoztatjakazuthasználókat a burkolatbontás váľható iđőtartamaróI,
t.ĺt"Iezi akivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben torténő helyreállítására,
aberuhźző és kivitelező k<jzösen 5 év garancíátváIlal a helyreállított burkolatért.
:

Tárgy:

Tulajdonosi hozzájárulás

a Nemzeti

KozszolgáIati Egyetem Sportközpont

ktil s o kozmuellátás a kö zterületi munkáiho z.

Felelős: polgármester
Határídó: 2013, novembeľ 1 8.

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Létesítményüzemeltetésilľoda
tájékoít*ášaahpján: Tulajdonosi-, és ktizútkeze|ői-hozzźtjáľulások kiadása megtiiľtént.

A

K ö zt is zt as á g d ért E gy s zem ély e s N o np r oJit Kft,,v a,,
_
egyszeríÍsített éves beszdmolója a 2012. 07. 0I. 2013. 06. 30. kijzötti időszakról, a
v ég els aźmo lds mds o dik év éľől

Jó a

12

4 6 t

efv dr o s

Kö

20Ĺ3. (xI.

1

zb izto n s dg d éľt és

8.) sz. Váro s gazd álko dás i és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(14 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság źúnsházotthatáskörében úgy dont, hogy elfogadja
a Jőzsefváros Kĺjzbiĺonsźtgáértés Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit
Közhasznú Kft v.a., 2013.06.30. fordulónapi egyszenisített éves beszĺĺmolój at 3I.717 ezer Ft
mérlegfőĺisszeggelés -1.551 ezerFt(veszteség) mérleg szeľinti eredménnyel.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 18.

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési tigyosztály tájékoztatása alapján:
további intézkedést nem igényelt.

A

A

dtintés

Talajdonosi hozzlÍjdrulds a Budapest VIII. keriilet Népszínhdzutca és a Fiumei út
kiizijtti zöldterület (Hrsa: 35123/4) rehabilitltciója kijzteľiileti munkóihoz
1247t2013. (xI.18.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(14 igen,0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy tulajdonosi hozzajáru|ását adja, a
BudapeslVIII. keľület Népszínházutca és a Fiumei út kozötti zcjldteľtilet (Hľsz.: 35123/4)
rehabititációia közterületi munkáihoz.

f4

U gykatszttm: 1.6-1
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/f013.

KéręImező: Ujirány TájépítészKft., tervező: Tihanyi Dominika
Helyszínek:
. Budapest

o

VIII. Teleki tér 15-25. számokkal szembeni (hrsz.: 35I23l3).

iftsze gé|y, tltp á|y aszéI b

u

ľko l a tb

on

tá

ss

jttrđa,

al é rintett,

Budapest VIII' Teleki tér parkteľĹilet (hĺsz.: 3512314). járda, iúszegé|y,tÍpáIyaszéI

buľkolatbontással érintett,
Budapest VIII. Népszínház ltca (Teleki tér paľk feltjli szakasz) (hľsz.: 351f3/7). járda,
útszegély, utpá|y aszé| b urko latb o n táss al éľintett,
Helyreállítási kötelezettség
a buľkolatbontással érintett jáľda teljes szélességben,az ittpá|ya bontási szélességben

.

:

-

és telj es ľétegľendj ében történő helyreállítása,

a ziildteľületi szakaszok védelme- teljes helyreáIlítása (fák megóvása, termőtalaj
a 3412008. (vII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 18. $
cseréje, cserjék és fíÍújľatelepítése)
(3)' (4)' (5)' (6). bekezdése szerint,
aburkolatbontás helyszínételkeľiilő útvonalat jól láthatóan je|zik,
jól |áthatőantájékońatjek azűthasználókat a burkolatbontás varhatő iđőtartamárő|,
kötelezi a kivitę|ęzőt a burkolat megfelelő minőségben tĺjľténőhelyľeállításaľa,
abervháző és kivitelező közösen 5 év gaľanciátYáIIa| ahe|yreźi|ított burkolatért.

Tttrgy:

Tulajdonosihozzájarulás, a Budapest VIII. kertilet Népszínházvtca és a Fiumei
út kĺjzĺjttiz<lldterület (Hľsz. : 3 5 I23 / 4) rehabilitációj a közteriileti munkáihoz

Felelős: polgármester
Hataľidő: f0I3. november 18.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály LétesítményüzemeltetésiIľoda
tájékoztatása alapján: Tulajdonosi., és ktizrĺtkeze|ői-hozzájáľulások kiadása megtiiľtént.
Kti zt eľ iil et-

t2 48 l f0 13. (xI.

1

h a s zn

úlat i k ér e lm e k e l b ír ól ds a

8.) sz. Vá ľo s gazdálko dás i és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A

Varosgazdálkodási és Pérzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľĹilet-haszná|ati
hozzájarúást ad _ díjmentességgel- az alábbi ügyben azza|, hogy az onkoľmányzat ćlta|

megľendelt molinó a felújításidejére kihelyezésre kerül:

Közterü1et-haszná|ő,kére|mező:
KöZterĺilet-hasznźtlat
Közteriilet-haszná|at
Közteľtilet-hasznźtlat

ideje:
cé|ja:
helye:

Közterület-haszĺá|atnagysága:
Felelős: polgármester
Határidő 2013. november

1

8.

Társasház Hoľánszky u. 1.
(1088 Budapest, Hoľrínszkyu.

1.)

2013. november 18. - 2013. novembeľ 20.
építésimunkaterület (balkonj avítás, áIlványozás)
Horánszky u. 1.
Horánszky u. - Bľódy Sándor u. saľka 18m'
Bródv Sándor u.6 m"

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá.Jy Gazdálkodási Iľoda tájékoztatása
alapj án: A kłizteľiilet-használati engedély kiadásra kerůilt.

A

t2 49 t2013. (xI.

A

1

8.) sz. Vá ro s gazdálko d ás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(14 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

kozteľtilet-haszná|ati
hozzźĄáru|ást ad - díjmentességgel - az a\ábbi ügyben azzal, hogy az onkormanyzat á|tal
megĺendelt molinó a felújítás idejére kihelyezésre keľtil:

Vaĺosgazdálkodási

Kołerület-használó.

kérelmező: Társasház lllés u. 36. (Társasházkeze|ő: BENTAM
Kft.)

096 Budapest, Lehossék u. 3 1 .)
Közterület-hasznáIatideje: f0I3. november 18. - 2013. november 30.
Kozteľület-haszná|atnagysága: 8m2
Közterület-hasznáIatcé|ja: építésimunkateľület(erkélyfelújítás)
KöZterü1et-haszná|athelye: Illés u. 36.
(

1

Felelos : polgiírmester
Hataridő: 2013. november 18.

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési t)gyosztáiy Gazdállkodási lroda tájékoztatása
alapján: A kiizteľület-használati engedély kiadásra került.

A

1250ĺ2013. (xI.18.) sz. Városgazdáůkodźlsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(14 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

Yźrosgazđálkodásiés Pénnlgyi Bizottság úgy dönt, hogy kozteľület-hasznáLati
hozzájaru|ást ad _ díjmentességgel - az a|ábbi ügyben azzal, hogy az onkoľmányzat áItaI

A

megľendelt molinó a felújítás iđejérekihelyezésľe keľüI:

Közteľület-hasznáIő,kérelmező:

Közteľtilet-hasznáIatideje:

VIII/I. Lakássziivetkezet

(1082 Budapest, Harminckettesek teľe 6.)
z}L3.november |8. - 2013. november 2f.
(szombat, vasárnap, tinnepnapok kivételével)

m,
Ktjztertĺlet-hasznźůatcé|ja:építésimunkateľtilet(eľkélyjavítás)

KozterĹilet-hasznáIatnagysága:

15

KözterĹilet-hasznáIathelye:

Haľminckettesek tere 6.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. november 18.

Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztáiy Gazdállkodási lľoda táiékoztatása
alapján: A ktizteľiilet-használati engedély kiadásra kerüIt.

A

Í25Lt2013. (xI.18.) sz. Váľosgazdźikod,źlsiés Pénziigyi Bizottsághatározata
(14 igen, 0 nem, 0 tartőzkod'ás szavazattal)
26

A Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásul veszi a Horánszky u.
I. szám alatti Tríľsasházkarbaĺtartási és felújításimunkálatok céljából igénybe vett közterület
használatot 2013. november 9. és 2013. november 17 . kozott.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2013. novembeľ 1 8.
A Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztźiy Gazdálkodási Iroda tájékoztatása
alapj án : A kiizterület-használati engedéIy kiadásra keriilt.
1252/2013. (XI.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározzta
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A

Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy a 6tIl20I2. (Y.23.) sz.
hatáĺozattń a Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség kérésénekmegfelelően az
alábbiak szerint módosíti a:
Kĺjzterület-haszná|ő.

kérelmezo: Puka Eduaľd

KöZtęriilet-hasznáIatnagysága:
KözteľĹilet-hasznźiat célja..
Közteľület-hasznáIat helye:
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. november

1

(székhely: 1084 Buđapest'Tavaszmezo u. |9-2|.)
2013. december 0I. _2015. máius 31.
5 m2

vendéglátó tetasz
Tavaszmezo v 19-21.

8.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y Gazd,álkodási Iľoda tájékoztatása
alapján: A közterület-használati engedély kiadásľa kerĺĺlt.
|25312013. (xI.18.) sz. Váľosgazd'á|kod'äsi és Pénzügyi BÍzottsághatározata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A

Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság tigy dönt, hogy

hozzájáru|ást ad _ teljes díjfizetéssel- az alźlbbi iigyben:

Közterület-haszná|ő"kérelmező:
KözteľĹilet-haszná|at
KĺizterĹilet-haszná|at

ideje:
cé|ja..

Közteriilet-hasznáIathelye:
Köztenilet-haszná|atnagysága:

közterĹilet-hasznáIati

Mabĺn Bt.
(1 149

Budapest, Limano vatér 24.)

2013. decembeľ 16. -2014.junius 15.

reklámtábla
Luther u. 1/c.
I m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 18.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y GazdáIkodásĺ Iľoda tájékoztatása
alapján: A ktizteriilet-használati engedély kiadásra keľůilt.
27

1254t2013. (xI.18.) sz. városgazdáůkodási és Pénztigyi Bizottsághatározata
(14 igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A

és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

Varosgazdálkodási

közteľiĺlet-hasznáIati

hozzźljźlruIástad _ teljes díjfizetéssel- az alábbi ügyben:

KözterĹilet-hasznáIő,

kére|mező

KöZterĹilet -hasznáIat

ideje:
céIja:

Közterület-haszná|at

:

Közteriilet-haszĺźiathelye:
Közteľület-haszná|atnagysźĺga:

Balo gh Attila (egyéni vállalkozó)
(1082 BudaPest, Baross u. 100.)
2013 . december 7 . - 20|3. decembeľ 24.
karácsonyi asńali árusítás
Festetics u. 1.

3nŕ

Felelős : polgĺłrmesteľ
Hataridő: 2013. november 18.

Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztźiy Gazdállkodási lroda tájékoztatása
alapj án: A ktizteriilet-használati engedély kiadásľa keľůilt.

A

1255t2013. (xI.18.) sz. Váľosgazdáikodálsi és Pénzügyi Bízottsághatározata
(14 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A

Vaľosgazdálkodási

és Pénzugyi Bizottság úgy dönt, hogy

köĺeľĺilet-haszná|ati

hozzájáĺulást ad - teljes díjfĺzetéssel- az alźlbbi ügyben:

KözterĹilet-hasznźiő'kérelmező: Farkas Mihály (őstermelő)

KözterĹilet-haszntiatideje:
KöZterĹilet-hasznźiatcéIja:

(2377 Örkény, Fonás u. 7.)
2013. đecembeľ14. -2013. decembeľ 24.
fenyőfa arusítás

K<jzterület-hasznźiathelye: MárkusEmíliau'(RókuskőrhźnfaIéná|)
Kozteľület-haszĺá|atnagysága: 20m.
Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. novembeľ 18.

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy Gazdálkodási lroda tájékoztatása
alapj án: A ktizteľiilet-használati engedély kiadásra keľüIt.

A

Í256tf0l3. (xI.18.) sz. Városgazdá|kodźlsi

és Pénziigyi

Bizottsághatározata

(1'4 igen, 0 nem, 0 tartőzkod'ás szavazattal)

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľĺilet-haszntiati
hozzájtrúást ađ- tetjes díjfizetéssel - az althbi ügyben:

A

Közterület-haszná|ő,k&e\mező:

Bedák Pál (egyéni vállalkozó)
(1084 Budapest, Mátyás tér 4')

Közteľület-haszná|at

ideie:

Kcjztertilet-hasznáIat

cé|ja:

2013. december 4. -f0I3. december 6.
f013. december 1 1. - 201'3. đecember24.
2013. december 29. - 2013. decembeľ 3 1 .
karácsonyi aszta|i arusítás
Nép^színházu.7-9.

Kĺjzterület-hasznáIathelye:
Közteľület-hasznáIat nagysága: 2m,
Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. novembeľ 18.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy Gazdá|kodási Iroda tájékoztatása
alapján: A közterület-használati engedély kiadásra kerÍilt.
t257 l 20 13. (xI. 1 8.) sz. Vá ros g azdá.Jko dás i és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(14 ĺgen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A

Yárosgazdálkodási

és Pénzugyi Bizottság úgy dönt, hogy

hozzź!árulást ad _ teljes díjfizetéssel- az a|ábbi ügyben:

köztertilet-haszná|ati

KözteľĹilet-hasznćĺ|ő,kére1mező: Vidák Kamilla (egyéni váIlalkozó)
(1088 Budapest, Kĺidy Gyula u. 11.)
KözterĹilet-haszná|at ideje:
2013. december 15. -20T3. december 23.
Közteľület-haszntiat cé|ja:
fenyőfa ĺáľusítás
Kcjzteľület-haszná|at

helye:

Szigo^ny u. - Práter u. saľok

Ktjzterület-haszná|atnagysága: 10m,
Felelős: polgáľmesteľ
Határiďo: 2013. november 1 8.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy Gazdálkodási lľoda tájékoztatása
alapján: A kłizterület-használati engedély kiadásra kerĺilt.
1258ĺ2013. (XI.18.) sz. Városgazd'á|kod'ási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(14 igen' 0 nem, 0 ŕ.artőzkodás szavazattal)

A

Yárosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dĺlnt, hogy

hozzájáru|ást ad _ teljes díjfizetéssel- az alábbi ügyben:

Közterület-haszná|ő,kére1mező:
Kĺjzteľtilet-haszná|at
KözterĹilet-haszná|at

ideje:
cé|ja:

Közterület-haszná|athelye:

közterület-hasznáIati

vidákKamilla (egyéniváIlalkozó)

(1088 Budapest, KĺúdyGyula u. 11.)
2013. decembeľ 10. - 2013. december 23.
fenyofa árusítás

Lőrinc paptér
Kĺjzterü1et-haszná|atnagysága: 10m"
Felelős: polgármester
Határĺđő:2013. novembeľ 1 8.

29

Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztáiy Gazdállkodási Iroda tájékoztatása
alapján: A kiizterület-használati engedély kiadásra került.

A

1259ĺ2013. (xI.18.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkod'äs szavazattal)

A

Váľosgazdátkodási

hozzájárulást ad

és Pénzügyi Bizottság úgy útilrĹ, hoBy

- teljes díjfizetéssel - az

Közterület-hasznáIő,kérelmezo:

KözterÍilet-hasznáIatideje:
Közterület-haszná|at

cé|ja:

Közteľü1et-haszntĺ|athelye:
Közterület-hasznźiatnagysága:

krrzteľület-lrasználati

alábbí iigyben:

Kľánicz Róbert (ősteľmelő)

(IO4f Örkény, Virág u. 41.)
z}I3.december 14. - 2013. december 24.
fenyőfa aľusítás
Szigo^ny u. 36180 hľsz. (Klinikĺíkmetróállomás)

20m'

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. november 18.

VagyongazdáIkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy Gazdáttkodási lroda tńjékoztatása
alapján: A ktizteľĺilet-használatĺ engedély kiadásra került.

A

ĺ260/20Í3. (xI.18.) sz. Városgazdáikodálsi és Pénzügyi Bizottsághĺtározata
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Yárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bízottság úgy dönt, hogy kĺjzterület-hasznźiati
hozzźĄáru|ást ad díjmentességge| az a\ábbi ügyben, amennyiben a BKK által lepecsételt

A

foľgalomtechnikai teľv bemut atásra kerĹĺl:

Közterület-haszntůő,kérelmező: All-In.Seľvice Kft.

(1165 Budapest, Coľvin u. 40.)

Közterület-haszĺtůatideje: 2013.november24.
Közterület-hasznáLatcé|ja: BKV źita| megrendezett II.

helye:

Villamosvezető Európa

Bajnokság
Spoľt u.

Közteriilet-haszná|at
Közterület -hasznáIatĺagysága: 2 650

fiŕ

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|3. november 18.

Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztáůy Gazdátlkodási lroda tájékoztatása
ahpjáń: A forgalomtechnikai tervet a Kft. bemutatta, a kiizteriilet-használati engedély
kiadásra keriilt.

A

1261'l20t3. (xI.18.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(14 igen,0 nem, 0 ťartőzkodás szavazatta|)
30

A

Yźľosgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtság

ho zzáj árulást ad díj me nte

s s ég

gel az a|ábbi

KöaerĹilet -haszná|ő, kérelmező :
Közterület-haszná|at
Kĺjzterulet-hasznáIat

ideje:
cé|ja:

Közterület-haszná|athelye:
Közterület-hasznáIatnagysága:
Felelős: polgármesteľ
Hatĺíľidő:2013. november

1

ü

gyb en

ilgy dönt, hogy

közterület-hasznáIati

:

Budapesti Kiizlekedé si Kőzpont Zrt.
(1075 Budapest' Rumbach Sebestyén u.I9-2I.)
f0I3. november 18. - 2019. április 07.

BUBI kozösségi

kerékpárkölcs<inző ľenđszer

üzemeltetése
Kőfar^agő u. - Vas u. saľok
24 m"

8.

A

VagyongazdáIkodási és Üzemeltetési tigyosztá|y Gazdálkodási Iľoda tájékoztatása
alapján: A ktizteriilet-használati engedély kiadásra került.
1f62ĺ20|3. (xI.18.) sz. Városgazdáikodásĺ és PénzůigyiBizottsághatározata
(l4 ĺgen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A

Váľosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy

közteľiilet-hasznźiati

hozzájánilást ad díjmentességgel az a|tlbbi ügyben:
KözterĹilet-haszná|ő,

kérelmező: Budapesti Kiizlekedési Kőzpont Zrt.

Kozteriilet-használat
Kcjzterület-hasznttlat

ideje:
cé|ja:

(1015 Budapest, Rumbach Sebestyén u. l9-2l.)
20|3. november 18. - 2019. április 07.

BUBI közösségi

Kĺjzterület-hasznźiat helye:

KözterĹilet-haszná|atnagysága:
Felelős: polgármester
Hatfuidő: 2013. november

1

keľékpáľkölcsönző rendszer

üzemeltetése
Mikszáth Kálmán tér
34m2

8.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy Gazdátlkodási Iroda tájékoztatása
alapján: A közteriilet-használatĺ engedély kiadásra került.
1263ĺ20|3. (xI.18.) sz. Városgazdálkodási és PénzůĺgyiBizottsághatározatz
(14 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A

Varosgazdálkodási

ho zzźtj árulást

ad díj mente

és PénzĺigyiBizottság úgy dönt, hogy
s

sé g g

el az alźbbi ü gyb

Kozterület-haszná|ő,kérelmező:
Kcjzterület-hasznáIat
Közteľtilet-hasznźiat

ideje:
cé|ja:

en

köZterĹilet-haszĺáIati

:

Budapesti Ktizlekedési Ktizpont Zľt.
(1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u.I9-2|.)
2013. november 18. -2019. április 07.

BUBI közösségi

kerékpárkölcsonző rendszer

üzemeltetése

31,

Közteľület-haszná|athelye:

Koĺerület-haszntt|atnagysága:

Gyulai PáI u.
40

fił

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. november 18.

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztźiy Gazdátlkodási Iroda tájékoztatása
alapján: Á' kłĺzterület-használati engedély kiaĺlásra kerülÍ.

A

Í264 / 20 Í3. (xI. 1 8.) sz. Vá ľo s gazdálko d ási és P énzü gyi B izotts ág batár ozata
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A

és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

Yárosgazdálkodási

kĺjzterület-hasznźiati

hozzájáĺulást ad díjmentességgel az altlbbi tigyben:

Közterü1et-haszná|ő,kérelmező: Budapesti Ktizlekedési Kiizpont Zrt.
Közterület-használat ideje:
Kozterület -hasznźiat céIja

Közteľület-hasznźiathelye:

(I075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.)
2013. november 18. - 2019. ápľilis 07'

BUBI közösségi

kerékpárkölcsorrző rendszer

üzemeltetése
Bródy Sandoľ u. - Múzeum krt.

Ktjzteľiilet-hasznáIatnagysága: 32m.
Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. november 18.

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy Gazďállkodási Iroda táiékoztatása
alapján: A kłizterÍilet-használati engedély kiadásľa keriilt.

A

RFV Józsefvltros KÍt. 2012. évi beszdmolója
1265t2013. (xI.18.) sz. Városgazdź.tkodátsi és Pénziigyi

és 2013. évi iizleti terve

Bizottsághatározata

(l'4 igen,0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

A Varosgazđátkodási és Pénztigyi Bizottság źłruhazott tulajdonosi jogkörében úgy dönt, hogy
felkéri a polgármestert, hogy kéľjentájékoztatást a tarsaság kĺinywizsgáIőjáÍőI a
könywizsgálói uél"''.ényelutasítás pontos okairól, a bęszámoló beteľjesztett formában'
torténő elkészítésénekkockazataiľól.
Felelős: polgármesteľ
Határidő.'Z0 1 3. december

3 1.

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáty tájékoztatása alapján:
megtartásra került, melyen elfogadásra keľĺilta20Í2. évi beszámoló.

A

A

taggyűlés
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Drigdn Krisztofeľ Gyula egyéni vdllalkozó bérbevételikérelme a Budapest VIil.
Prdter u. I8. szóm alatti iires önkormdnyzati tulajdonú helyiség vonatkozdsdban
1266/20|3. (xI.18.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottsághatározata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási

és Pénzügvi Bizottság úgy dönt. hogy:

I.) hozzájárul a Budapest VIII., 35664 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII.'Pľáter u 18. szám a|att ta|á|hatő,27 mo alapterületú, üres, önkoľmányzati
tulajdonú, utcai bejaratú, füldszinti nem lakás célúhelyiség bérbeadásához hattnozat|an
időre, 30 napos felmondási idő kikotésével Drigán Kľisztofeľ Gyula egyénĺvállalkozó
részéte,élelmiszer jellegű vegyes-kiskereskedelem, élelmiszer diszkont (szeszárusítás
nélkül) cé|játa' 25.500,- Ft/hó + Afa bérleti + kozúzemi- és külĺ}n szo|gtitatási díjak
összegen.

2.) abér\eti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormtnyzat tulajdonában álló nem
lakás céljáľa szolgáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
szttmt Budapest Józsefuarosi onkoľmtnyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 haví
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvá||alási nyilatkozat a|áirását vtůIa|ja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határido: 2013. november 25.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2013. |'|.27-én a bérleti szerződés a|äírásra került.
Továbbĺ intézkedéstnem igényel.

Javgslat a Budapest VIil. keľiilet HorúnszlE u. 21. szúm alatti bölcsőde utcai
h o m l o kzat fe I újítĺÍs v lÍl I a l ko zlÍs i s ze r ződ és m ó do s ít lts dr a
1267/2013. (xI.18.) sz. Váľosgazd'á|kodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. keľület
Horĺínszkyu. 2I. szám alatti bölcsode homlokzat felújítása tźtrgyÍl,a Józsefuĺĺrosi
onkormanyzat és a BAUFIT SPORT Epíto és Szolgáltató Kft. között 2013. augusztus 2-án
létrejött vállalkozási szerzodés kivitelezés befejezési hatfuiđejét2013, december 10. napra
módosítja azzal a kikötéssel, hogy az időktizbeni esetleges arryagźx vtitozásokat a Kft. nęm
éľvényesíthetiaz onkotmányzatfelé, és fe|hata|mazzaaKisfalu Kft. ugyvezetó ígazgatőjźĺaz
e|őter jesztésmellékletétképezoszerződésmódosítasa|áírźsźra.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźriđo:azonrla|

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A kĺvitelezés elkészti|t, a számla benyújtásra

és

kiÍizetésľekerült.
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Javaslat tervezői míÍvezetői szerződés megkötésére a Mobilterv 2000 Kft-vel a
Magdolna negyeĺI Program III. keretében lebonyolítandó ,,út lís közvilógítús építés,
projektelem kivitelezésével kapcsolatos tervezői míívezetésifeladatokelldtĺÍsdľa
t268t20I3. (xl.t8.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(14 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.

a Magdolna negyed III. program út és közvilágítás építéskivitelezése során tervezőí
művezetési feládatok e|Iátástra az onkormáĺyzat a MOBILTERV 2000 Kft-vel
(székhely: 1114 Budapest, Zólyomi it 44lA., cégsegyzékszttn: 0I-09-672:74) kot
tervezoí művezetési feladatok e\Iźĺástra vonatkozó szerzodést, 790.000,- Ft + Afa
összegrĺ đýazásellenében.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. november 18.

2.

elfogadja az e\őterjesztés mellékletét képezó tewezoi művezetési szeľződést és
feLhatalmazzaapolgármestertannakaIáítástra.
Felelős: polgármester
Hatfuiďő : a szer ző đésaláír ásának határidej e 20

13 . nov emb er

22.

Váľosfejlesztési és Főépítésziiigyosztáiy tájékoztatása alapján: A Bizottság á.Jta|
elfogadott határozat szerint a Mobilterv 2000 Kft-vel a művezetői szerződés aláírásra
került 2013. decembeľ 3-án. A szerződés azonosítója 53412013.

A

Javoslat a Magdolna negyed Pľogram III. keretében a FiDo tér elektromos
h úlózatúnak fejlesztés ével kapcs olatos munkúk megrendelés ér e
Ĺ269ĺ2013. (xI.18.) sz. Városgazdáůkodátsi és PénzůigyiBizottságbatározata
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

A Varosgazdálkodási
1.

Há|őzati Kft. (MGT-EH-901,I|2013. számu, ügyszám:
eozžsisaq ajfu|atát a FiDo tér, Fiumei út _ Dobozi utca _ Népszínházutca által
határolt tertileien (hĺsz.: 35388) kĺjzcélúháIőzatépítéstnettó 1.867.2O0,- Ft + ÁFA,
elfogadja

az ELMŰ

bruttó 2.371.344,- Ft tisszegben.
polgĺírmesteľ
Hataridő: 2013. novembeľ 18.
Fele1ős

:

f. felkéľia polgármestert az e|őterjesńés 1. számú mellékletében foglalt nyllatkozat
aláfit ásár a

és

a

további intézkedések, szer ződé s me gköté s ére'

34

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. novembet 22.

A Váľosfejlesztési és FőépítésziÜgyosztály tájékoztatása alapján: A bizottságihatározat
szerint a Városfejlesztési lroda a FiDo tér háůőzatának fejlesztésével kapcsolatos
munkákat megrendelte az ELMU Hálőzati Kft-től' mely eľedményeként ktizüzemi
szeľződés kerĺilt a|áíráłsra2013. decembeľ 11-én. Aszerződés azonosítĺíszźlma570ĺ2013.
Tulajdonosi hozzlÍjúrulúsa Teleki téri ideiglenes piac iizlet béľletiszerződés
megkötéséhez
t270l2013. (xI.18.) sz. Városgazdá|kodálsi és PénzügyĺBizottsághatározata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási

és PénztĺgyiBizotÍságúgydönt, hogy

a 29, számű, 7,5 fiŕ alaptertiletű piaci árusítóhely
(konténeľ)helyhasználati (béľleti) jogának átengedéséhez bér|eti jogviszony keretében
Horváth József őstermeIő részéte.

I.hozzajarul az ideiglenes piacon

Felelős: polgármester
Határiđó 2013. november

1

8.

2. felkéri a polgáľmesteľt a határozat 1. pontja szerinti bérlővęl kötendő Bérleti Szeruődés
a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Hatfuidő: f0I3. novembeľ 20.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y GazdáIkodási Iľoda tájékoztatása
alapján: A döntésnek megfelelően a bérleti szerződés módosításľa keľĺilt.

Iavaslatfeliilviagdlati eljĺtrĺÍskezdeményezésérea Fővdrosi Törvényszék, mint
mds

127 2

o

dfo k ti

b

íľó s lÍg 4 3. PÍ, 6 3 3.

5 3 6/2 0 1 3 / 5 s zdm

zÁnr Üĺrs

ú ítéletéveI s zemb en

l20l3. (XI.22.\ sz. Váro s gazd álkodás i és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(8 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A

Városgazdálkodási és PénzügyíBizottság úgy dĺint, hogy a Fővárosi Töľvényszék, mint
másodfokú bíľóság 43.Pf.633,5361201315 szźlrĺlíhatározatźxalszemben felülvizsgálati e|járást
kezdeményez.
Felelős: polgármesteľ
Határíđő:2013 . december 3.

A

Jeryzői Kabinet tájékoztatása alapján: A Kúria végzésealapján a feliilvizsgálati
kérelmet tárgya|áson kívül bírálja el, amelyľől éľtesítésmég nem érkezett.
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Kijzteľ iilet-haszndlati kérelmek elbírúIĺźsa
|27

3

l

20Í3. (xI.22) sz. Város gazdálko dási és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartőzkođás szavazattal)
és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

A Városgazdálkodási

1.) kózterüIet-haszná|ati hozzájárulást ad _ díjmentességgel- az a|ábbi ügyben azza|,
hogy az onkorm tnyzatáltal megľendelt molinő afel{ljítás idejére kihelyezésre kerül:

VIII/6. Lakásfenntartó Sziivetkezet
(1083 Budapest, Baross u. 111i4.)
Kĺjzterü1et-haszná|atiđeje: z\I3.november f2. _ z}I4.januaľ 31.
építésimunkatertilet (anyagtárolás, állványozts)
Köztertilet -hasznáIat céIja:
Közterület-haszĺáIathelye: Baross u. 103.' 103/A., 101., 101/A.

Közterület.haszná|ő.kére1mező:

Köztertilet.hasznáIatnagysága:

920m,

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. novembet f2'
2.) fudomásul veszi a VIII/6. Lakásferľrtartó Szĺjvetkezet kaľbantartási és felújítási
munkálatok céljából igénybe vett köZteľület hasznáLattÍ.20]13. novembeľ 1. és 2013.
novembeľ Ll.kozött.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 22.

Vagyongazdátkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy Gazdáttkodási lroda tájékoztatása
alapj án: Á' ktizterület-használati engedély kiadásra kerüIt.

A

127 4 t 2013.

A

(XI.22.) sz. Város gazdálko dási és P énzü gyi Bizotts ág hatźr ozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

Yźrosgazđálkodásiés Pénztigyi Bizottság

úgy dönt, hogy

kdzteľiilet-haszĺźiatí

hozzájáru|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az alábbi tigyben:

Kĺjzterület-hasznáIő'kére|mező: ORCA
Kö zterület-hasznáIat idej e :
Kcj zterület- haszĺáLat cé|j a..
Ko zteľiil et -haszntl|at helye :

és WOLF

Kft.

(1085 Budapest, József kľt. 69.)
2013. december 4. - 2013. december 21.
idényj ellegu asńalí áľusítás (karácsony)
Szigony u. - Práter u. sarok (SPAR kozértnéI) 35128139
hĺsz.

Kĺjzterület-haszná|atnagysźtga: 3mf
Felelős: polgármester
Hataríďő

: 20 13 . nov

ęmber 22.
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A

Vagyongazdátkodási és Üzemeltetési Ügyosztáty Gazdálkodási Iľoda tájékoztatáłsa
alapján: A kłizteľület-használati engedé|y kiadásľa került.
1275120|3. (XI.22.) sz. Városgazd'á|kodási és PénzĺigyiBizottsághatározata
(8 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A

Yárosgazđálkodási és Pénzngyi Bizottság

úgy dĺjnt, hogy

hozzájáru|ást ad _ teljes díjfizetéssel- az a|abbi ügyben:
KözterĹilet-haszná|ó.
KöZterület-hasrná|at

kérelmezĺĺ:ORCA

ideje:

és WOLF

k<jzterület-hasznźiati

Kft.

(1085 Budapest, József kľt. 69.)
2013. december 4. - 2013. december 21.

Kĺjzterület-hasznźiatcéIja:idényjelleguasztalíaĺusítás(kaľácsony)
KĺjzterĹi1et-haszná|athelye:
Közterület-hasznáIatnagysága:

Szigony u. - Baross u. sarok 3572814hrsz.

3m2

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 2013. novembet 22.

A

Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztáiy Gazd'átkodási Iroda tájékoztatása
alapján: A kiizteriilet-használati engedély kiadásľa került.
l 20

t3. (XI.22.) sz. Vá ro s g azdá|ko dás i é s P énz ĺi gyi B Ło tts ág határ ozata
(8 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

127

6

A

Yárosgazdálkodási

és Pénzugyi Bizottság úgy dönt, hogy

ktjzteľĹilet-hasznáIati

hozzájfuulást ad díjmentességgel az a|źlbbi ügyben:

Festum Rendezvénvszalon Kft.
(2094 Nagykovácsi,-Fark as u.27.)
Közterület-haszntilat iđeje:
2013. november 28. -2013. december27.
KözteľĹilet-hasznáIat céIja:
Adventi rendezvénysorozat és karácsonyi vásáľ
K<jztertilet-haszĺáLat helye:
Mikszáth Kálmán tér, Szabó Ervin tér
Kĺjzteriilet-haszná|atnagysága: 250m.

KözterĹilet-haszná|ó"kérelmező:

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľido: 2013. novembet 22.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési tigyosztá|y Gazdálkodási Iľoda tájékoztatása
alapján : A ktizterület.használati engedély kiadásra került.
1277ĺ20|3. (XI.22.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(8 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az SKS Caffe Kft. (2083
Solymar, Mészégető u. 19.) részérel6.30fl2l2012. számon kiadott kozteľület-hasznáIaÍi
hozzájaruIást fontos közérdekből sztineteltetí 2013. november f8' - 201'3. december 2J.

A

kĺjzött.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 22.

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy Gazdállkodási Iroda tájékoztatása
ahpjáń: Á közterület hasznźiat szüneteltetésére a 20Í3. évi karácsonyi vásár
megrendezése miatt volt szükség, a kőzterĺilet használata 2013. decembeľ 27. napját
kiivetően helyreállt.

A

A Közigazgatúsi

és lgazsdgiłgyi

Hivatal kérelme kijelölt kiaźrólagos vdrakoaíhelyek

díj mentess ég én e k megh os szab bítlÍs ĺźra

Í278l20L3. (XI.22.) sz. Váľosgazdá.Jkodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Kozigazgatási és Lgazságügyi Hivata| részére3 đbkízátólagos
kijettiléšévelegyetért a Budapest VIII. kertilet Múzeum u.
homlokzata előtt 2014. december 31. napjáig.

I].

várakozőhe|y
szám a|atti épület

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. november 22'

z.

az I. pont szerinti kizárőIagos váĺakozőhelyek utan fizetenđő megváltási díjľól (évi

lemond, azza|, hogy az
1.320.000,- Ftlvárakozőhely) 2014. december 3I. napjáig
-önkormányzati
AFA fizetési
elengedett megváltási dĺjjáĺkapcsolatban felmertilő
koteĺezettségge| azoĺos összeget (évi 280.630,- Ft/varakozóhely) összesen 841.890'Ft-ot a KoÁgazgatási és Igazságigyi Hivatal köteles az onkoľmtnyzat részéte
megfizetni.

Felelős: polgármesteľ
Határidő:20 1 3. novemb er 22'

3.

felkéri a polgármestert az onkormányzat és aKozigazgatási és Igazságngyi Hivatal
kozött kötendő megállapod ás a|áír ásár a'

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. december 31.

VagyongazdáIkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Létesítményiizemeltetésilroda
tájékoztatása alapján: A megállapodás aláírása 201,4. febľuár |4-én megttiľtént.

A
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Javaslat koncentrdlt ľakodóhely kijelölésére a Leonardo da Vinci utcĺÍban
i é s P é n zü gy i B izo tts ág határ ozata
(8 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

Í27 9 l 20 13. (XI.22.) sz. V á ľo s g azdáÄko dás

A Vĺárosgazdálkodási

1.

és Pénzügvi Bizottság úgy dönt, hogv

javasolja a Budapest VIII. ker. Leonaľdo da Vinci u. 23. számu éptilet gazdasági
bejárata előtt koncentrált rakodás céljára szo|gáIő terület kijelolésétaz elóterjesztés
mellékletének me sfelelően:

-

15 méteres teľiileti korláttal,

hétfotőlpéntekig 6:00-tó1 18:00 őrtig,
szombaton 6.00-tól 14.00 őtáigterjedő iđőszaka

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. november 22.

2. a koncentľált

rakodóhelyek kialakításáva| és az ahhoz kapcsolódó forgalmi rend
módosításával tisszefiiggő összes költség a kérelmet benýjtó Lidl MagyarorczágBt-t

terheli.
Felelős : polgĺíľmesteľ
Határidő: 2013. november 22.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály LétesítményüzemeltetésiIľoda
tájékoztatása alapján: A határozatot továbbítottákaz ügyfélnek és a BKK.nak. A Tábla

kihelyezése megtiiľtént.

Az ideiglenes Teleki téľipiac kereskedői bérleti szeľződések megkötése
|280120|3. (XI.fz.) sz. Váľosgazdáikodálsi és PénzĺigyiBizottsághatározata
(8 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

AVarosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. az

ideiglenes Teleki téri piacon a kereskedőkkel a konténeľekbérletérevonatkozó
bérleti szerzodést köt 2013. december 1. napjától 2014. miírcius 3I. napjáig terjedő
iđotartamĺaaz előter1esztés mellékletétképező konténer bérleti szerződés taľtalmi
elemekkel.

:..

Felelős: polgáľmester
Határido : 20 |3 . ĺov ember 22.

2. felkéri a

a|áírástra.

polgármesteľt

a

ř.

hatźxozat 1. pontjában megjelölt bérleti szerződések
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Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. december 8.

A

Vagyongazdálkodási
tájékoztatása alapján:

és Üzemeltetési ůigyosztály Létesítményüzemeltetésilroda

A

konténeľekre vonatkozó bérleti szerződések megktitésre

keľůiItek.

Tulajdonosi hozzlÍjltrulds a Budapest VII. kerĺilet Kisfaludy u. 18-20. vízbeki)tés
megsziintetése és ű meglévő vízbekötés bővítése közteriileti munkdihoz
1f8I/f013. (XI.22.) sz. Városgazdźikodálsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(8 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Tu1ajdonosi hozzájtru|ását adja
koĺerületi munkáihoz
Budapest VIII. keľ. Kisfaludy u. 18-20. kapubehajtó létesítésének
IJgyíratsztrn: r6-f391412013.
Kérelmező: Fővaľosi Vízművek Zrt. (tervező: Weiner Viktor)
Helyszínek:
o Budapest VIII. keľ. Kisfaludy u. 18-20. sz. e|ótti kozilt (hĺsz.: 35623) aszfa|t jźltda
szakasza, íltszegé|yés aszfalt iúpalya bontással és burkolatbontással éľintett.
Helyreállítási kotelezettség :

.
Ttrgy:

befejeződését k<jvető 15 naptári napon belüI.
aburkolatbontás helyszínét elkeľülő ťrtvonalat jól láthatóan je|z1k,
jól |áúhatőanttĄékoztatjákazithasználókat a burkolatbontás varható időtartamĺĺľól,
köte\ezi akivitelezőt a buľkolatok megfelelő minőségben toľténő he|yreá||ításfua,
aberuhźg1ő és kivitelezo közösen 5 év gaľanciát vállal a helyreállított burkolatért.

Tulajdonosi hozzźljfuulás a Budapest VIII. kertilet Kisfaludy u. 18-20.
vízbekötés megszüntetése és a meglévő vízbekcitésbővítéseköZteľületi
munkáihoz.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2013. novembeľ 22.

A

Vagyongazdálkodásĺ és Üzemeltetési ÜgyosztáIy Létesítményüzemeltetésilroda
tájékoztatása alapján: Tulajdonosi., és kłizútkeze|ői-hozzáiáľulások kiadása megtiiľtént.
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Tulajdonosi hozzlÍjdrulds a Budapest VIII. kerület Futó u. 3I-33. kiilső
k ö zm íĺeI l ĺÍtds a (v íz. c s at o r n a) k tj zt e ľ iil et i m un kúi h o z
1282120|3. (XI.22.) sz. Váľosgazdźůkodásiés PénzÍigyi Bizottsághatározata
(8 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy Tulajdonosi hozzájátulttsát adja
Budapest VIII. keľ. Futó u. 31-33. ktilső kozmue||átása(viz-csatoma) kcizterĹileti munkáihoz
Ü gyfuatszźlm: I 6-15 41 l2OI3.

Kérelmező: Hajdu

és Társa

Kft' (Ügyvezetó.. Hajdú Tamás)

Helyszínek:
o Budapest VIII. ker. Futó u.31-33. sz. előtti közút (hrsz.:36314lI1) díszkő burkolatú
j álr daszakasza b ontáss a | és b u ľko latb o ntás sal érintett,
o Budapest VIII. ker. Práter u. 25-f7. sz.előtti kozilt (hĺsz.:36100l2) aszfa\tburkolatú
jźr đa-,aszfaltbuľkolatú útpály a szakasza b ontással és burko latb o ntáss al éľĺntett
Helyľeállítási kötelezettség

-

-

:

a

buľkolatbontással érintett. Futó u 31-33. szám előtti helyi kĺjzútteljes
járdaszakaszánakhelyreá|Iítása^ va|arnintPráter utca 25-27. iltpáIva ép:Ú'|et e|i5tti járda
és útpálya helyreállítása. a telies útpálva dilatációtól-dilatációig tęljes szélességben
töľténő újra szőnyeeezésével. az utolsó közmű bekötés munkáinak befejeződését
követő 15 naptári napon beliil.
aburkolatbontás helyszínételkeľülő útvonalat jól láthatóan jelzik,
jól |áthatőantájékoztatják az uthasználókat a buľkolatbontás várhatő időtartarÍIźLtő|,
kötelezi akivitelezőt a bľkolatok megfelelő minőségben tĺjrténőhe|yretllIíttsára,
abenlháző és kivitelező köz<jsen 5 év garanciátváI|a| a helyreállított burkolatért.

Tárgy:

Tulajdonosi hozzź!áru|ésa Budapest VIII. kertilet Futó

közműellát ása (víz-csatoma) kĺizterületi munk áihoz.

u. 3I-33.

külső

Felelős: polgármester
Hatfuiďő : 2013 . nov ember 22.

A

Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztály Létesítményüzemeltetésĺ
lľoda

tájékoztatása alapján: Tulajdonosi., és ktizútkeze|ői-hozzájáľulások kiadása megtiirtént.

Tulajdonosi hozzĺÍjĺÍľullÍs
Budapest belső vúrosrĺźszekkomplex kerékpúrosbardt
fejlesztése progrűm (IrI. keriiletet éľintő szakaszok) közteľiileti munkĺÍihoz
t283l2013. (XI.22.) sz. Váľosgazd'áůkodátsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(8 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

4t

A Vaĺosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy a Budapesti Közlekedési K<ĺzpont

a

tervezo TRENECON COWI

Kft.

(tetvező Schimmer Erzsébet
tervdokňentációja alapján) kéľelmére'a Budapest belső városľészek komplex
kerékpárosbaľát }ejlesztése program keľetében megvalósuló, a VIII. kerületet érintő

Zrt.

megbízásábőI

szakaizokľa' a korszcrűsítéséhezszükséges tulajdonosi hozzájáru|ását megadja.

IJ

gyiratszám:

I6

-I3 5 4 /2013

.

Kěľelmező: Budapesti Közlekedési Közpoĺt Zrt. megbízásábólTRENECoN COWI Kft.
(teru ező S chimmer Erzsébet)

o

Helyszínek:
Budapest VIII. ker. KĺúdyGyula l 22. szźlm előtti közúti szakaszon járđa'utpá|ya,
buľkolatbontással nem éľintett,
Budapest VIII. ker. Maria u. 54-56. számok előtti kĺjzútiszakaszon jfuda, utpáIya,
burkolatbontással nem érintett'
Budapest VIII. ker. Béľkocsis u 15-17. számok előtti kozriti szakaszon jźltđa,itpáIya,
buľkolatbontással nem érintett'
,űtpáIya,
Budapest VIII. keľ. Kölcsey u. 6. szám elotti közúti szakaszon jtrda,
burkolatbontással nem érintett,

Egyéb feltételek:

1. Knidy

Gyula utcai csomópontban:

A kétiranyu Ĺeľékpár közlekedéshez aKĺúdyGyula utca, Rökk Szilárd utca és József
krt. közötti szakaszán, a kĺjrutľól bekanyarodó kerékpáľsávban Rökk Szilaľd
kercsńeződése előtt (a Knidy Gyula u. 2f. számnáI), az épületsaľoknál, annak
vonalában,'STOP'' vonalat és elsőbbségadás kĺltelező táblát kell kivitelezni.

2.

Kölcsey u. csomópontban:
A ,'Kiscsib ész tér,, felőli oldalon a koncentrált rakodő (22 fm hosszon kijelölt) Jőzsef
kőrut felőli sarkábőI 4 frn részen tilalmat jelĺllve biztonságosabbá kell tenni a
kerékpáros felálló hely megközelítését. A szembeni oldalon talźůhatő kijelĺilt teljes
hosszaból (a gyalogos átkelőhely előtti megállási tilalom hosszan túl) 1, 5 m
parkolóhely szakasz szűnik meg.
Targy:

Tulajdonosihozzájarulás Budapest belső városľészek komplex keľékparosbaľát
fejlesztése program (VIII. kerületet éľintő szakaszok) közterületi munkáihoz.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő:2013. novembet 2f

'li

.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály LétesítményÍizemeltetésiIroda
tájékoziatása alapján: Tulajdonosi-, és ktizútkeze|ői-hozzájátrulások kiadása megttiľtént.

Alpdr Péternébérlő kérelme a Budapest VIII. keriilet, DéľiM. u.
önkormúnyzati tulaj

do n

6. szdm

alatti

ú helyis ég v oniltkoztÍs db an
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Í284ĺ2013.(XI.22.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási

és PénzügyiBizotÍságúgy dönt, hogy:

1.) hozzajźml az A|pár Péternéegyéni vá||alkoző által béľelt,Budapest vlil.' 34938l0lU3
he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII.' DéľiMiksa utca 6.

szám alatti 84 m2 alapterĺiletű, önkoľmányzati tulajđonú,utcai bejźratÚ, földszinti nem
lakás célúhelyiség vonatkozásában a bérleti szerzőđésmódosításához és a bérleti díj
80.000'. Ft/hó + Afa ł közuzemi- és külĺjĺszo|gá|tatási díjak osszegen történő
20
megźůIapítźlsához

13 .

december

1

-j

étől.

2.) a béľleti szerzőđésmegktĺtésénekfeltétele, hogy

az onkormányzattulajdonában ál1ó nem
lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
számű Budapest Józsefuárosi onkormányzati rendelet 24. $ (2) bekezdése c) pontja
a|apján kozjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvttlla|ási nyilatkozat alźitźtstfivźllla|ja a
bérlő.

3.) az Önkormányzattulajdonában álló nem lakás céljáraszolgźiő helyiségek bérbeadásának
feltételęiről szóló 35l20I3. (VI. 2O.) szźlmű Budapest Józsęfuárosi onkoľmányzati
rendelet 14. $ (4) bekezdése alapján eltekint az óvadék feltĺiltésikötelezettség
teljesítésétől.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatźtriđő:20 1 3 . november 29 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20|3.12. |l-én a béľletiszerződés aláíľásra keľült.
További intézkedést nem igénye|.
Tóth Gézdnéegyéni vóllalkoaí bérbevételikérelme a Budapest WII. keľiilet,
Koszoľti u. 29. szóm alatti tires, önkoľmányzati tulajdonú nem lakds célúhelyiségre
128512013. (xI.22.) sz. Városgazd'áůkod'álsi és PénzĺĺgyiBizottsághatározata
(9 ĺgen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaĺosgazdálkodási

és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzóiáruĺ a Budapest VIII., 355t9l0lil| helyrajzi számon nyilvántaľtott' teľmészetben a
Budapest VIII.,Koszoľú u. f9. szám a|att ta|źihatő, 53 m, alaptenilettĺ, iiľes,
önkoľmányzati t|J|ajđonú,utcai bejźratu pinceszinti helyiség bérbeadásához határozott
időre 2018. decembęľ 3I. napjźlig, Tóth Gézáné egyéni vállalkozó részéte, raktźlrozás
céIjźtta,a mindenkori ktiziis kiiltségnek megfelelő (a hatttrozathozatal időpontjában
17 .425,- Ft/hó) iisszegű, Áfa-vat niivelt bérleti + kozizęmi- és kül<jn szo|gá|tatási díjak
összegen azzal, hogy a bérlőnek vállalnia kell a helyiség _ birtokbavételtől számított 3
hónapon beltili _ saját kĺiltségentörténő teljes felújitását, Íovźtbbá,hogy a bérleti
jogviszony idótartama alatt és azt kovetően sem élhet bérbeszámítással, és a felújítás
költségét semmilyen jogcímen nem követe|heti az onkormĺínyzattőI.
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2.)

amennyiben a bérlo az I. pont szerinti helyiség felújítását nem vállalj a,vagy nem végzi el
a birtokbavételtől számitott 3 hónapon beltil, úgy a béľleti ďíj, a béľleti szeĺződés
megkötésének napjától 28.500,- Ft/hó + ,ą.fa berleti ł kozizemi- és különszolgáltatási
díjak osszegre módosul.

az onkormanyzat tu|ď;đonában álló nem
lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeađásánakfeltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
sztlmí Budapest Józsefváľtlsi Öľrkoľľranyzatiľerrdelet 29. $-a alapjan, hancm az újbóli
bérbeadás esetén a bérleti díj összegéróI aBizottság dcĺnt.

3.) a bérleti jogviszony nem hosszabbítható meg

4.) a bérleti szerződésmegkotésének feltétele, hogy az onkormányzattulajdonában álló nem
lakás céljára szoIgá|ő helyiségek bérbeaďásźnak feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
szźtmuBudapest Józsefuarosi Önkormányzatí renđelet14. $ (2) bekezdése a|apjátn 3 havi

bér|eti díjnak megfelelő óvadék megfizetését'valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
ki)zjegyző előtt egyoldalú kötelezettségválLalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő
bérIő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatáľidő: f0I3. december 2.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20t3. L2.12.én a béľletiszerződés a|áírásra keľült.
További intézkedéstnem igényel.
Hoľvltth Súndornéegyéni vúllalkozlíbérbevételikéľelmea Budapest VIil. kerĺilet,
Tavaszmező u. 6. szdm alatti iires ijnkormdnyzati tulajdonĺłhelyiség vonatkozltsában
Í28612013. (XI.22.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénztigyi Bizottsághatározata
(9 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jdrul hoaá a Budapest
VIII., 35|72 he\yrajzi számon nyilvantaĺtott, teľmés zetben a Budapest VIII., Tavaszmező u.
6. száĺrl a|att taláIhatő, 45 m2 alapteľĹilehĺ,tires, önkormanyzati tl;Jajđonú,udvari bejaľatú,
ťo|dszinti nem lakás célúhelyiség bérbeadźsához Hoľváth Sandorné egyéni vá||a|koző
részéte,takarító eszközök tźlroIása céIjára.

A

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hattľ:'dő 20|3 . december 2.

A Kisfalu Kft. tájékoztĺtása alapján: 2013. 11.26.án a kérelmezőt írásban értesítettéka
blzottság határozatáľól. További intézkedéstnem igényel.

Eboni 2000 Kft. és J & G Brother Kft. bérlőtlźľsakbérleti díj csökkentési kéľelme a
Budapest VIII. keriilet, Vajda P. u. 7-I3. szám alatti önkormlÍnyzati tulajdonú nem
l akĺÍsc él ĺil h ely is ég v o n at ko zlÍs db

an

Í287ĺ2013.(XI.LL.) sz. VárosgazdáIkodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(9 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
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járu|hozzá azEboni2000
Kft. és a J &, G Brother Kft. béľlőtársak áIta| bérelt, Budapest VIII. keľiilet 38793ĺ0/N139
he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Vajda P. u. 7-13. szám a|att
ta|éihatő, 66 m2 alapterületiĺ, önkormányzati n|ajdonú, utcai, ftjldszinti nem lakás célú

A Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem

helyiség béľleti díjanak csökkentéséhez'
Felelős: Kisťalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2013. decembeľ 2.

A Kisfalu Kft. tájékoztatäsa alapján: 2013.
bizottság határ ozatárĺó I. Továb bi

in

11. 26.án a kéľelmezőt írásban értesÍtettéka
tézkedéstnem igényel.

Arany-Anker l{ft. béľbevételikéľelmea Budapest WII. keriilet, Vajda P. u. 7-13.
szdm alatti iires, önkormdnyzati tulajdonú nem lakds célílhelyiségre
t288lf0|3. (XI.22.) sz. Váľosgazd'á|kod'álsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(9 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy

a

Budapest VIII., 3879317lN141 he|yrajzi számon nyilvántartott,
tęrmészetben a Budapest VIII.,Vajda P. u. 7-13. (Vajda P. u. 9.) szám alaÍt ta|áIhatő,
27 mf alaptertiletrĺ, tiľes, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratű, ft)ldszinten
elhelyezkedő üzlethelyiség béľbeadásáhozhatáľozott időre 2018. december 3I. napjáig,
az Arany-Anker Kft. részére, iroda és raktározás cé|jźra,18.667,- Ft/hó + Afa bérleti +

1.) hozzójáruĺ

kozi,lzemi - é s kül ĺjnszo |gźitatási díj ak

2)

ö

s

sze gen.

bérleti szeruőđésmegkĺitésénekfeltétele' hogy az onkormtnyzattulajdonában á1ló nem
lakás céljáľa szolgźiő helyiségek bérbeadásĺának feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.)
számuBudapest Jőzsefvárosi onkoľmányzati ľendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyző előtt egyoldalú kotelezettségvá||alási nyilatkozat aláirásźúvállalja a leendő
a

bérlő.

Fęlelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határiđő: 2013 . december 2.

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján: 20Í3. 12.04-én a bérleti szerződés megkiitésre
keriilt. További intézkedést nem igényel.

A Badapest WIL Prdter utca

JöIdszint 9. szúm alatti, 36291/0/A/5 helyrajzi
szdmú, Itatdrozott időre szóló bérleti joggal terhelt nem lakds céljdra szolglÍIó
h

37.

elyis ég elideg enítése

Í289120|3. (XI.22.) sz. Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(9 igen' 0 nem, 0 ŕ'artőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1.)
-

azingatlan-nyilvántartásban a36291lOlN5 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben
a Buáapest VIII., Práter utca 37. folđszint9. szźlm a|atĺi, 4I fiŕ alapteľülehĺ, hatáĺozoÍt
idejrĺ bérleti joggal teľhelt nem lakás célúhelyiségre fennálló, elidegenítéstkizárő feltétel
alól felmentést ađ,

2.) hozzájárú az ingat\aĺ-nyilvántaľtásban a 3629110lN5 helyrajzí számon

nyilvántartott,

9. sztm alatti, 4I m2 alapteriiletű
egyéb helyiségre vonatkozó eladási ajánlat bér|o részéľetörténő megküldéséhez, a
vételámak' az e|készi|t forgalmi értékbecslés,valamint a 32l20I3. (VII. 15.) szźlmil
oÁ-ábarl, aZaZ 5.500.000,- Ft
onkormányzati rendelet alapjźn a forgalmi éľtékI00

természetben a Budapest VIII., Pľáter utca 37 . földszint

összegben töľténő közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. december 2.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Az eladási ajánlatot azligyfé| személyesen átvette
20L3. november 27. napján. Határidő hosszabbítást kéľt.Az adásvételi szeľződés
a|áírásra keľült 2014. febľuár 10. napján . Äz iigy további intézkedéstnem igényel.
J av aslat

g ép kocs i- b

eĺÍlló b érb eadús ĺÍra

1f9 0 t f0Í3. (xI.22.) sz. Váro s gazdálko d ás i és P énzü gyi Bizotts ág határ ozzta
(9 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási

1.

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

engedélyeziJ. K. ľészérehatáĺozatlanidejrĺ béľleti szerzőđésmegkötéSét a Budapest VIII.,
Bacsó Béla u. 7] . szźrn a|atti,34853 hľsz-ri telken kialakított gépkocsi-beáIlőra,30 napos
felmondási idővel 6.368,- Ft/hó + Afa bérleti díj mellett.

2. Az

59l2OI1. (XI.07.) sztlmtl onkormanyzati renđelet13. $ (2)bekezđésealapján a bérleti
szerződés hatźiyba lépésénekfeltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű
óvadék megfizetése.

3.

Az5912011. (XI.07.) szźtműonkormányzatirendeLet 15. $ (4) a.) pontja a|apján eltekint
az egyo|da|ú kötelezettség vállaló nyllatkozat közjegyzoi okiľatba foglalásától, a bérleti
díj mértékéretekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatźtriďo: f0 13 . decembeľ 2.

tájékoztatása alapján: A határozatrról szóló értesítéstkiküldték az
ügyfélnek 2013. november 27. napjáln. A bérleti szerződés aláíľásľakeľůilt2013.
december 20.án. Az ügy további intézkedéstnem igényel.

A Kisfalu Kft.

Javaslat a Budapest VII., Magdolna u. 33. szdm alatti ingatlan használatba
addsĺÍravonatkozóűn
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|291120|3. (XI.22.) sz. Városgazdźůkodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(9 igen' 0 nem, 0 tartĺízkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási

1)

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

a 100 Yo-barl önkormányzatitulajdonban

álló, Budapest VIII., Magdolna u. 33. szám a|atti

ingatlanon elhelyezkeđő11 db gépkocsĹbeállót klzttrőIag a Képviselő-testiilet
58/2008'(II.06.) számu hatttrozatának 12. pontjában, valamint a Képviselő-testület
II7|20I3. (|II.27.) számíhatźlrozatában foglalt célokĺakívánja hasznosítani, ott akkor
sem engedélyez paľkolóhely bérbeadást, ha egyébkéntkihasznáIatlan, szabađbeállóhely
van.

2)

visszavonja a II59120I3. (X. 2I.) számthatározatát. amelyben hozztĄárultL.I. részre I
db, a Budapest VIII., Magdolna u. 33. szám alatti ingatlanban ta|á|hatő gépkocsi-beálló
hely bérbeadásźlhoz. Felkéri a Kisfalu Kft. a bérleti jogviszony megsziintetésére.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatĺíridő: 2013. december 2.

tájékoztatása alapján: L. I. béľletiszerz(jdésétfe|mondták f013.
novembeľ 27. napján. Az iigy további intézkedést nem igényel.

A Kisfalu Kft.

Javgslat a Budapest VIru., Mdtyds tér 7-8. szdm alatti telekingatlan bérbeadósdľa
kiírt pdlylÍzat eredményének megúllapítdsdraés új pdlydzat kiírdsdra
tf92ĺ2013. (XI.22.) sz. Városgazdá|kod'ási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(9 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1) a Budapest VIII., Mátyás t& 7-8. szźm a|aÍti, 35295 \lĺsz-il, 1569 nŕ telekingatlan
béľbeadásaľa kiírt pźl|yźnatotérvényesnek, de eľedménytelennek nyilvánítja.

2) a
te

Budapest VIII., Mátyás tér 7-8. szám alatti, 35295 lltsz-u, 1569 mf alapterületű
leking

atl ant

béľbeadás tltj án haszno sítj a.

3) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Mátyás tér 7-8. szám a|atti, 35295 hľsz-ú
telekingatlan bérbeadásaĺa vonatkoző nyilvĺĺnos'egyfordulós pźlyźnatieljaľás
lebonyolítására, a pá|yázati felhívás közzététe|ére. A pá|yazat feltételeit az a|ábbiak
szerint állapítja meg:
- a telken végezhető tevékenység:nyugdíjas otthon számáĺa pihenőkert
- a minimális bérleti díj tisszegét235.350,- Ft/hó + Afa cisszegbenhatáĺozzameg,
- aZ ajánlati biztosítékosszege: a minimális 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
alakul át,
cisszeg, amely a nyertes páIyáző részéreaz ővađékrészévé
. a béľleti jogviszony időtartama:határozatIan idő, 30 napos felmondási idővel
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4)

aZ ingatlan beépítése:az ingatlrawa felépítménycsak a béľbeadó hozzájárulásával
létesíthető, amennyiben a bérlő a bérbeadó engedélye nélkül létesítfe|építménýaz
ingatlanon, a béľleti jogviszony felmonđásľakerÍil

a páIyazati felhívást a Verseny eztetésí Szabá|yzat 1 1. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváros Kormányhivata|a VIII. kerĹileti Hivatala okmanyiľodájtn, valamint a
Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuárosi Önkormźnyzat Polgármesteľi Hivatala
hirdetőtábláján, a vagyonügyleti megbĺzott tlgyfélfogadásľa szulgálÚ helyiségében
(Kisfalu Kft telephelyein), a Jőzsefvźros címúhelyi lapban, az onkormáĺyzat és a
vagyonügyleti megbizott' honlapján, továbbá a Polgáľmesteri Hivatal számára
költségmentes hirdetési feltileteken történő megjelentetés szélesebb könĺ biztosítása
érdekében az egyéb rendelkezésľe ál1ó intemetes hiľdetési portálokon kell kozzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺíridő:2013. december 2.

tájékoztatásĺ alapján: A' pá,Jyázat kiíľásľakeľült. Eredményének
megállapítása a2014.januáľ l.3-án tartott VPB ĺilésreelőterjesztésre keľült. A bérleti
szeľződés a|áírásra keriilt. Azíigy további intézkedést nem igényel.

A Kisfalu Kft.

Javaslat a Budapest VIil. keriilet, Lujza u. 15. szdmú lakóépiilet, Tömő utca 5.
szúmúlakóépiilet, Sdrkdny u. 1. szdmú lakóépiilet kaputeleÍon hdlózatĺźnak
kiépítésén e k kivitel ezés ér e (o s s ze s en 7 7 lakds)
Íf93l2013. (XI.22.) sz. Városgazdáikodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(9 igen, 0 nem, 0 tartĺízkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási
1.

a Budapest

és Pénziigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

Lujzau. 15. sztĺrÍĺépület(17 đblakás), Tömő utca 5.

szźmľÚ épület (35 db

lakás), Saľkĺĺnyu. 1. számú épület (25 db takás) kaputelefon háIőzatźnak kiépítésének
kivitelezésérevonatkoző,kozbeszerzési éttéIúattlrtel nem étóbeszeruési eljarásban a
legalacsonyabb összegti ellenszolgá|tatásttartalmaző érvényesajanlatot az SKN Kft.

tette (székhely: 1084 Budapest, Déri M.

u. 10.

szám|aszáma: 11708001-20547684, cjsz.: 0I-09731575).
ÁFA, ezért az eljárás nyertes aj anlattevőj e.

aďószám: I33660I8-2-4f,

Az

aján|ati ár: I.662.870,- +

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataľidő: f013. ĺovembet 22.

a|apjtnfelkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az Önkoľmrányzat nevében a
munkálatok elvégzéséreaz elóteĄesńés 2. szźĺrlumellékletétképezó vállalkozási
szerzođéseket(ĺisszesen 3 db) kösse meg' a 2013. évi költségvetésben a 11602 címen a

f. ahatfuozat

1. pontja

lakóépütetek kaputelefon kiépítésee|őirányzat terhére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatôja
Határidó: aváIla|kozási szerzodés aláírásának határidej e2013. novembeľ 25.
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3.

Kisfalu Kft', bonyolítási díja a nettó szám|aértékI}Yo-a +
ÁFA a 2OI3. évi költségvetésben a 11602 címen a lakóépületek

a munkálatok bonyolítőja a

AFA, 166.287 ,- Ft +
kaputelefon kiépítése előirány zat terhéľe.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľido: 2013. november 22.

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján:
kĺfizetése megttiľtént.

A

kĺvitelezés elkészült,

a

szám|a benyújtása és

Krikrivino Kft. bérbevételikéľelmea Budapest WII. keriilet, Rdkóczi út 53. szdm
alatti iłres, önkormdnyzati tulajdonił nem lqkús célúhelyiségre

129512013. (XI.22.) sz. Váľosgazdá|kodásĺ és PénzĺigyiBizottsághatározata
(8 igen' 1 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzáiárul a Budapest VIII., 34640l0lU3he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII.'Rákóczĺ út 53. szám a|att ta|áIhatő, 125 m. alapterĹilehĺ, tires,

ĺĺnkormányzatitlJ|ajdonú,utcai bejaratú Íijldszinti és pinceszinti helyiség bérbeađásához
hatfuozott időre 2018. december 31. napjáig, a KRIKRIVINO Kft. részére,vegyes
kereskedés, új és haszná|t ľuhanemű, valamint műszaki cikkek źtrusítása cé|jára, I33.333,Ft/hó + Afa béľletiłkiĺzuzemiés küIönszolgáLtatźsi díjak összegen.

f.)

álló nem
lakás céljáľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0l3. (VI. 20.)
számű Budapest Józsefuarosi onkoľmányzati rende|et 14. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését'valamint a 17. $ (4) bekezdése a|apjźn
közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségváIlalási nyilatkozat aláírását vá||a|ja a leendő
a bérleti szeruodés megkĺitésénekfeltétele, hogy az Önkormtnyzattulajdonában

bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő : 20 13 . december 2.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A rendeletben előíľt határidőn belül
megktitésľe a béľletiszerződés, meľt a
További intézkedéstnem igényel.

bér|ő nem jelentkezett

a

nem keľĺĺlt
szerződéskłitésľe.

Javaslgt a Budapest VIII. keriilet, Krúdy Gy. u 4. szám alatti iłľes,önkormúnyzati
tulajdonú nem lakds célúhelyiség bérbeadósdra kiíľtnyilvdnos plÍIydzat lezdľdsúľa
és gz eredmény megdllapítĺtsĺÍľa
|29612013. (X|.22.) sz. Váľosgazdá|kod'ási és Pénzůigyi Bizottsághatározata
(9 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy:
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1.)

megá||apítja, hogy a Budapest VIII. 36606l0lV1 helytajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., KĺúdyGy. u. 4. szám alatti, 32 m, alaptertilettĺ
üzlethe|yiség béľbeadásárahjírtnyilvános egyfordulós pá|ytzat érvényesés eredményes
volt.

2.) megállapítja, hogy apá|yázatnyertese
5.)

a Sami Info Trade

Kft.

36606l0lNI he|yrajzi számon nyi1vzurtzu.ĺ.oĹ[, Ĺe^ľtrrészetbetr a
Budapest VIII., KľúdyGy. u. 4. szám alatti, utcai bejáratú, ťoldszinti,32 m, alapterületű
hozzájźĺru| a Budapest VIII.

üzlethelyiség bérbeadźsárakiirt nyilvános egyfordulós pá|ytzat nyertesével a Sami Info
Trade Kft-vel a bérleti szerzodés megkötéséhez, határozatlaĺ időre 30 napos
felmondással, gyros büfé (szeszesital arusítás nélkül) céIjára, 110.500,- Ft/hó + Afa
b érleti ł ko zizemi - é s kulo ns zolgáItatźsi díj ak ö s s ze gen.

kell veĺľrie, hogy a bérleti jogviszony iđőtartama alaÍt és azt
követően sem élhet bérbeszámítással, és a felújítás koltségétsemmilyen jogcímen nem

4.) a bérlőjeloltnek tudomásul

kĺjvetelheti az onkorm

ćłny zattő|.

s.) a bérleti szerzodés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzat tuIajdonában álló nem
lakás céljaľaszo|gáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.)
szttmú,Budapest Józsęfuárosi onkoľmányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjĺín
kozjegyző előtt egyoldalú kĺltelezettségvźi|atásinyilatkozat a|źĺírźtsátvźůlraljaa leendő
bérlő.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
IJatáridő: 2013. novembeľ 29.

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján: f013. ||'. 29-án a bérleti szerződés megkötésľe
keľült. További intézkedéstnem igényel.

Javaslat Kardos.Erdődi Zsolt megbízlÍsiszeľződésének2013. októbeľ havi teljesítés
igazollÍsdra
1297t2013. (XI.22.) sz. Yárosgazdáikodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(9 igen, 0 nem, 0 tartónkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1' javasolja

elfogadásra a Kardos-Erdődi Zsolttal kotĺĺttmegbizási szerzőđésteljesítés
igazolásćú.z}I3. októbęr l-jétől 2013. október 3l-ig terjedő időszakĺa.

2.

felkéri a polgáľmestert a hatźĺozat1. pontjában foglalt teljesítésigazolás aláírásfua.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2013. december 7.

A A Szeľvezési és Képviselői lľoda tájékoztatása alapján: Kardos-Eľdődi Zso|t részérea
teljesítésig azo|ás aláírása megtiiľtént.
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......
jogcím nélkijli részletÍizetésikérelme

A Budapest WII. keriilet, Lujza u.
129912013.

szdm alatti dlj.hĺÍtralékos

ZART ULES

(KI.02.) sz. Városgazdá|kodátsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(11 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkođásiés PénzügyíBizottstlgúgy dönt, hogy

1.

2.

hozzáiźĺrulK. R. volt bérlő, jelenleg jogcím nélküli lakáshaszná,Iő részérea Budapest
....szám a|atti |akásľa fermállő, a Há|őzat _
VIII. kerĹĺ|et, Lujza u.
Budapesti Díjfizetőkéľtés DíjhátľalékosokértAlapítvány Kuratóriuma á|ta| megítélt és
még nem folyósított 68.128,- Ft ĺlsszegrĺtámogatás figyelembevételével megmaľadó
439.509,- Ft tőke osszegű lakbérlhasznáIati- és kapcsolódó külön szo|gtitatási díj +
161.180,- Ft késedelmi kamatok' mindösszesęn: 600.689,- Ft összegű hátralék 48 havi
- egyenlő törlęsztő osszegű _ ľészletekben t<jrténő megťlzetéséhez. Amennyiben
jogcím nélkiili a tész\etťĺzetésimegállapodásban foglalt fęltételeknek megfelelően
hiánýalanul teljesíti a ťĺzetésikĺjtelezettségeit, a tész|etťlzetésttovábbi kamat nem
terheli.
Amennyiben nevezett bármely hónap 15. napjáig fenti ťtzetésikötelezettségének
így az źitala vállalt adósságlörlesztésnek, valamint az aktuális havi lakás hasznźiati díj
nem' vagy nem maradéktalanul tesz
és külon szo|gá|tatási díjak megfizetésének
eleget, tĘy a tész|etťlzetésimegállapodás a 1612010. (III.08.) számí önkormányzati
rendelęt 39.$ (3) bekezdése alapján, azoma| felmondásľa keľĹil és a ľendelet 39.$ (a)
bekezdése a\apján a teljes đijhátra|ék,valamint _ addig meg nem ťlzetett _ késedelmi
kamat tartozźsa azonrlaI és egy összegben válik esedékessé.A rész|ętťlzetési
megállapodás felmondása után a jogcím nélktili lakáshasznźiővaI szembeni peres
eljarás a lakás kiürítése, valamint a díjhatalékérvényesítésevégett _ sztinetelésből
való felvételt követően_ azoÍ7nal tovább folýatódik.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2013. december 9.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A rész|etťwetésimegállapodás f0|3. decembeľ

13-

án megkiitésľe került.

ravaslat ,,Vagyon_ és felelősségbiztosítlts nyújtlÍsóra irdnyuló biztosítlÍsiszerződés
Jóaefvdrosi onkormónyzat rlíszére', tdrgyú kiizbeszerzési eljóľús ajónlattételi
felhívlÍsdnak elfogaddsúra, valamint hozzltjórulds az eljúrúskezdeményezéséhez
13

Í2 120Í3. (x[.02.) sz. Város g azdá'J.ko dás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(11 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A

Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Vag/on_ és felelősségbiztosítás nyújtásáľa
irónyuló szerződés Józsefvarosi.onkormányzat részére''tárgyűkozbeszerzési eljarásban úgy
dönt, hogy

I.

akozbeszętzésekĺől szóló
eljárást folyat le.

f}II. évi CWII.

töľvény II. tésze szerinti nyílt közbeszerzési
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Felelős: polgármester
Hatfuidő: 2013. december 2.

2. elfogadja az e|őterjesztés 2. szám.ű mellékletétképező ajanlattételi felhívást és 3. számiĺ
mellékletétképező aj ánlattételi dokumentációt.
Felelős: polgáľmesteľ
:f0 1 3 . decembet 2.
Hataľíđő

A'

Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapjánz

a

szo|gálltatás megrendeléséľevonatkoző
ajánlattételi felhívás az Euľópai Uniós Hivatalos Lapjában (TED) ttiľténő
megielentetéséről intézkedett, mely 2013. december 11-én a 2013/S 240-417683 számon
megielent.

Javaslat ,,SzĺÍllítltsikeretszeľződés keretében informatikai eszközök, Íestékanyagok
beszerzése eseti megrendelések alapjdn,, tdrgyíl közbeszerzési eljúrds ajónlattételi
felhívĺźsúnakelfogaddsúra, valamint houltjltľukÍs az eljdrds kezdeményezéséhez
131312013. (xII.02.) sz. Váľosgazdáikod'ási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(11 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

Yárosgazďálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Száĺĺítasikeľetszerződés keretében
infoľmatikai eszkozok, festékanyagok beszeľzéseeseti megrendelések alapján,, taľgyu
kozbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy

A

1. a kcjzbeszerzésekől szóló 20II. évi CVil. tclrvény Harmadik Része szerinti, nemzeti,
nyílt közbeszetzésí eljaľást folytat le.
Felelős: polgármesteľ
Határidó: 2013. decembeľ 2.

2.

eIfogađja az előterjesztés 2. sztĺrlu mellékletétképezó ajánlattételi felhívást és 3. számú

mellékletétképezóajźnlattételidokumentációt.
Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. decembeľ 2.

A

Jegyzői Kabinet tájékoztatása atapjáni az eljárást megindító felhívás Közbeszeľzési
Éľtesítőbentłirténő megielentetéséről intézkedett, mely 2013l|'46 számú Ktizbeszeľzési
Éľtesítőbe n, a 2250 4 t20I3 iktatĺi szám o n megi elent.

Javaslat ,,VlÍllalkozd'si szerződés keretében Magdolna negyed Program III FiDo tér
rehabilitdciója,, túrgyťłközbeszeľzési eljdrds ajdnlattételifelhívdsdnak elfogaddsdra'
v al amint h o zzlÍj d r uI ĺÍs az elj ór ós k e zd e m ény e zés éh e z
131'412013.

(xII.02.) sz. Váľosgazdáikodálsi és Pénzügyi BŁottsághatározata
(11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási
negyed Progľam III

l.

és Pénzügyi Bizottság a ,,Vdllaĺkozási szerződés keretében a Magdolna
FiDo téľľehabilitációja'' taĺeyűkozbeszerzési eljáľásban úgy dönt, hogy

a kozbeszerzésekől szóló 2011. évi CVil. törvénv Harmadik Része szerinti. nemzeti.
nyílt kcizbeszerzési eljárást folytat le.
Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: f0I3. december 2.

2. e|fogadja az e|óterjesztés 2. sztlmu mellékletétképező aján|attételi felhívást és 3. számú
mellékletét képező aj anlattételi dokument áciőt.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 2.

A

Váľosfejlesztési és FőépítésziÜgyosztály tájékoztatása alapján: A Bizottság
határozata szerinti, MNP III FiDo tér ľehabilitációja nevű ktizbeszeľzésieljárás lefolyt,
aján|attételi felhívása és ajánlattételi dokumentációja megegyezett az e|fogadottakkal. A
közbeszerzés eľedményesen |ezárult, melynek eľedményekéntvállalkozási szerződés
került a|áírásta a zoFl Kft-vel (azonosító 13ft2014).
Javaslat
szerződés keretében Magdolna negyed Program III KlźIvdria
',VlÍllalkozĺÍsi
t ér r e h a b i I it lÍc i ój a,, t d r gy íl k ii zb e s ze r zés i e Ij úr ds aj ún l att ét e l i fe l h ív d s dn a k
e lfo g a d ó s ĺÍr a, v aI a m i nt h o zzlźj dr u I ús a z e lj dr d s k e zd e m ény e zés éh e z
1315ĺ20|'3. (KI.02.) sz. Városgazdálkodási és PénzĺigyiBizottsághatározata
(11 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattzl)

A Vaľosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság a,,Vóllalkozási szerződés keretében a Magdolna
negyed Program III Kálvária tér rehabilitációja', tárgýkozbęszerzési eljáľásban úgy dönt,

hogy

|. a kozbeszerzésekol szóló 20II. évi CVIII. tĺjrvényHarmadik Része szerinti. nemzeti.
nyílt kĺizbeszerzésieljarást folytat le.

Felelős: polgáľmester
HaÍfuidő: 2013 . decembeľ 2.

2. elfogadja az előterjesztés 2.

számis' mellékletét képező ajánIattéte|i felhívást és 3. szźmÍl
mellékletétképezóajźn|attéte|idokumentáciőt.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatfuiđó: 2013 . december 2.
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Városfejlesztési és Főépítészit)gyosztály tájékoztatása alapján: A Bizottság
határozata szerinti, MNP III Kálvária tér rehabilitációja nevű kĺjzbeszerzési eljárás
lefolyt, ajánlattételi felhívása és ajánlattételi dokumentáciőja megegyezett az
elfogadottakkal. A kłizbeszerzés eredményesen |ezárulrt, melynek eredményeként
váll|a|kozálsi szerződés keľült a|áírásra az Everling Kft-vel (azonosítĺó 155/20|4).

A

,,Didkmunka mentorĺźllźs,tdrgyú, közbeszerzési éľtékhatdrtel nem érő beszerzési
e lj ór ds er e dmény én ek me g úlIap ítós a
Í316ĺ20Í3.(Xu.02.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatáľozata
(12 igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási
1.

és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

,,diákmunka mentoráIás,, tárgyű, kozbeszeruési érté|úaártel nem éro beszerzési
eljĺírásban a KAPOCS Ifiúsági onsegítő Szolgtiat, Alapítvány (székhely: 1146 Budapest,
Zichy Mihály utca l4.,te1ephely: 1084 Budapest, Mátyás tér 74', adőszám:I965l989-I-42)

a
aj

áĺ|attev o

ď1

án|ata érv énye s'

Felelős : polgĺírmesteľ
Határidő: 2013. december 2.

2. a,'diákmunka mentorálás,, tźĺgyil,kozbeszerzésiéľtékhatártel nem érobeszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. decembeľ 2.

3. ahatźľozat I.-2. pontja

és a ,,legalacsonyabb összegrĺ ellenszolgáltatás,, bíráIatĺszempont

alapjźn a beszerzśsi eljáľás nyeľtese a KAPOCS Ifiúsági Önsegítő SzoIgźiat, Alapítvany
(székhely: 1146 Budapest, Zichy Mihály utca I4., telephely: 1084 Budapest, Mátyás tér
14) ajtnlati áÍ 6 909 449,-Ft (alanyi adómentes).
Felelős: polgármester
Hatáľidő: 201-3. decembeľ 2.

4. fetkéri a polgármestert
megbízási szer zodés aláir

a

hatáĺozat 3. pontja szerinti nyertes ajźn|attevővel kötendő

ásźra.

Felelős: polgiĺrmester
Határidő : a szeruőđésa|áirásźnak 20

A

13 .

december 3.

Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a bizottsági határozat alapján
aj ánlattevővel a me gb ízási szerződ és aláírás ľa kerĺilt.

a

nyertes
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Kö zte r iłlet- h as zn dI ati kéľe lme k el b ír dlds a

L3|8l20|3. (nI.02.) sz. Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(11 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A

Yárosgazdálkodási

és PérlzĺjgyiBizottság úgy dönt, hogy

köZterület-haszná|atí

hozzájfuulźlst ad - díjmentességgel- az a|ábbi iigyben azza|, hogy az onkormányzat áIta|
megrendelt molinó a felújítás idejére kihelyezésre kerül:
KözterĹilet-haszná|ő.
KözterĹilet-hasznáIat
Közteľtilet-hasznźiat

kére|męzo: Pedľano CRD Kivite|ező KÍt.

ideje:
cé|ja:

(1082 Budapest, Práter u.29lA.)
z)I4.januaľ l.. -2014. marcius 31.
építésimunkaterület

KözterĹilet-haszná|athe1ye: Prźieru.25-27.járműforgalmirész
Közteľület-hasznáIatnagysága:
Köztertilet-hasznáIat

helye:

Práter u. 25-27. járda

helye:

Futó u. 3I-33. jarđa

Közteriilet-haszná|atnagysága:
KözterĹilet-hasznáIat

94m"

Közterület-haszná|atnagysága:

100m,

|20m"

polgĺĺrmester
Hattuid(5 : 2013 . december 2.
Felelő

A

s

:

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y Gazdálkodási Iroda tá,jékoztatása
engedély kiadásľa került.

alapj án: A közterület-használati

1319l20t3. (KI.02.) sz. Váľosgazdá|kodási és PénzÍigyi Bizottsághatározata
(11 ĺgen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási

1.

és Pénztigyi Bizottság úgy dönt' hogy

közteľĹilet-haszná|ati hozzźĄźtru|ást ad - díjmentességgel- az a|ábbi ügyben azzal,
hogy az onkormanyzat tĺ|ta| megrendelt molinó a felújítás idejére kihelyezésre keľiil:

Közteriilet-hasznáIó,kére|mezó:
Kcĺzterület-haszná|at
K<jztenilet-hasznáIat

ideje:
céIja:

Közteľii1et-haszná|athelye:

FK-RASZTER ÉpítőZľt.

(3533 Miskolc, Felsĺĺszinva u. 73')
2013. december 2. -20l4,januáľ 15.
építésimunkateľület (konténer telepítés-haszná|at)
Teleki tér

Kĺjzterület-hasznźiatnagysága: 35O m2
Felelős: polgármesteľ
Hatátíďő : 2013 . decembeľ 2.
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2.

tudomásul veszi az FK-RASZTER Építő Zrt. épitésimunkateľület céljából igénybe
20 13 . december 1-jére vonatkozóan.

vett közterület-hasznáIatát

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. december 2.

Vagyongazdátkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y Gazdźtlkodási lľoda tájékoztatása
alapján: A ktizterület-használati engedély kiadásra került.

A

|320t20I3. (XII.02.) sz. Városgazdá]kodálsi és Pénzügyi Bizottságbatározata
(11 igen, 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

A

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

Városgazdálkodási

hozzájáru\tlst ad

- teljes díjfizetéssel - az

kcjzterület-haszná|ati

a|ábbi ügyben:

KozteľĹi1et-hasznáIő.kére1mező: Siici és Fia Kft.
KözteľÍilet-haszĺäIatideje:

Köztertilet-haszntiatcéLja:
KözterĹilet-haszná|athe1ye:

Köztertilet-haszĺá|atnagysága:

(1086 Budapest, Szeľdahelyi u. 17.)
2013. december 5. - 2013 . december 24.
idényjelleguasńa|íárusítás(kaľácsony)
Népszínház u. - Bacsó Béla u. saľok 34842hrsz.

3mf

Felelős: polgármester
Hatańđő: 2013' decembeľ 2.

Vagyongazdálkodásĺ és tjzemeltetési Ügyosztáiy Gazdźllkodási Iľoda tájékoztatása
alapján : A kłizteľület-használati engedély kiadásra került.

A

i és P énzü gyi Bizotts ág batár ozata
(11 igen, 0 nem, Í tartőzkodás szavazatta|)

t321 t 20 13. ()(tI. 02.) sz. Vá

A

Városgazdálkodási

ho zzźĄ źxuIást ad díj mente

ľo s gazdálkodás

és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy
s s ég

gel az a|ábbi ügyben

Kĺj ztęrül et-hasznáIő, kérelme ző
Kö zteľtilet-haszná|at idej

e

:

BKK Budapesti Ktizlekedési Kiizpont Zrt.

(1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u.19-2I.)

z\I4.január I. - 2014. december

:

Kĺjzteľül ęt- haszĺáLat
Közterül et-hasznźIat he lye :
Kö zterĹil et-hasznáIat nagys ága
cé|j a:

Kö zterĹilet-haszná|at helye :
Kö zteľület-hasznźiat nagy s ág

:

:

:

Kĺj zterül et-haszná|at he lye :
Közterül et-haszntůat ĺagy sága:

31.

taxiállomás tizemeltetése
Kálváriatér 23-24.
4 férőhe|y 50 m2

Szigony u. 2.
a

kdzterület-hasznáIati

5

férőhely

60 m.

Szigony u. - Ülloi
5

férőhelv

ĺt sarok

63 m,
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Közterület-haszná|at
Közterület-haszná|at
Köztertilet-haszná|at
KöZterĹilet -haszná|at

helye:

nagysága:

helye:

nagysága:

Koľányi Sándoľ u.
5

1.

férohely 60 m"

Illés u. - Pľáter u. sarok
5

férohely 60 m2

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20113. december 2.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáůy Gazdálkodási Iroda tájékoztatása
alapján: A ktizteľület-használati engedély kiadásra keľült.

Baľaka Properties Kft. bérbevételikérelme a Budapest VIII. keriilet, JlÍzsef kľt. 66.
szdm alatti iires, önkormdnyzati tulajdonú nem lakús célúhelyiségre
132fl201'3. (KI.02.) sz. Váľosgazdá.Jkođási és Pénzügyi Bizottsághatńrozata
(|2 igen,0 nem, 0 tartĺózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII., 3564110lN3 he|yrajzi számon nyilvántartott' természetben a
Budapest VIII.'Jĺĺzsef kľt. 66. szám a|att ta|tůhatő, 73 m" alapteľÍiletű, iires,
ĺinkormányzati fi|ajđonú,utcai bejáratu, ftilđszintenés galériaszinten elhelyezkedő

helyiség béľbeadásáhozhatźnozatlan időre 30 napos felmondási idő kiktĺtésévela Baľaka
Propeľties Kft. részére'iroda céIjára, 137.560,- Ft/hó + Áfa bérleti + kozizemi és
ktilönszo l g titatási díj ak ci ssze gen.

2)

bérleti szerződés megktitésének feltétele, hogy az onkoľmźrnyzattulajdonában álló nem
lakás céljara szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35l20l3. (VI. 20.)
szźlmű Budapest Józsefuárosi onkormányzati rende|et 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
béľletiđíjnakmegfelelő óvadék megfizetését,valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyző előtt egyoldalú kĺjtelezettségvállalási nyilatkozat a|áírźsźú
vá||a|ja a leendő
a

bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Határidó:2O 1 3. december 9.

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján: 20|,4. 1|. 26.án a bérleti szerződés megktitésľe
került. További intézkedéstnem igényel.

Faľkas Dénes egyéni vdllalkozó bérbevételikéľelmea Budapest WII. keriilet, oľczy
út 29. szdm alatti iires önkormdnyzati tulajdonú helyiség vonatkozlÍsĺÍban
132312013. ()(II.02.) sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:
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1.) hozzójárul a Budapest VIII.,35988/0/A/37 he|ytajzi számon nyilvántartott, természetben
a Budapest VIII.,Orczy út 29. szám a|att talá|hatő, 10 m, alapteľületű, üres,
ĺĺnkormányzati tulajdonú, utcai bejfuatí, foldszinti + ga\éria nem lakás célúhelyiség
bérbeadásáhozÍtatźrozott időre, 2019. december 31-ig Farkas Dénes egyéni vállalkozó
részére, használtruha és lábbeli keľeskedelem céljára l.5.000,- Ft/hó + Afa bérleti +
közĺjzemi- és külĺjnszol gáltatási díj ak ö ssze gen.

2.) a béľletiszerzodés megkötésének feltétele, hogy

az olúĺ.tlrľtálłyzattulajđoriábalrálló nem
lakás céljára szo|gá|ő helyisé.gek béľbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
számuBudapest Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjźn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyzo előtt egyoldalú kĺjtelezettségvá|Ialási nyilatkozat alá,irását vá||aIja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20ĺ3. december 9.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A ľendeletben előíľt határidőn belüI nem kerůilt
megkötésľe a béľleti szeľződés, meľt a bérlő nem jelent meg szerződésktitésre. További
intézkedést nem igényel.

M. J. magúnszeméIy fedett teremgaľdzsban lévő 16. satmťłgépkocsi-bedlló
bérbeaddsdra irtÍnyuló kérelme a Budapest VIil., Pľóter u. 30-32. szdm alatti
ingatlanon

és Pénziigyi Bizottsághatározata
1324t20Í3. (KI.02.) sz. Városgazđźikodźlsi
(!2 ĺgen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási

és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.

hozztĄáruIM. J. magánszeméIy részérea Budapest VIII.,Práteľ u. 30-32. szán alatti
3569610lN57 llrsz-tl éptiletben kialakított teremgarázsban a 16. számű gépkocsi-beá||őra,
határozat|an idejű bérletĺszerzođésmegkötéSéhez 30 napos felmondási iđővel,6.406'Ft/hó + Áfa bérleti díj mellett.

2.

bérleti szerzoďés megkötésének feltétele, hogy az Önkoľmźnyzattulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20T3. (VI. 20.)
számí Budapest Józsefuárosi onkormanyzali renđe|et14. $ (2) bekezdése a|apjtn a
leendő bérlo a béľletiszęrzóđésmegkötését megelozően a bérbeadónak 3 havi bruttó
bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként fizessen meg.

3.

eltekint a kozjegyző előtti egyoldalú kötelezettség váIIa|ő ny1latkozat megtételétől a
Rendelet 17. $ (5) c) pontja alapjźn.

a

Felelős: polgáľmester, Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hatańđő:201 3. december 9.

tájékoztatása alapján: 20ĺ4. 12. 30-án a bérleti szerződés megktitésre
kerüIt. További intézkedéstnem igényel.

A Kisfalu Kft.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Szentkirúlyi u. 22-24. szdm alatti iiľes,
tinkormdnyzati tulajdonú nem lakds célúgardzs bérbeadásóra kiírt nyilvĺÍnos
pĺÍIydzat lezdrúsúraés az eredmény megdllapítlÍsdra
1325120|3. (xII.02') sz. Városgazdálkotlási és Pénziigyi Bizottság hatńrozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy a Budapest VIII. 36594l0lN48
he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII., Szentkiľályi u. 22-24. sztm
a|atti, 49 m" alapteriilettĺ garázs bérbeadására kiírt nyilvános egyfordulós péiyźaatot
érvényesnek, de eľedménýelenneknyilvanítj a.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido:Z0 1 3. decembęr 9.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: További intézkedéstnem igényel.
Javaslat a Budapest WII. keriilet, Szentkirúlyi u. 33-35. spÍm alatti iires,
önkoľmĺÍnyzati tulajdonú nem lakds céIĺigarda bérbeaddsdra kiírt nyilvános
pltlydzat lezdľlÍsdraés az eredmĺlny megdllapítlÍsdra
1326120|3. (xII.02.) sz. Váľosgazd,áikodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A

Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogya Budapest VIII. 36583l0lV53
heLytajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Szentkiľályi u. 33-35. szám
alatti, 13 m" alapterĺiletű gaúlzs bérbeadására kiíľtnyilvános egyfordulós pá|yázatot
érvényesnek, de eľedménýelenneknyilvánítj a.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatoja
Hatĺĺľidő:2013. december 9.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: További intézkedéstnem ĺgényel.
Iavaslat a Budapest VIil. keriilet, SzentkirúIyi u. 33-35. szúm alatti iiľes,
i)nkormúnyzati tulajdonú nem lakús céIúgarda béľbeadúsúrakiíľtnyilvúnos
plÍIydzat lezĺÍrdsdľaés az eredmény mególlapítúsdra
1327/2013. (xII.02.) sz. Városgazd,áIkod'átsi és Pénzĺigyi Bizottságbatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A

Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, a Budapest VIII. 36583l0lV54
he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest VI[., Szentkiľályi u. 33-35. szám
alatíi, 55 m" alapterüIetű garázs bérbeadására kíírtnyilvános egyfordulós páIyźzatot
érvényesnek, de eľedménýelenneknyilvánítj a.
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. december 9.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: További intézkedéstnem igényel.
Javaslat a Budapest VIil. keriilet, tjan fu 14. szdm alatti iires, önkormdnyzati
tulajdonú nem lakds célúhelyiség bérbeaddsdra kiírt nyilvdnos egyfordulós plÍlyĺtzat
leaÍrlźstźra,az eredmény megdllapítlźsdra és az újbóli pólydzatra történő kiíľúsra
1328 l 2013. ()(tI. 02.) sz. Váľo s gazd álko dás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata

(12 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási

1.)

és Pénzügyi Bizottság úgy dcĺnt, hogy

a BuđapestVIII. 36753l0lN53 helyrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest
14. (bejárat Baross u. 11.) szám a|atti,279 m. alapterületrĺ önkoľmányzati
VIII., Üľoi

ĺt

tulajdonú' üres, nem lakás célúhelyiség bérbeadásáľa kiírt nyilvános egyfordulós
pźiyźzatot éľvényesnek,de eredménytelennek nyilvanítj a.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Üuĺĺĺt 14. szźrrĺa|attta|ćĺIhatő,36753l0lN53
hĺsz-úutcai bejáratű ftldszint + gal&iaszinti 279 m2 alapterĹiletu, önkormĺínyzati
tulajdonú, üľes, nem lakás célúklubhelyiség bérbeađásáravonatkozó nyilvános
egyfordulóspá|ytĺzatújbóli kiíľásara,netĺő245.760,-Btlhő béľletidíj łisszegen.

3.) a Bizottság felkéľi a Kisfalu Kft-t a pźĺIyźzata Veľsenyeztetésiszabá|yzatról szóló
42812012. (XII. 06.) szám,ű a Budapest Józsefuárosi onkormányzaÍ. Képviselőtesttiletének hatźlrozatában foglaltak szerinti lebonyolításaľa.

4.)

apá|yttzati felhívást a Versenyeztetési Szabźiyzat 1 1. pontjában foglaltaknak megfelelően
a BuđapestFováľos Kormanyhivata|aVlll. kerületi Hivatala okmĺínyiroďáján, valamint a
BuđapestFővaros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkormányzat Polgáľmestęri Hivatala
hiĺdetótáb\áján, a vagyoniigyleti megbízott ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében
(Kisfalu Kft. telephelyein), a Jőzsefváros című helyi lapban, az onkormźnyzat és a
vagyonügyleti megbízott honlapján, továbbá a Polgármesteri Hivatal számára
költségmentes hirdetési felĺileteken torténő megjelentetés szélesebb köríí biĺosítása
éľdekébenaz egyéb ľendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon kell közzétenni.

Felelős :Kisfalu Kft . ugyv ezeto igazgatőja
Hatariđo:20 13 . decembeľ 9.

tájékoztatása alapján: A pá,Jyázat kiírásra keľült, ismételten
záru|t.
A helyiség újbóli pá.J'yázatra keriilt kiírásľa, pá,Jyázat beadási
eredménytelenül
határidő és bontás 2014.08. 08.

A Kisfalu Kft.

Melandrijon Bt...béľIő bérteti díj csökkentésre vonatkozó kérelme a Budapest VIru.
keriłlet, Üllĺt lit 54-56. saÍm alatti önkoľmĺÍnyzati tulajdonĺÍhelyiség
vonatkozlÍsdban
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132912013.

(x[.02.)

A Városgazdálkodási

sz. Városgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

l.) nem járul ltozzá a Budapest VIII. kerület' 36339/0lN5 hĺsz-on nyilvántartott,

teľmészetben a Budapest VIII., Üllĺĺĺt 54.56. sztľn a|aÍt talźihatő, utcai, fcjldszinti,
9|- m2 alapterületű' nem lakás célúüzlethelyiséget bérlő Melandrijon Bt. kérelmében
foglalt bérleti díj csĺikkentéshez.

2.)

fenntartjaI157l20|3.(X.fl.) számú hatźrozatát, egyúttal hozzájárul a szerzódéskötési
határiđő20ĺappa|tĺjrténőmeghosszabbításához.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hattniđii:2013. december 9.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Ahatározatban foglalt határidőn belül nem került
megktitésľe a szerződésmódosítás. További intézkedést nem igényel.

J av as I at a B udap

t Jó zs efv dr o s i o

an megv aI ó s uló
ktjzteriileti munkúIatokhoz kapcsolódlÍ kövek, valamint a Budapest WII.,
Vajdahunyad u. 25. szdm alatti telken taldlható ktjvek elhelyezésére

1330 ĺ20 13.

es

n

ko rm dny zat

b

eľ uh ltzlźs db

(KI.02.) sz. Váro s gazdálko dási és Pénzü gyi B izotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy
1.) a Budapest VIII., Dobozi u. 13. sztlm a|atti,35379 hĺsz-ú,907 mf alapteriiletű telket
átmenetileg _ a felađatvégľehajtásanak befej ezéséig _ kiveszi a bérbe adhatő telkek
listájából, és a továbbiakban az onkormźnyzat áItaI eIIźńandó közfeladatok érdekében
kívanja felhasználni. A telket az onkormányzat megbízásából és érđekében
megvalósuló
kivitelezési munkálatok során és egyéb esetekben felmertilt taĺolási igények kielégítésére
kell felhasználni.

2)

aBudapest VIII., Déri M. u. 6. szám a|atti,34938lOlNI hltsz-u, s82 fiŕ alapterĹilettĺ, utcai
bejĺíľatú,füldszinti' az ingatIan-nyilvantartásban gaúns megjelölésrĺ nęm lakás céljaľa
szo|gá|ő helyiséget átmenetileg - a fe|adat végrehajtásanak befejezéséig _ kiveszi a bérbe
adható helyiségek listájából, és a továbbiakban az onkormányzat áItaI ellátanđó
kĺjzfeladatok érdekében kíváĺja felhasználni. A helyiséget az onkoľmányzat
megbízásźbő| és érdekébenmegvalósuló kivitelezési munkálatok során és egyéb
esetekben felmerült táľolási igények kielégítéséľe
kell felhasználni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 2013. december 9.

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján:

A

határozat

2. pontjának

nyilvántartásban módosÍtásra került. További intézkedést nem igényel.

ĺigyében

^

6T

R&G INGKŻM Kft. és a Mimóza Abay Kft. bérbevételikérelme a Budapest VIII
Népszínhdz u. 34. szdm alatti ijres ()nkormdnyzati tulajdonú helyiség
vonatkozttsdban

133112013.

(KI.02.) sz. Váľosgazdá,|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(2 igen,9 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbihatáĺozati javaslatot
nem fogađjael:

A

1.) nem járul hozzá

a

Budapest VIII., 34772/0/A/33 helyrajzi számon nyiĺvántartott,
termĺźszetbena Budapest Wll.,Népszínhdz u 34. szám aĺatt taĺálható 2I m. alapterüIetű,
i)res, Ónkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, foldszinti nem lakás c,źlúhelyiség
bérbeadásóhoz az R&G INKCOM Kít. részére'

f.)

hozzájóľul a Budapest ĺ/III., 34772/0/Á/33 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben
a Budapest Wll.,Népszínház u 34. szám alatt található, 2I nŕ aĺapterület{Í, üres,
onkoľmányzati tulajdonú, utcai bejáratú, foldszinti nem ĺakás célúhelyiség
bérbeadásához határozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikaftsével a Mimóza Abay
Kfĺ részéľe,yegyes kiskereskedelem (szeszórusítás nélküĺ)céljára, 30.000,- Ft/hó + AÍa
bérleti + kozüzemi- és kĺilon szolgdĺtatási díjak osszegen.
pont szeľinti bérbeadás esetében nem jórul hozzá a helyiség internet kávézó céljáľa
történő hasznosításához, tekintetteĺ arra, hogy a Mimózy Abay Rft. a szüĺrséges
t ev é ke ny s égi ko r v ĺźgz,é s év e l n e m fo gI al ko z i k.

3.) a

4.)

2.)

a bérleti szerződés megkat,lsénekfeltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában áĺló nem
lalrns céĺjára szoĺgáló helyiségek béľbeadásának feltételeirőĺ szóĺó 35/2013. (VI. 20.)
számú Budapest Józsefvdrosi onkormányzati rendelet ]4. s O bekezdése alapján 3 havi
bérĺetidíjnak megfelelő óvadék megfizetését,valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kĺ;zjegyző előtt egłoldalúkatelezettségvállalósi nyilatkozat aláírását vállaĺja a leendő
bérlő.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatáĺidő: 2013 . december 9.

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján: 2013. 12. 07-én mindkét kéľelmezőt írásban
éľtesítettéka b izotts ág i batár ozatról. T ovábbi intézkedést nem igényel.

ĺ*íĺoKtizössédejlesztő

Katolikus Egyesiilet bérbevételikérelme a Budapest WII.
keriilet, Kdlvdria tér 16. szdm alatti iires tjnkoľmdnyzati tulajdonú helyiségek
vonatkozlźsdban

1332 l 20|3.

i és P énzü gyi Bizo tts ág határ ozata
(12 igen,0 nem, 0 tartózkod'ás szavazattal)

(KI. 02.) sz. Vá

A Városgazdálkodási

ros g azdáůko dás

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1.)

hozzójáruĺ a Budapest VIII., 35435l0lV32 helyrajzi számon nyilvántartott, természetbeĺ
a Budapest Vlfi.'Kálvária tér 16. szám a|att talá|haÍő, 44 m. alapterületrĺ,
önkormányzati tulajđonú,utcai, ftjldszinti bejaratú nem lakás célúhelyiségte a bérleti
szerződés megkötéséhez a HALO Köztisségfej|esztő Katolikus Egyesiilettel,
közművelődési, oktatási, szociális és sport tevékenység céIjźra3|.020,- Ft/hó + Áfa
bérleti ł közizemi és ktilön szo|gá'Itatási díjak osszegen.

?.) llozzájárul a Budapest VIII., 3543510lN34helyrajzi szómon nyilvĺíntartott, természetben
a Budapest vIII.'Kálváľia tér 16. (Lujza utca felőli bejárat) szám a|att talá|hatő,
l.l.1 m" alapteľületű, önkormányzati tu|ďJđonú,utcai,'pinceszinti bejáratu nem lakás célú
helyiségľe a bérleti szerzodés megkotéséhez a HALO Ktiziisségfej|esztő Katolikus
Egyesůilettel, közművelődési, oktatási' szociális és spoľt tevékenység cé|jfua 28.000'Ft/hó' + Afa béľletiłkozizemi és külön szolgáltatási díjak összegen.
3.) az 1.) és 2.) pontban megállapított bérleti díjak feltétele, hogy a bérlő köteles a honlapján'
sajtó megjelenésein a Budapest Józsefuarosi onkoľmányzatottámogatóként szerepeltetni.

a legalább havi helyiséghasznźl|aÍotigénylő eseményekľől (fogadóóra, gyűlés,
rendezvény, tanácsko zás, tanác s ad ás ) a B érb eadót tźi1 éko ztatni, me ghívót küldeni.
b) minden év maľcius 15. napjáig benyújtani az adott évľevonatkoző szakmai tervét,
amelyből kiderĹil, hogy milyen eseményeket tervez az év során megrendezni, illetve a
bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szo|gá\a
Józsefuáros és a józsefuárosi lakosok érdekeit.
c) minden év május 3I. napjáig benyújtani az ęIőzó éves tevékenységérőlsző|ő, az
onkoľmany zat á|ta| me ghatfu o zott tartalmú szakmai b e s zámo lój át.
d) a helyiségben az a|apszabźiyában megjelcilt céloknak megfelelően a bérbeadáskor
engedélyezett tevékenységet folyamato san fo lytatni.
a)

4.)

a sza|<nai terv és a szakmaí beszámoló értékeléséreés elfogadására a hatáskörrel
rendelkező bizottság (HumánszolgáItatźsi Bizottság) jogosult. Amennyiben a hatáskĺjľrel
ľendelkező bizottság a sza|<ĺrraítervet és beszámolót elfogadta, úgy a civil
tevékenységhez kapcsolódó bérleti đíjaz adott évľeis érvénybenmarad.

s.) amennyiben a szervezet a 4.) pont szeľinti első éves beszámolóját a szakmai bizottság
részétebenyújtotta, és azt abizottság elfogadta, az onkormźnyzat Tulajdonosi/Béľbeadói
jogokat gyakoľló bizottsága kéľelemrea béľletidíjat a helyiség Jőzsefuáros, valamint a
józsefuarosi lakosok érdekébenfolytatott tevékenység szeľinti kihasználtsága
fiiggvényében a24812013. (VI.19.) számú Képviselő-testiileti hatá'rozat27. pont a.), b.)
vagy c.) pontja szerinti mértékĺemódosíthatja, a bérleti szerzőđésegyéb feltételeinek
v áIto zat|anul hagyás a me

ll

ett.

6.) amennyiben a bérlő a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetve

a szakmai

terve,

szakmai beszámolója a|apján nem bizonyított, hogy tevékenységét|egalább részben
Jőzsefvźxos érdekébenvégezi, iĘy a béľletidij az érintett év január I. napjátő|, az a]<kor
érvényesszabá|yok szerint kiszámított bérleti díjnak megfelelő összeg + infláció éľtékľe
emelkedik. Amennyiben a béľlő sza\<ĺnai terve vagy beszámolój a alapján bizonyitott,
hogy tevékenységétcsak ľészbenvégezteJózsefuaros érdekében,ugya béľleti díja a nem
lakás célúhelyiségek bérleti ďíjának megá|Iapításaľól szóló 248/2013. (VI.19.) számu
Képviselő-testületi határozat 26. pontjában meghatáľozott, eggyel magasabb kategőntha
sorolt bérleti díjľaemelkedik.

7.) a bérleti szerzőđésmegkötésének feltétele, hogy az onkoľmányzattulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
sztlmu Budapest Józsefuárosi onkormányzati ľendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,valamint a 17. $ (4) bekezđésealapján
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kozjegyzó előtt egyoldalú kotelezettségváIlalási nyilatkozat a|áirását vállalja a leendő
bérlő.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: f0I3. december 9.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A rendeletben előírt határidőn belül nem került
megkötésre a bérleti szerződés. További intézkedést nem igényel.

K. R. és Zs. Zs. magdnszemélyek bérbevételikéľelmea Budapest WII., Reaő tér 14.
s zdm alatti iires tjnkormúny zati t ulaj don ú hely is ég v onatkozlÍs ób an
ĺ333t2013. (KI.02.) sz. Városgazdá|kod,ási és PénzügyĺBizottsághatározata
(12 igen, 1 nem, 0 fartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási
l.

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

hozzájárul a Budapest VIII., 38692l0lV5he|yrĄzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VI[., Rezső tér |4. szám a|att ta\áJrhatő, 234 m" alapteľtiletű, tires,
ĺinkormányzati tulajdonú, utcai, pinceszinti (alagsoľi) nem lakás céItl helyiség
béľbeadásáhozK. R. és Zs. Zs. magánszemélyek részérehatározatlan időre, 30 napos
felmondási idő kikotéséve|raktározás céIjára,50.000,- Ft/hó + Áfa béľletił koziizemi
és külĺjnszo |gá|tatási díj ak összegen'

bérleti szerzóďésmegkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzattulajdonában ál1ó nem
lakás céljára szo\gá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.)
számu Budapest Józsefuaľosi onkoľmányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bér|eti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
közjegyzó előtt egyoldalú kĺjtelezettségvá||alási nyilatkozat a|áitását vállaljak a leendő
a

bérlők.
Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2013. december 9.

tájékoztatása alapján: 2013. 12. 1'1-én a bérleti szeľződés megkiitésľe
keľiilt. További intézkedéstnem igényel.
Javaslat a Budapest VIil., Vajdahunyad u. 25. saÍm alatti telekingatlan
b éľ b e a d ds ĺÍra kiír t p d ly dzat e r e dm ény én e k m e g dll ap ítlt s dr a

A Kisfalu Kft.

1334ĺ2013. (KI.02.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és PénzůigyiBizottsághatározata
(l.3 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási

1)

és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy

a Budapest VIII., Vajdahuny ad u. f5. szám alatti, 3566812 hľsz-ú, 44I m2 telekingatlan
bérbeadására kiírt pźiy ázatot érvényesnek és eľedményesnek nyilvanítj a.
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2)

a ptiyźzat nyertesének a Budapestinside Kft-t nyilvánítja. Elfogadja az ď1ánlatban tett
havi nettó 88.200,- Ft bérleti đijat,határozat|an idejii béľletijogviszony mellett 30 napos
felmondási idovel. Nem járul hozzá a szerzođéstervezet 17, poĺtjának tĺjľléséheza
jogszabá|yi ktjvetelmények betaľt ásźlra va|ő tekintettel.

3)

felkéri a Kisfalu Kft-t a bérleti szerzódés megkotésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: f013' december 9.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A'határozatról értesítetéstküldtek 2013. decembeľ
9. napján. A bérleti szerződés aláírásra kerůilt 20|'4. januáľ 21. napján. Az iigy további
intézkedést nem igényel.

A Budapest WII., Kisfaludy u. 18-20. suźm alatti ingatlanľa vonatkozli
köt

b

ér ktiv et e lés r e n de zés r e t ett egy ezs ég

i aj dn I at

Í335120Í3. (x[.02.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(l3 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

a Kisfaludy Hź.zKft. á|ta| a Budapest VI[., Kisfaludy u. 18-20. szám alatti,
35613 hĺsz-úingatlannal kapcsolatban felmeľii|t2I.|95.000,- Ft kötbér és 9.596.515,Ft késeđelmikamat ľendezéséľetett, perbeli k<jtbénendezési egyezségi ajźn|atát az
alábbiak szeľint:
A Kisfaludy Haz Kft. vállalja, hogy megťlzet az onkoľmányzat szttmáta2014.
április 10. napjáig 24.150.000,- Ft-ot a lentiekben rész|etezetrek alapjĺín:
Đ a Budapest VIII. keriilet Józsefuaľosi onkoľmányzatfulajdonába és birtokábaadja
a Budapest VIII., Kisfaludy u. 18-20. szám a|atti, 35613 hľsz-ú,még
haszná|atbavételi engedéllyel nem ľendelkező épületben, a terveken L002 jelölésű
38 m2 alapterületű, 5,7 m2 terasszal és 20,44 m2 magźlnkeľttel rende|kezó lakást,
bruttó 16.250.000,- Ft értékben, valamint a lakásban a konyha kialakítását
konyhabútona|,I đbpárae|szívőval,1 db elektľomos ttĺzhellyel és 1 đbegy táIcás
mosogatóval és csapteleppelfelszerelve bruttó 400.000,- Ft éľtékben,Íovźhbźl
Đ a Budapest VIII. keľtilet Józsefuárosi onkoľmáĺyzattulajdonába és biľtokábaadja
a Budapest VIII., Kisfaludy u. 18-20. sztlm alatti, 35613 hĺsz-ú,még
haszntiatbavételi engedéllyel nem renđelkező épület -3. szintjén található 1 db
teremgatázs beálló-helyet bruttó 1.500.000,- Ft értékben,ebben az esetben a
Budapest Józsefuaĺosi onkormányzat a jelen a)-b) pontban meghatározott
összegeken a részteljesítéstelismeri, és így a ferľrmaradó
o 6.000.000,- Ft-ot a Budapest VIII. kenilet Józsefülĺrosi onkormányzat részére, a
jogerős haszná|atbavételi engedé|y megszeľzésévelegyidejűleg, de legkésőbb
20|4. április 30. napjáig megťĺzeti.

1) elfogadja
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Ô

Đ
Đ

2)

3)

4)

5)

Amennyibeĺ2014. ápľilis 10. napjáig aziĺgatlaĺok tulajdonjogának t,/iadásaés a
bitokbaadás nem torténik ffieg, úgy az onkormányzď jogosult a teljes
24.150.000,- Ft osszegľe és annak 15 napon belül meg nem Íizetéseesetén f0I4.
ápľilis 25. napjátől végrehajtási eljárás kezdeményezésérea Kisfaludy Ház Kft-vel
szemben.

az onkormźnyzat a Kisfaludy Ház Kft. áItaI váIlaltak maľadéktalan teljesülése
esetén lemond a 6.64I.515,- Ft összegű késedelmi kamat követeléséről.

amennyiben

a

Kisfaludy Ház Kft. bármilyen késedelméérta felelőssége

megá|lapítható, úgy az Önkormtnyzat áItaI megáIlapított 30.000,- Ft/nap kötbéľt
megťĺzeti,eľľetekintettel a Kisfaludy Ház Kft. vá|Ialja, hogy az épĹilet
haszntůatbavételi engedély iľánti kérelmétlegkésőbb f0I4. március 3I. ĺapjáig,
minden szükséges mellékletévelegytitt elbírálásra ahatősá'grészére benyújtja.
felkéri az onkormányzat képviseletébeneljáró ĺigyvédeta f .G.42.572lf0I3. számit
perben a perbeli egyezség megkötéséÍe_ a peres eljárás lezárástĺa - a jelen határozat
pontjaiban foglaltaknak megfelelően' amennyiben a Kisfaludy HďZKft' 24.150.000'Ft ö'''"g." vonatkozóan tartozás elismeľő nyilatkozatot tesz, és a20I3. ĺovember 27.
ĺapjáig keletkezett, a Budapest Józsefuarosi onkormźnyzatta| szembeni mindennemű
kártérítésikövęteléséről lemonđaz egyezség sorĺĺn.
felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy teremgaŔns beálló helyet váIassza ki az onkormányzat
szźlmáĺa,és az adásvételi szerzőđésbenrogzitse azt'
felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a kötbérrendezéssel vegyes adásvételi e|őszerzőďést,
illetve az onkormányzat nevében és képviseletébena végleges adásvételi szerzodést
kösse meg, és az iĺgat|anokat vegye birtokba legkésőbb 2014. ápľilis 10. napjáig,
ennek elmaradása esetén pedig 15 napos felszólítást követően intézkedjen a
24. 1 5 0. 000,- Ft összegrĺ kcjvetelés behaj tásaĺól.
Felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a határozat 1) f) pontjában foglaltak esetén intézkedjen a
kötbéľkovetelés érvényesítése,szükség esetén újabb peres eljarás megindítása
érdekében.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2013 . december 4.

tájékoztatása alapján: A perbeli egyezségről szólĺí megáIlapodás 2013.
decembeľ 13-án kerÍilt a|áírásra. A lakásľa és a gépkocsi beállóľa az adásvételi
szerződés 2013. december 21. napján keľült aláírásľa. A lakás birtokba adása
megtiiľtént, a 6.000.000,- Ft-ot megfizette.

A Kisfalu Kft.

Javaslat a Juharos tigyvédi lroda megbízlźsi szerződésének 2013. november havi
s ig azo llÍs dr a
t elj es íté
t336t2013. C)(II.02.) sz. Váľosgazdá.Jkodátsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
megbízási szerzódés teljesítés
ígazo!ását}Ol3. november l-jétől 2013. november 30-ig teľjedő iđószakĺa.

1. javasolja elfogadásra

a Juhaľos Ügyvédi Iľodával kötött
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2.

felkéri a polgármestert a határozat

1.

pontjában foglalt teljesítés igazolás a|áírásáľa.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. december 17.

A Szervezési és Képviselői Iľoda tájékoztatása alapján:

a Juharos Ugyvédi iroda részére

a telj esítésigazo|ás aláírása megttirtént.

Javaslat Pomázi Dániel megbízlÍsi szerződésének 2013. novembeľ havi teljesítés
igazolĺÍsdra
|33712013. (x[.02.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzĺigyiBizottságbatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási

és Pérrzĺ.igyiBizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra

a

Pomází Dániellel kötött

megbízási szęrződés teljesítés
igazo|ásátz)I3. november l-jétől 2013. november 30-ig terjedő iđőszaka.

2.

felkéri a polgármestert a hatźnozat l. pontjában foglalt teljesítés ígazoLźsa|áítására.

Felelős : polgĺírmester
Hatáľidő: 2013. december 17.

A
telj

Szervezési és Képvĺselői lroda tájékoztatása alapján: Pomázi Dánĺel részérea
esítésigazo|ás aláíľása megtiiľtént.

Javaslat Gyenge Zsolt Attila megbízlÍsi szerződésének2013. szeptember és október
h

avi telj e s ítésig azo

l ds dľ a

1338/2013. (xII.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságbatározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásľa a Gyenge Zsolt Attilával kötött megbízási szerzőđésteljesítés
igazo|ását 2013 . szeptember

2.

1

-j

étől 2013 . októbęr

felkéri a polgáľmesteľt a határozat

1.

3

1

-ig terj

ed

ó iđoszak<ĺa.

pontjában foglalt teljesítés igazolźs a|áitására.

Felelős: poIgármester
Hatźtriđó:20|3. decembeľ 1 7.

A
telj

Szeľvezési és Képviselői Iroda tájékoztatása alapján: Gyenge Zsolt Attila részérea
es ítésigazo|ás a|áír ása m e gtii rtént.
Tulajdonosi diintés a Magdolna Negyed Pľogrom III. / Programalap keretében
kiírandó p lÍIy dzati felhívlÍso króI
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1339 / 2013. ()(II.

0

2.) sz. Város g azdá.Jko đásiés P énzü gy i B izo tts ág határ ozata
(13 igen, 0 nem, 0 taľtĺizkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.

elfogadja a Magdolna negyeđProgram III. projektben (KMOP-S.1.1'lB-1f-k-f0120001) elkülonített Pľogramalap akfiJalizá|t Mfüödési Kézikönyvét, valamint aZ
előterjesztés mellékletétképező 4 đbpá|yźaati felhívást (kódszám PA/01, PA/03,
PNO4, PA/05, PA/06) és felkéri a polgármestert a páIyazati felhívások jozsefuaros.hu
honlapon történő megj elentetésére.
Felelős: polgármester
Határiđó páIyázati felhívások megjelentetésénekidőpontja 2013. december 3.

2. az I.

poĺtban meghirdetett pá|yázati felhivźtsokľaérkezo páIyźnatok e|biráIására az
alábbi személyeket jelĺlli ki:

Balogh István Szi]veszter - képviseĺő
Egry Attila - aĺpolgármester
Jakabfy Tamás - képviselő
Kaiseľ József - képviselő
S zi|í B a|ázs - képv i s e l ő
Felelős : polgiĺľmesteľ
Határido: 2013. decembeľ 2.

polgármestert a hatźtrozatban foglaltak és a Programalapban végľehajtott
módosítások bejelentésére a Pro Regio Közhasznú Nonprofit Kft. felé'

3. felkéľia

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. december 1 3.

Polgármesteri Kabinet tájékoztatása alapján: A Programalappal kapcsolatos
pálilyánatok 20Í3. decembeľ 2-án kiírátsra kerültek. A Pro Regio Kiizhasznú Nonpľofit
Kft felé Rév8 Zrt. a bejelentést megtette.

A

A Refaey Bt. hdtralék elengedési kérelme a Budapest VIII. keľiłlet, Baľoss u. 8l.
szóm alatti helyiség

vonatkozdsúban zÁnr ÜĺÉs

Ĺ34112013. (xII.09.) sz. Városgazdáikodźlsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(11 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem.iáľul hozzá a Refaey Bt. által
bérelt, Budapest VIII. kerĹilet,3572310lN29 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII.' Baľoss u. 81. szárn a|att talá|hatő, 49 m. alapterĹiletű, önkormányzati
tulajdonú, utcai bejáľatu foldszinti nem lakás célúhelyiség vonatkozásában felhalmozott, a
hattnozathozataliđőpontjában 732.97I,- Ft béľleti/haszná|ati díj hátralék, valamint I5I.2I3,Ft késedelmi kamattartozása, összesen 884.184'- Ft összegű tartozás méltányosságból történő
elensedéséhez.
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatója
Határidő: 2013. decembeľ 16.

A Kisfalu Kft.

tájékoztatálsa alapjánz 2013. 12.1|-én írásban értesítéstküldtek a
határozatról. A hátralék behajtására jogĺ eljárás folyik.

Beszdmoló a pdlyózaton kíviili minőségi csere kérelmekkel kapcsolatban, valamint
javaslat a Budapest VIII., Magdolna u. ........... szdm alatti épiiletben Iévő lakds
minőségi lakdscseréjére ZART ULES
Í3 42 l 20 13. ()(II. 09.) sz. Vá ľos gazdálko

dási és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata

(11 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A

Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a pá|yázaton kívüli minőségi
lakáscsere kéľelmekkelkapcsolatos beszámolót tudomásul veszi.
Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezeto igazgatőja
Határidő: 20|3. december 9.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: További tigyintézéstnem igényel.
|343ĺ20|3. (KI.09.) sz. Városgazdá|kod'ási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(l. igen' 9 nem, 1tartőzkodás szavzzatta|)
AYźltosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hatfuozatijavaslatot
nem fogadja el:

szám aĺatti, 2 szobás, komfortos
hozzájárul a Budapest VIII., Magdolna utca ...
komfortfukozatú, 67,]8 m, alapterületiÍ lakásrą B. B. és B. G. Zs. bérlőkkel fennálló bérleti
jogviszony kozös megegyezéssel rcrftnő megsztintetésével egłidejííleg,a Budapest .[/III.,
szám alatti ],5 szobás, 49,20 m" alapterületíj lakás megtekintett
Mária utca ...
óllapotában tÖrténő bérbeadásához B. B. részére,a Budapest VIII., Mária utca
szám alatti ] szobás, 24'80 m, alapterületĺí,komfort nélküli lakás
megtekintett óllapotában tôrténő bérbeadásához B. G. Zs. ľészére,határozatĺan időre
szólóan, azzal a feltétellel, hogł a bérlők a leadásra kerülő bérleménytsenki által nem
lakottan adják le, vaĺamint a cserelakás ĺakhatóvá tételévelknpcsolatos mííszakihelyreálĺítás
a kijelak bérlőkfeĺadata, amelyet megóĺlapodásban kÓtelesekváĺlalni. B. B. és B. G. Zs. a két
lakas kazĺtti forgalmi értékkulĺ;nbozet50 %-át - 645'000,- Ft-ot - a lakásbérleti szerződés
me gka ft s,é ne k napj ái g ka rc l e s ek m e gfi zetnt.
Felelős: Kisfalu Kft. ĹigyvezeÍő igazgatőja
Hatarídő : 20I 4. j anuár 3 1 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: További ügyintézést nem igényel.
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Javaslat a Budapest FővĺźrosWII. kerijlet Józsefvórosi onkormdnyzat
b ér lem ény eib e n kelet kezett tdv h ő díj t arto zds o k e me l ke dés ét meg akadúly o zó
ZART ULES
Intézkedési Terv elfogaddsúra
1344t2013.

(KI.09.) sz. Váľosgazdáůkod,átsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(11 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

kerĹilet Józsefuáľosi onkormźnyzat Képviselő-testiiletének a
28sl2oh. ry11.17) számll hatźrozatában foglalt felhata\mazása a|apjtn a Kisfalu Kft.
źita| e|készitett, az előterjesĺésmellékletét képezo, a távhőszolgáltatási đíjhátralékok
me ge\ő zéséreé s ke zel é s éľevonďk o ző Intézkedé si Tervet el fo g adj a.

1.) a Budapest Főváros VIII.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a

Fotźtv Zrt-vel megkötendő

Együttműkodési megállapodás

kidolgozásara.
Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hataridő: folyamatos

tájékoztatása alapján: A Főtáv Zrt. áÄta| elkészített együttműkiidési
megállapodás tervezet az Onkormányzat szźlmára előnytelen volt, így nem keľůilt
a|áírásra.

A Kisfalu Kft.

Tulajdonosi hozzlÍjárulás, a Budapest VIII. keriilet Teleki LlÍszló tér dtépítésével
kap c s o l ato s k ö zv i I á g ít lźs k eze l és b e a d d s lÍ h o z
Í345t20I3. (xII.09.) sz. Váľosgazdáůkodźtsiés Pénzügyi Bizottsághatározata
(12 igen,0 nem, 0 tartőzkođás szavazattal)
AYtĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Magdolna-negyed

pľogram III. pľojekt keľetében a Telęki Lász|ő téren elkészülő
kozvi|ágítasi berendezést - a műszaki átadással egy időben - a Budapesti Dísz és
Koni|igítási Kft-nek (Budapest, 1203 Csepe\í átjárő 1-3.), mint a meglévő közvilágítási

berendezések üzemeltetőiének Ĺizemeltetéséľetérítésmęntesenátengedi.

2.

a
J.

Felelős: polgármester
Hataľidő : műszaki átadás-átv étel időpontj a
fetkéri a polgármestert a hatáĺozat 1. pontja szeľinti üzemeltetési szerzőđésaláírására.
Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő : miĺszaki átadtls- źLtv étel i dőp o nd a
felkéri a polgármestert, hogy amint a jogszabáIyi kornyezet lehetővé teszi, aközvilágítási
berendezések tulajdonjogának źLtadásźń Budapest Fovaros Főpolgármesteri Hivata|ánáI
kezdeményezze, és a tulajdonjogban történt vá|tozásrőI írásban értesítsęa Budapesti
Dísz-ésKozvilágítási Kft_t.
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Kérelmező: Ujirány TájépítészKft..
Helyszínek: Budapest VIII. Teleki téľ(hĺsz.: 35I23l4)

Tárgy:

Tulajdonosi hozzájźrulás, Magdolna-negyed progľam III. keretében a
Budapest VIII. kerĹilet Teleki tér (hĺsz.: 3512314) átépítésesoľán a

ko zv

ilágítás téľítésmente s kezel é sbe adás ához.

Felelős: polgármester
Határiđő : mrĺszaki átadás-tlv étel után

A Váľosfejlesztési és FőépítésziÜgyosztá|y tájékoztatása alapján: A Bizottság dtinttitt a
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Teleki Lász|ő tér átépítésekoľújonnan
telepítendő köwi|ágítás kezelésbe és tulajdonba adásához a BDK Kft., illetve a Főváľos
Főpolgármesteri Hĺvatal felé. A kivitelezés tart, az átadás és az iizemeltetési szerződés
aláíľása azonban a műszaki átadás-átvéte|hez kötiitt' mely eddig még nem tłirténtmeg.
Tulajdonosi hozzĺÍjdrulds a Teleki téľiideiglenes piac iłzlet bérleti szeľződés
megkötéséhez
Í346ĺ20|3. (KI.09.) sz. Váľosgazd'áůkodási és PénzůigyiBizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szzvazatta|)

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. az

ideig|enes piacon a l 1. szźtmű, 15 fiŕ alaptertiletű piaci árusítóhely (konténer)
haszná|atáho z b éfleti j o got bi zt o sít a MELTAMP RoX Bt' r é,szére.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. december 9.

2.

felkéri a polgáľmestert a határozat 1. pontja szeľinti bérlővel kötendő Bérleti Szerződés
aláírására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. december 13.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy GazdáIkodási Iroda tájékoztatása
alapján: A diintésnek megfelelően a béľletiszerződés megkötésľe került.
Tulajdonosi hozzlÍjĺÍrulásStróbl Alajos u. 3/b. (MOKK székhlźz)villamos energia
e lldtĺźsa) ktjzter iileti mun kdiho z
1347ĺ2013. (KI.09.) sz. Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(l2 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy GTF Kft. kérelmére, Tulajdonosi
hozzájáru|ását adja Budapest VIII. ker. Stróbl Alajos u. 3lb. (MOKK széI<ház) villamos
energia el|átása kĺjzteľÍiletimunkáihoz.
7L

Ugyiratszám

: |6-I572/f0I3,

Kéľelmező: GTF Tervező

és Fővállalkozó

Kft. (Ügyvezető: Fĺjldi Eľzsébet)

Helyszínek:
o Budapest VIII. keľ. Stróbl Alajos u. 1-3lb. számok előtti kĺjzút(hĺsz.: 38838) aszfalt
burkolatú jĺiľdaszď<asza, burkolatbontással érintett
Helyreállítási kötelezettség :
a buľkolatbontással érintettjaľda és a székhaz előtti aszfalt behajtó teljes szélességében
és réte gľendj ébęn töľténő végleges helyreállítása,
aburkolatbontás helyszínételkerülő útvonalat jól láthatóan jelz1k,
jól
|tĺthatőantájékonatják azuthasznźiókat a buľkolatbontás várhatő iđotartamźlrő|,
köte|ezi akivitelezőt a buľkolatok megfelelő minoségben tcjľténő helyreállításaľa,
abęnlháző és kivitelező k<jzĺjsen 5 év garanciátvá|Ial a helyreállított burkolatért.

Ttlľgy:

Tulajdonosi hozzttjćľulás Stróbl Alajos u. 3/b.

(MOKK

szé|ďláz) villamos

energia ellátása közterÍileti munkáihoz.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 9.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály LétesítményüzemeltetésiIroda
tá!ékoztatása alapján: Tulajdonosi-, és közútkeze|ői-hozzáljáľulások kiadása megtiirtént.
Tulajdonosi hozzlÍjórulús Alfi)ldi u. 6.8. kisfesziiltségííkúbelrekonstrukcilÍ
ktjzteľ iil et i m un kdih o z

|348t20Í3. (KI.09.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzůigyiBizottsághatározzta
(12 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy ELMÜ-ÉuÁsz HáIőzati
Szo|gźitatő Kft. részére,a Budapest VIII. keľ.Alftjldi u. 6-8. kisfeszültségű kábelľekonstľukció
kozteľületi munkáihoz szükséges tulajdonosi hozzájźtulását megadja a kĺjvetkező
feltételekkel:
|J

gyiratszám:

I

6-1 5 17 /2013

.

Kére|męzó: ELMÜ-ÉvÁsz Há|őzatí Szolgáltató Kft, tervező: Balyi Györgyi.
Helyszínek: Budapest VIII., Alföldi u. 6-10. számok előtti, (hrsz.:34728) aszfalt járda,
burkolatbontással érintetto

Targy:

Tulajdonosi hozzájáĺulás Alft'ldi u. 6-8. kisfeszültségű kábelrekonstrukció
köZterületi munkáihoz.

Helyreállítási kötelezettség :
- a buľkolatbontással érintett járda teljes szélességébenés rétegrendjében töľténő végleges
helyreállítása,
- a buľkolatbontás helyszínételkeľülő útvonalat jőI|áthatőan jelzlk,
- közterületek alatt bontott, nem üzemelő kábel, vezeték, védőcso nem maradhat,
- jól látható antájékońatják az úthasználókat a burkolatbontás várhatő iďőtartaĺnźrőI,
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kĺitelezi akívíte|ezőt a burkolat megfelelő minőségben töľténő helyrctilítására,
- abervházó és kivitelező közösen 5 év garanciátvźila| a helyreállított burkolatért.
-

Egyéb kikĺitések:

- Az

engeđélyes,a

(közműszolgáltatóktó1),

kivitelezés területén érintett közmútulajdonosoktól

azok eseti előírásai alapján helyszíni szakfelügyelet kéľ.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. december 9.

A

VagyongazdáIkodási és Üzemeltetési Ügyosztály LétesítményüzemeltetésiIroda
tájékoztatása alapján: Tulajdonosi-, és kiizútkeze|ői-hozzáiáľulások kiadása megtłirtént.
Tulajdonosi hozzltjúrulús Afföldi u. 5. kisfesziiltségíÍkúbelrekonstrukciti kiizterĺileti
munkdihoz
t3 49 l 2013.

(KI.09.) sz. Váro s gazdá|ko dási és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(l2 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A

Vaľosgazdéůkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy ELMÜ-ÉM^SZ HáIőzari
Szolgáltató Kft. részéľe,aBudapest VIII. ker.Alf<jldi u. 5. kisfeszültségrĺkábelľekonstrukció
kĺjaerületi munkáihoz sztikséges tulajđonosihozzájźru|ástlt megadja a k<jvetkező
feltételekkel:
Ü gyfuatszám: 16-15|] l20I3.

Kére|mező: ELMÜ- Éľĺ,q.szHtĺIőzati Szolgáltató Kft,tervező: Balyi Györgyi.
Helyszínek: Budapest VIII. Alfrldi u. 5-10 szĺímokelőtti, (hĺsz.:34728) aszfalt járda,
kockakő iltpá|ya buľkolatbontással érintett,

Targy:

Tulajdonosi hozzźtjźlru|ásAlföldi
közteľületi munkáihoz.

u. 5.

kisfeszültségú kábelrekonstrukció

Helyreállítási kötelezettség :
- a burkolatbontással érintett útpálya útrekonstrukció miatt ideiglenes (1 évnélnem taľtósabb)
helyreállítása. míg a jáľda teljes szélességébenés ľétegľendjébent<jrténő végleges
helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínételkerülő útvonalat jól láthatóan je|zik,
- közteľtiletek alatt bontott, nem üzemelő kábel, vezeték, védocső nem maradhat,
- jól láthatóantajékoztatjákaz'(Íhaszná|őkat a burkolatbontás vźrhatő ídőtartamárőI,
- kötelezi akivíte|ezőt a burkolat megfelelő minőségben t<jľténő he|yreáI|ítására,
- aberuhźzó és kivitelezőkozosen 5 év garanciát vállal a helyreállított burkolatéľt.
Egyéb kikötések:

- Az

engedélyes, a

(közműszolgáltatóktól),

kivitelezés teľiileténérintett közműtulajdonosoktól
azok eseti előíľásai alapján helyszíni szakfelügyelet kér,

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 9.
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A

Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Létesítményiizemeltetésilľoda
tájékoztatása alapján: Tulajdonosi-, és ktizútkezelői-hozzájátrulások kiadása megtłirtént.
Közter iłlet-haszndlati kérelmek elbírdlds a

1350/2013. ()(II.09.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(12 igen, 0 nem, 0 tartĺózkodás szavazattal)

A Vaĺosgazdálkodási

1.

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

közterület-hasznáIati hozzájáruIást ad - díjmentességgel - az alábbi ügyben azza\, hogy
az Önkoľmtnyzat általmegrendelt molinő afe|tljitás idejére kihelyezésre kerül:

Közteľü1et-haszná|ő"k&e|męzo: Táľsasház Baross u. 86.
KöZterĹilet-haszná|at

ideje:

Közteľiilet-hasznáIat

cé|ja:

(1082 Budapest, Baross u. 86.)
2013. december 9. - 2013. december 20.

KözterĹilet-hasznáIatnagysága: 2x23

KöZtertilet-haszná|athelve:

2.

nł

építésimunkaterület (homlokzat felújítás)
Baľoss u. 86. Szuzu. - Vasas közi oldala

tudomásul vęszi a Társasház Baľoss u. 86. építésimunkatertilet (homlokzat feliĺjitás)
céljából igénybe vett közteľület használatát2013. december 1-jétől 2013. december S-ig.

Felelős: polgáľmester
Hatfuíđő..2013. december 9.

A

VagyongazdáIkodási és Üzemeltetési Ügyosztáůy Gazdállkodási lľoda tájékoztatása

alapj án: A kiizteľület.használati engedély kiadásra keľült.

t351 |2013. (xII. 0 9.) sz. Város g azdáůko dási és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
AYárosgazdálkodási

1.

és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

köĺertilet-haszná|ati hozzźtjttrulást ad _ díjmentességgel - az a|ábbi tigyben azzal, hogy
az Önkormźnyzatáltal megrendelt molinő afeliĄítás idejére kihelyezésre kerül:

KözterĹilet-haszná|ő.kére|męzo: Jon Bau Kft.

KóZterĹilet-haszĺáIatideje:
Közteriilet-haszĺtiatnagysága:
KtjáerĹilet-hasznáIat
Kĺjzterület-haszná.Iat

2.

cé|ja:
helye:

(1082 Budapest' Üllői iLt60-62.)
2013.december 9. -z)I4.januaľ 15.

l.3fiŕ

építésimunkaterület (erkély felújítás)
Baross l' 87. _ Szigony u. saľok

tudomásul veszi a Jon Bau Kft. építésimunkaterĹĺlet (erkély felújítás) céljából igénybe
vett közterület haszná|atát 20 t 3 . decembeľ 2 -tő| 20 1 3 . decembeľ 8 -i g.

Felelős: polgármester
HaÍaridő:Z}l 3. december 9.
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A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y GazdáIkodási Iroda tájékoztatása
alapján: A közterület-használati engedély kiadásľa keľĺilt.
Í35212013. (KI.09.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(12 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási

1.

és PénzÍigyi Bizottság úgy dönt, hogy

kcjzteľület-hasznźt\aÍihozzájáru|ást ad

- teljes díjfizetéssel- az

alábbi ügyben:

Kozterület-hasznáIő,kéľelmező: Ciťy Centre Apartments Kkt.
(1158 Budapest, Bezsilla Nándor u. 64.)
Közterület-haszĺtllat
Közterület-haszĺáIat

ideje:
cé|ja:

Közterület-hasznáIathelye:

2013. december 9. -2014. szeptembeľ 14.
reklámtábla
Szentkiľályi u. 5.

Kcjzterület-hasznáIatnagystĺga: Im.

2.

tudomásul veszi a City Centľe Apaľtments Kkt. reklámtábla kihelyezés céljából igénybe
Vett közterĹi|et haszná|atát 20 13' szeptember 1 5 -től 20 13 . december 8-ig.

Felelős: polgáľmester
Határidő :f0 1 3. december 9.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y Gazdálkodásĺ Iľoda tájékoztatása
alapján: A kiizterület-használati engedély kiadásľa keľült.
Í353120Í3.(KI.09.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(12 igen,0 nem, 0 ŕartőzkodás szavazattal)

A

Yźlrosgazđálkodásiés Pénzngyi Bizottság

úgy dönt, hogy

hozzájáruIźlst ad _ teljes díjfizetéssel- az alábbi ügyben:

közterĹilot-hasznźl|ati

Közteriilet-hasznźiő.kérelmező: L'Amaka Cafe Kft.

Közteľület-hasznáIatideje:
Közterület-haszĺáIat
Kĺjzterület-hasznáIat

cé|ja:
helye:

(1088 Budapest, Bródy Sándor u. 2.)
2013. december 15. -20|4. március 14.
megźiLitő táb|a
Bró{Y Sándor u. 2.

Közterület-hasznźůatnagysága: 2m.
Felelős: polgármester
Hatáľidő:ZO 1 3. december 9.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztźiy Gazdátkodási Iľoda tájékoztatása
alapján: A kiizteľiilet.használati engedély kiadásra keľült.
135412013.

(KI.09.) sz. Váľosgazd'á|kodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
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A

Yźrosgazdátkodási

és Pénzügyi Bizottság űey dönt, hogy

kcjzterület-hasznáIati

hozzźtjźtru|ást ad díjmentességgel az aItlbbi ügyben:

Közterület-haszĺźiő,kére|mezó: EuľĺípaiSORS-TÁRSAK Ktizhasznú Egyesü|ete

Kĺjzterület-haszĺá|atideje:

(1086 Budapest, Dobozi u.7-9.)
2013.december 14.

Közteriilet-hasznáIathelye:
-

ingyenes ételosztás a lakásmaff,ra áIdozatainak,
hajléktalanoknak
Teleki tér (Fiumei út és Doboziu.kozé eső teľület - FiDo

Köztertilet-haszná|atnagysága:

29f m2

Közterület-hasznáIat

cé|ja:

tér)

Felelős: polgármesteľ
Határidő :201 3. december 9.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési tigyosztá|y Gazdálkodási Iľoda tájékoztatása
alapj án: A közteriilet-hasznáIati engedély kiadásľa került.
Í35512013.

(KI.09.) sz. VáľosgazđáIkodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(2 igen, 8 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A

Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hatátozati javaslatot
nem fogadja el:
kozterület-használati

hozzájárulóst ad _ teljes dffizetésseĺ- az aĺábbi ugyben:

KÓzterĺjlet-használó,kérelmező:
Közterület-használat
Közterüĺet-használat
Közterĺjlet-használat
Kozterület-használat

ideje:
célja:
helye:

naglsága:

RusContactKft.

(1088 Budapest, Mil<száth Kĺźlmántér 2.)
20I3. december ]8. - 20]3. decembeľ 20.
vendéglátó terasz bővítés (aszenes grillsütő kihelyezés)
Lőrinc pap tér 2.
3 m"

Felelős: polgármesteľ
Hatźtriđó:201 3 . december 9.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y Gazdálkodási Iroda tájékoztatása
alapj án : A B izotts á g döntés éľő| az iigy fél tájékoztatás a m e gtti rtént.
Tulajdonosi hozzltjlźrulós Budapest belső vĺÍrosrészekkomplex keľékpdrosbardt
fej lesztés e pľo gr am, ker ékp dr támaszo k létesítése kt)zter iileti m un kdihoz
Í356| 2013. ()(II. 0 9.) sz. Váľos gazdálko dás i és P énzü gyi Bizotts ág hatá.ľ ozata
(I2 igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
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A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Budapesti Közlekedési Központ
Zrt. megbizásábő| a tervező TRENECON CowI Kft. (tervező Kovácsné Ha|ász Henriett
tervdokumentációja alapjźn) kérelmére, a Budapest belső városrészek komplex
kerékpárosbaľát fejlesztése progľam keretében megvalósuló, a VIII. keľület kozterületein
létesĹilő kerékpar támaszok telepítéséhezszükséges Tulajdonosihozztĺjétrulását megađja.
IJ gyiratszám:

I

6- I 497 l 20 13

.

Kéľelmező: Budapesti KĺjzlekeđésiKĺizpont Zrt. megbízásábólTRENECoN COWI Kft.
(tewező
Helyszínek:
Budapest VIII.
Budapest VIII.
Budapest VIII.
Budapest VIII.
Budapest VIII.
Budapest VIII.

Kovácsné Halász Henĺiett)

ker. Szabó Ervin tér jtrda (Baľoss u-i oldal),
ker. Vass u. f . szám e|otti járđa,
keľ. Csokonai u.2. szám elotti jźĺrđa,
keľ. Futó u. 20. szétrn előtti köztertileti keľt jáľda,
ker. Szigony u-i METRo állomás e|őtti jáĺđa'
ker. Hoľváth Mihály tér 6. szán előtti jaÍda.

'''ľo Ťľ..J*.ozékokkéntkihelyezendő

kerékpár támaszokkal kapcsolatos estleges
(törmelékelszállítás),
foľgalomtechnikai jelek elhelyezése
bontások helyľeállítása

megtöľténik.
jő|Iźúhatőantájékoztatjákazuthasználókat a munkálatok vźxhatő íđótartamźnő|,
kötelezi a kivitelezőt a burkolatok megfelelő minőségben töľténő he|yreá|Iításźła,
aberuháző és kivitelező közĺjsen 5 év garanciátvál'|al a helyreállított buľkolatéľt.

Tárgy

Tulajdonosihozzźtjárulás Budapest belső viíľosrészekkomplex keľékpĺárosbaľát
fej lesztése pľo gľam' kerékpaľtámaszok létesítésekĺiaeľuleti munkáihoz.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|3. december 9.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési ÜgyosztáIy LétesítményüzemeltetésiIľoda

tájékoztatása alapján: Tulajdonosi-, és kiizútkezelői-hoz.zájáľulások kiadása megttiľtént.

T ul aj do n

1357 l 2013.

l

os

i

h o zzlźj ór u l ds

N ép s zín h dz ut c ai v ir dg kan
käzterületi munkdihoz

d e l ú b eľ e k k i h e ly e zés e

(KI.09.) sz. Váľo s gazdálko dási és P énzü gyĺ Bizotts ág határ ozata
(1l igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy TulajđonosihozztĄáru|ását adja
Budapest VIII. keľ. Népszínhazutcai virágkandeláberek kihelyezése ktjĺerületi munkáihoz.
TJ

gyitatszám:

1

6-1 57 I l20 L3

.

Kérelmezo: Via Futura Kft. (Ügyvezeto: Breuer András)

Hďľszínek:

oest VIII. ker. l2-től 59. számigterjedő páros és paľatlan oldali (Itĺsz.:34775l2)
aszfalt burkolatú j źrđaszakasza,bontással és buľkolatbontással éľintett.
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Helyreállítási kotelezettség :
aburkolatbontássalérintettjardaszakaszokpontszerűhelyreállítása.
jőI|áthatőanjelzik,
aburkolatbontáshelyszínételkeľülĺĺútvonalat
jól Iźĺhatőarltájékońatják azuthaszná|ókat a buľkolatbontás vaľható időtartamáľól,
köte|ezi akivitelezőt a burkolatok megfelelő minőségben tĺjrténő he|yreáIlitására,
aberuháző és kivitelező közĺjsen 5 év garanciátvá||al a helyreállított burkolatéľt.

Tźrgy:

Tulajdonosi hozzájźltulás Népszínház utcai virágkandeláberek kihelyezése
közteriileti munkáihoz.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. december 9.

A

Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáty LétesítményüzemeltetésiIroda
tájékoztatása alapján: Tulajdonosi-, és közűtkeze|ői-hozzájáľulások kiadása megtiirtént.
Közter iilet-haszndlati kérelmek elbírdlds a

1358/2013. (XII.09.) sz. Yáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságbatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodäs szavazattal)

A

Yźlrosgazďálkodási

és Pénzügyi Bizottság ugy dönt, hogy

közteľület-hasznźtlati

hozzźtjáru|źlst ad díjmentességgel az a|ábbi ügyben:

Kozterület-hasznźiő,kérelmező: JĺóHír Józsefvárosi Nonprofit Kft.

Kĺjzterület-haszĺtl|atideje:
KózterĹilet-hasznáIat
Közterület-hasznáIat

cé|ja:
helye:

KözterĹilet-hasznźiatnagysága..

(1085 Budapest, József kľt. 59-61.)
2013.december21.
ingyenes fenyőfaosztás (98 db)
Gutenberg tér

50m,

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. decembeľ 9.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy Gazdálkodási lľoda tájékoztatása
alapján : A közteľület-használati engedély kiadásra került.
13 59 ĺ 2013.

(xil.

0

9.) sz. Váro

AYárosgazdálkodási

1'

s

g

azdá|ko dási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata

(l2 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

közteľü1et-haszná|atihozzájáru|źtst

ad _ teljes díjfizetéssel- az aIábbi Ĺigyben:

Kĺjzterü1et-hasznźl|ő,kére|mező: Fecske Pľesszó Kft.
(122I Budapest, Kőérberki út 13.)
78

KözterĹilet-haszná|atideje:
Közterület-hasznáIatnagysága:
KözterĹilet-hasznźl|at

céIja:

KözterĹilet-hasznźt|athelye:

2.

2013. december

L4ÍÍŕ

9.' 2014.marcius

31.

vendéglátó tetasz
Baross u. 10. (Szabó Ervin tér)

tudomásul veszi a Fecske Presszó Kft. vęndéglátó terasz kitelepülés céljából igérrybe vett
közteľület haszná|atát2013. november 1-jétől 2013. december 8-ig.

Felelős: polgáľmester
Hataľido: 2013. december 9.

A

VagyongazdáIkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y Gazdálkodási lľoda tájékoztatása
alapján: A ktizterület.használati engedély kiadásra keľült.
13 60 l 20Í3.

A

(KI.09.) sz. Vá ro s gazd álko d ás i és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(I2 igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

Vaĺosgazdálkodási

és Pénzngyi Bizottság úgy d<int, hogy

hozzźýźlrulźlstad _ teljes díjfizetéssel- az alźtbbi ügyben:

KöZterület-használó.kérelmező:

Közterü1et-haszná|atideje:
Kĺjzterület-haszná|at

céIja:

KözterĹilet-hasznáIathelye:

Közteriilet-hasznáIatnagysága:

köĺertilet-haszná|ati

DxNEUROPEKft.

(1081 Budapest, Rakóczi út 63.)
2013.december24. -2ll4.junius 23.
reklámtábla
Berzsenyi u. 1. (Rakócziiń73.)

2m.

Felelős: polgármester
Határidő 2013 . december 9.

A

Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztá|y Gazdállkodásĺ Iľoda tájékoztatása
alapján: A ktizterület-használati engedély kiadásľa került.

ravaslat a Budapest VIII. keriilet, Gutenberg tér 2. szám alatti iires, iinkormónyzati
tulajdonú nem lakds célúhelyiség bérbeaddsdra kiíľtnyilvdnos pdlyózat lezdrúsúra
és az eľedménymegdllapítlźsdra
Í36|.12013. (xII.09.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A

Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy a Budapest VIII. 3648Il0lN34
he|yrajzi szĺímonnyilvántartott' természetben a Budapest VIII., Gutenberg tér 2. szźlm alatli,
46 m" alapteľületű nem lakás célúÍizlethelyiség bérbeadásara kiírt nyilvános egyfoľdulós
páIyźuatot érvényesnek,de eredménýelennek nyilvánítj a.
Felelos: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Határiđó: 2013 . december 1 6.
A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: További intézkedéstnem igényel.

Magyar Ldszló egyéni vdllalkoaj bérbevételikérelme a Budapest VIru.' Szerdahelyi
u. 2. saÍm ulatti iiľes önkoľmdnyzati tulajdonú helyiség vonatkozlÍsdban
13 62 l 20

|3. ()(II. 09.) sz. Váľos g azdáůko dás i és P énzü gyi B izo tts ág hatát ozata
(l2 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
t.

hozzájárul a Budapest VIII., 3514411ĺN2| heIyrajzi számon nyilvĺĺntaľtott,természetben
a Budapest VIII.' Szerdahelyi u. f. szám a|att ta|źihatő, 15 m" alapterületű, tiľes,
cinkormányzati tulajdonú, utcai, ťoldszinti nem lakás célúhelyiség bérbeađásához
Magyaľ László egyéni vállalkozó részérehatározott időľe, 2019. december 31-ig
reklámtervezés, dekoráció és ajáĺđéktfugykészítésecéIjára, Í9.200,- Ft/hó + Áfa béľletĺ
+ kijzuzęmi é s kül ĺjns zo|gáItatásí díj ak ö s sze gen.

2.

bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormćnyzattulajdonában álló nem
lakás céljaľaszoIgá|ő helyiségek bérbeađásanakfeltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.)
szému Budapest Józsefuaľosi onkormányzati rendelet 14. s (2) bekezdése alapján 3 havi
bľuttó bérlęti díjnak megfelelő óvadék megťlzetését,valamint a 17. $ (4) bekezdése
alapján kozjegyző előtt egyoldalú kĺjtelezettségvá||alási nyilatkozat a|áirását vá|Ialja a
leendő bérlő.
a

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 2013. decembeľ 16.

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján: 20|4. 0|. ?L-én a bérleti szeľződés megktitésľe
kerĺilt. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIil. keľiilet Hunglźria krt. 2-4. jl[liv takótelep helyszínen
megvulósítandó közvilltgítlźs dtépítésengedélyezése kapcsdn tulajdonosi hozzlÍjúrulds
megadĺÍsdra
t363l2013. (KI.09.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy
1.) a 388

3, 388 1 8/1 6-1 9, 388 1 8136-38, 388 1 8/40 he|yrď1zi számon
ny i|v áŃartoft , Budap e st VIII. kerül et Hungari a krt. 2 4 . szźm a|atti, ilgy nev ezett MAV
telepen létesítendő kozvilágitási rendszert - a miĺszaki átadással egy időben - a
Budapesti Dísz-ésKijzví|ágítási Kft-nek (1203 Budapest, Csepeli źijátő 1-3.), mint a
meglévő közvilźąítási beľendezések üzemeltetőjének tizemeltetésľe térítésmentesen
1 8

l 6-10, 3

88

1

8/12-

1

-

átengedi.

Felelős: polgármester
Hatfuidó: 2013. december 9.

80

2.) felkéri a polgttrmestert, hogy amint a jogszabályok lehetővé teszik, a közviIágítási
beľendezések vagyonj ogának tttadását Budapest Fővaros Főpolgármesteri Hivatalánál
kezdeményezze, és a vagyonjogban töľtént változásokĺól íľásban értesítsea Budapesti
Dísz-ésKozvi|ágítási Kft_t.
Felelős: polgármester
Hataľidő : műszaki átadás - tltv ételt követően

tájékoztatása alapján: a kivitelezéshez szükséges szerződést a
Polgármesteri Hivatal megkiittitte, a kivitelezés folyamatban.

A Kisfalu Kft.

Javaslat a Budapest VIil. keriilet, Ilizsef krt. 43. szdm alatti iires, önkormúnyzati
tulajdonú nem lakds célúhelyiség nyilvdnos egyfordulós pdlydzaton történő
bérbeaddsdra
136412013.

(KI.09.) sz. Városgazdáikodálsi és PénzůigyiBizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási

és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., József krt. 43. szźm a|atÍ. ta|álhatő, 3669410lNL
hľsz-ú utcai bejáľatú ftjldszint és pinceszinti, cisszesen 155 m2 alapterületű, önkormányzati
tulajdonú, tires, nem lakás célúüzlethelyiség bérbeadására nyilvános egyfordulós ptl|yźuat
kíírására,ĺettó 160.533'- Ft/hó béľletidíj iisszegen.

2.) a páIyźnďi felhívásban kiköti' hogy érvényespáIyazat nem nyujtható be call shop/call
center, szeszárusítás tevékenységek végzés&e.

3.) a Bízottság felkéri a Kisfalu Kft-t a pźůyázata Versenyeztetési szabźiyzatról szóló
428l2OI2. (XII. 06.) sztlmu a Budapest Józsefuaľosi onkormtnyzat Képviselőtestületének hatźlĺozatában foglaltak szerinti lebonyolításaľa.

4)

a páIyazati felhívást a Veľsenyeztetési Szabźiyzat 1 1. pontjában foglaltaknak megfelelően
a a Budapest Főváľos Kormányhivata|a VIII. kerületi Hivatala okmanyirodtljan, valamint

a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormtnyzat Polgármesteri Hivatala

hírdetőtáblájźn, a vagyonügyleti megbizott ügyfélfogadásľa szolgáló helyiségében
(Kisfalu Kft telephelyein), a Jőzsefváros című helyi lapban, az onkormźnyzat és a
vagyonĺigyleti megbízoÍt honlapján, továbbá a Polgáľmesteľi Hivatal számźra
költségmentes hiľdetési felületeken toľténő megjelentetés szélesębb könĺ biztosítása
érdekébenaz egyéb rendelkezésre álló internetes hiľdetési portálokon ke|Ikozzétenri.
Felelős :Kisfalu Kft ugyv ezető igazgatőja
Hattlriđő: 2013. december 1 6.
A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: Apá.tryá.zat kiíľásľakerůilt, eredménytelenüI záru|t
hiányában. További intézkedést nem igényel.
érđek|ődés

8L

Javaslat a Budapest VIII. keriłlet, Ullői tit 60-62. szdm alatti iires, önkormúnyzati
tulajdonú nem lakds célúhelyiség nyilvdnos egyfordulós plźlyltzaton ttirténő
bérbeadĺźsĺźľa
ĺ3 6 6 l 2013.

(KI. 09.) sz. Város gazdálko dási

és P énzü gyi Bizotts ág batár ozata

(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási

és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest vI[., üloĺ út 60-62. szttm a|aÍ| taltihatő,
363O8l0lN2 hľsz-ú,utcai bejźratű ťoldszinti 189 m2 alapteľületrí, önkormányzati

tulajdonú, tires, nem lakás célúhelyiség bérbeadására vonatkoző ny|Ivźnos egyfoľdulós
pá|yazat kiirásáta, önkormányzati feladatokhoz és célokhoz J<apcsolódó tevékenységet
végző szewezet részérekedvezményes, |45.200'- Ft/hó + Afa minimális béľletidíj
łisszegen.

2)

3

')

4.)

5.)

a kiírásban szereplő kedvezményes bérleti díj méľtékeI45.2O0,- Ft/hó + Afa, azonban
amennyiben a szęrvezet a pá|yźzat nyeľteseként bérleti szerzóđéstköt és a
248|20I3.(VI.19.) szám,ű Képviselő-testületi hatźnozat 27. poĺtja szerinti első éves
beszámolójźú a szakmaí bizottság részérebenyťljtotta, és azt a bizottság e|fogadta, az
onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bízottsága kérelemľe a bérleti
đíjata helyiség Józsefváros, valamint a jőzsefvárosi lakosok érdekében folytatott
tevékenységszerinti kihasználtsága fiiggvényében a 27. pont a.), b.) vagy c.) ponda
szerinti méľtékĺemódosíthatj a, a bérleti szerződés egyéb feltételeinek változatlanul
hagyása mellett.
a Kt. határozat 29. pont éľtelmébena szakmai terv és a szahnaĺ beszámoló éľtékeléséľe
és elfogadására az onkormĺĺnyzat hatáskorľel ľendelkező szakmaí bizottsága jogosult.
Amennyiben a szakmai bizottsźtg a szahnai tervet és beszámolót elfogađta,ugy az
onkormanyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorlő bizottsága az onkormányzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó bérleti đíjataz adott
évre is engedé|yezi. Amennyiben a szęrvezet akotelezettségeinek nem tesz eleget, űgy a
béľleti díj az érintett év január 1. napjától visszamenőlegesen az aktuális foľgalmi értéket
alapul véve a 7. és 8. pont szerint kiszámított, a nem civil szervezetekľe meghatáĺozott
bérleti díjnak megfelelő összegre emelkedik. Amennyiben a szakmai terve, beszámolója
a|apjanbizonyított, hogy tevékenységétcsak részbenvégezteJózsefuáľos érdekében, úgy
a bérleti díj a 26. pontban szabźĺIyozottmagasabb kategóriába sorolt bérleti díjra
emelkedik.
pźrlyázati kiírásnak tarta|maznia kell, hogy a pá|yaző legalább 1 éve bejegyzett és
múködő, önkormányzati fe|adatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységetvégző
szetvezet kell, hogy legyen, tovéhbá Józsefuáros lakossága érdekében kell ellátnia a
tevékenységét,amelyhez a civil tevékenységetvégző szervezetnek a páIyázathoz be kell
csatolnia a szakmai beszámolót, valamint szakmai tervet.

a

az

önkormányzati feladatokhoz

és célokhoz kapcsolódó

tevékenységet végző
béľletiszerzodésben vállalnia kell:
ba) honlapján, sajtómegjelenésein szeľepeltesse támogatóként az onkormányzatot,

szervezetĺek a kcjvetkezo fe|tételeket a
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bb)

a

legalább havi ľendszeľességűhelyiséghasznáIatot igénylő eseményekĺől

(fogadóóra, gyúlés,renđezvény,tanácskozás, stb.) küldjön éľtesítést,meghívőt az
onkormanyzatĺlak. Az események népszerűsítéséreaz onkormáĺyzat a honlapján,
közö s sé gi portál profi lj án,,civil eseménynap tárt,, hoz létľeés műkĺjdtet.
bc) minden év március 15. napjáig nyújtsa be az adott évre vonatkozó szakmai tervét,
amelyből megá|Iapithatő, hogy milyen eseményeket tervez az év soľán
megĺendezni, illetve a bérleményben milyen állandó tevékenységetvégez, az
mennyiben szo|gá|jaJózsefuaľos és a józsefuarosi lakosok érdekeit.
bđ)azeIozó évitevékenységérőlnyujtson be beszámolóttargyév május 31. napjáig'
be) a helyiségben az a|apszabáIyában megjelölt céloknak megfelelően a bérbeadáskor
engedé|yezett tevékenységetfolyamatosan folýassa.

6.) a pá|yźnati kiíľásnak tartalmaznia kell továbbá, hogy az elbírálás fü

szempont1a: az
ajánlottbérleti díj összege és a civiltevékenységetvégzőszewezet Józsefuiĺros lakossága
éľdekébenellátott tevékenysége, a szakmai bęszźĺnolőja,va|arlint szakmai tetve. Az
egyes birá|ati szempontokét maximum 5-5 pont adhatő. Apá|yazat nyertese azlesz, aki
a |egmagasabb pontszámot kapja. Pontszám egyezoség esetén az a nyertes ajĺínlat'
amelyik pá|yáző a magasabb bérleti díj ajánlatot tette.

7.)

a benyújtotÍ.pźiytnatok bká|atttra 3 főből áI|ő birál'ő bizottságot hoz |étre, amelynek
tagjaiként

Jakabfy Tamás - képviselőt
Kaiser József - képviselőt
Pálovics Lász|ő - bizottsógi tagot

jelöli ki.
Humánszolgáltatási Bizottság a bírá|ő bizottságnak a pá|yźnat eredményének
megáIlapitására vonatkozó javas|atéú megtárgya|ja és javaslatot tesz a
Yfuosgazdálkodási és Pénzugyi Bízottság részérea páIytnat eredményének

8.) a

megáIlapításźra.

9.) felkéri a Kisfalu Kft-t a
428/20I2'(XII.06.) számű, a

páIyazat a Versenyeztetési szabźiyzattőI sző|ő
Budapest Józsefuarosi onkoľmźnyzatKépviselő-

testĺiletének hatźtrozatában foglaltak szerinti lebonyolításra.

10.)

pá|yazati felhívást a VeľsenyeztetésiSzabáIyzat 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Főváľos Kormanyhivata|a VIII. keriileti Hivatala
okmányirodáján, valamint a Budapest Fővaľos VIII. keľtilet Józsefuĺĺľosi
Önkormányzat Polgźrmesteri Hivatala hirđetőtáb|źĄán, a vagyoniigyleti megbízott
ügyfélfogadásra szolgáIó helyiségében(Kisfalu Kft. telephelyein), a Jőzsefuáros című
helyi tapbaÍI, az onkormányzat és a vagyonügyleti megbízott honlapján, tovźhbá a
Polgármesteri Hivatal szźtmźtrakĺiltségmenteshirdetési felületeken töľténő
megjelentetés szélesebb köľű biĺosításaérdekébenaz egyéb rendelkezésre álló

a

portálokon kell közzétenni.
internetes hiľđetési

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatźtrido: 2013 . december 1 6.
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A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:

2014. 03. 25-én a páIyázat nyeľtesévela bérleti
szeľződés megktitésre keriilt. További intézkedéstnem igényel.

Javaslat a ,,VIII. keriilet Teleki téri piac építéséhezés forgalomtecltnikai
beavatkozdsokhoz kapcsolódó BKV oszlop lÍthelyezésévelkapcsolatos tervezési és
kivitelezésifeladatok elldtdsa és a sziikséges engedélyek beszerzése,'tdrgyú, TEN-T
Z rt.v eI kötö tt s ze r ződés mó do s ít ĺÍsĺÍra
1367lf0Ĺ3. (KI.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a

,,VIII. keľiilet Teleki téri piac építéséhezés forgalomtechnikai beavatkozźtsokhoz
kapcsolódó BKV oszlop áthelyezésévelkapcsolatos tervezési és kivitelezési feladatok
el\étása és a sztikséges engedélyek beszeľzése,,tárgyu. az onkormtnyzat és a TEN-T
Zrt. kozott kötött 1 alkalommal módosított vállalkozási szerződés 5. pont1ě./- az
alábbiak szerint módosítj a:
A Felek jelen szerződést hatźrozott időre kĺjtik, melynek kezdete a szerződés
aláításának napja, vége az onkormlínyzat á|ta| a TEN-T Zrt. részérea Teleki téľi
munkaterületátadástiőI szźmított30. nap, de maximumf}I4. május 31.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2013. december 9.

2.

felkéri a polgármesteľt a YáLLalkozási Szerzőđésaz e|őterjesztés

1'. számű

mellékletét

képezo 2. szźlmt módosításának a|áirására.
Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013. december

1

6.

Váľosfejlesztési és Főépítészit)gyosztály tájékoztatása alapján: A Bizottsági dłintés
éľtelmébena korábban a TEN-T Zrt-ve| ktitött szerződés mĺidosításra került az 5.
pontban,20|3. december 17-én. Azígy módosult szerződés azonosítószáma57112013.

A

Javaslat megbízlÍsiszerződés megkötésére a Kisfalu Kft-vel u Teleki téri piac árusító
pavilonjainak kivitelezése soľdn a mííszakiellenőrifeladatok elldtttsĺira
136812013.

(KI.09.) sz. Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

AYźtosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dcĺnt, hogy

1. a Teleki téri piac

árusító pavilonjainak kivitelezéséhez kapcsoIódó múszaki ellenőri
felađatokellátásával a Kisfalu Kft-t bízza meg, 600.000'- Ft + Afa összegben,
melynek fedezete a 11605 címen biztosított.

8Ą

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. december 9.

2.

etfogadja az eIoterjesztés 1 . számu mellékletét képező ,,megbizási szeľződés'' főbb
tartalmi elemeit és felhatalm azza a polgáľmestert annak a|áírásźtra.
Felelős: polgármesteľ
Határiđomegbízásí szerzodés aláírásźnak hatarideje az eredményes közbeszerzési
elj ĺĺrásnyertes aj anlattevőj ével kcĺtött vállalkozási szeruődés aláírása.

A

Városfejlesztési és FőépítésziÜgyosztá|y, valamint a Kisfalu Kft. tájékoztatász
alapján: A Bizottság diintése értelmébena Telekĺ piachoz pavilonjainak kivitelezéséhez
kapcsolĺódó műszaki ellenőľi feladatok ellátásáľa a Kisfalu Kft-vel megbízási szerződés
került aláíľásľa2013. december 19-én, a kivitelezés elkészü|t A. szerződés azonosítĺíja
23t2014.

Javaslat Teszdrsz Kdľoly megbízúsiszerződésének 2013. november havi teljesítés
igazoltÍsdra
/20|3. (KI. 09.) sz. Váľos g azdá'Jko dás i és P énzü gyi Bizo tts ág határ ozata
(l2 igen,0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)
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AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra a Teszátsz Karollyal kotött megbízási szerződés teljesítés
igazo|ását}}I3. november 1-jétől 2013. november 30-ig terjedó időszaka.

2.

felkéri a polgármestert a határozat

1.

pontjában foglalt teljesítésígazolás aláirására.

Felelős: polgármesteľ
Hatźlrlďő: 2013. december 24.

A

Szeľvezésiés Képviselői Iľoda tájékoztztása alapján: Teszársz Káľoly részérea

telj

es

ítésigazo|ás a|áírása megtii ľtént.

Javaslat Kardos-Erdődi Zsolt megbízlÍsi szerződésének 2013. novembeľ havi
te lj es ítés ig azo lds ár a
137 0

ĺ2013. (XI.09.) sz. Város gazd álkod á sĺ és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(12 igen,O nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási

és Pérrziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra a Kardos-Erđődi Zsolttal kötött megbízási szerződés teljesítés
ígazolásátz}I3. november 1.jétől 2013. november 30-ig terjedő időszakĺa.

2.

felkéľia polgármestert a határozat

1.

pontjában foglalt teljesítés ígazo|źsaltńrására.
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Fęlelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. ďecember 24.

A Szervezési és Képviselői Iroda tájékoztatása alapján: Kardos-Eľdődi Zso|t részérea
teljesítésigazolás aláíľása megtörtént.

Javaslat a Budapest VIil. keriilet, RlÍkóczi ĺ,t 27/B. szóm alatti iźres, önkormdnyzati
tulajdonĺt nem lakds célúhelyiség bérbeaddsdra kiírt nyilvdnos ptźlylźzatleaÍrdsdľa
és az eredmény megdllapítlÍsdra
137212013.

(KI.09.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsá'ghatározata
(10 igen' 0 nem, f tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) megáIIapítja, hogy a Budapest VIII. 36437l8lV3 he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., Rfüóczi irt 27ĺB. szám a|atti, 96 mf alapteľĹĺletű
üzlethelyiség béľbeadásáľakiftt nyilvános egyfordulós pźiyćnat érvényesés eľedményes
volt.

2.) megállapítja, hogy apá|yćnatnyeľtese a West-orient Company Kft.

VIII.36437l8lV3 helyrajzi szttmon nyilvántaľtott, természetben a
Budapest VIII., Rákóczi ilt27lB. szźml alatti, utcai bejáratú, füldszinti, 96 Íŕalapterületű
üzlethelyiség bérbeadásźrakiírt nyilvános egyfordulós páIyźnat nyertesével, a Westorient Company Kft-vel a béľletiszeľzőđésmegkötéséhez, hatáĺozat|an időre 30 napos
felmondással, iz|et, iroda és teáző, szeszmentes vendéglátás tevékenységek cé|jźlra,

5.) hozzájźlĺu|a Budapest

l40.000,- Ft/hó + Áfa bé.leti r- kĺjzüzemi- és külön szo|gá|tatási díjak ĺĺsszegen'

kell vennie, hogy bérleti jogviszony ídőtartama

a|atĹ és ań
kĺjvetően sem élhet bétbeszźrnítással,és a felújítás költségét semmilyen jogcímen nem
követelheti az onkorm źnv zattőI.

4.) a bérlőjelöltnek tudomásul

bérleti szeruődés megkötésének feltétele, hogy az Önkormtnyzattulajdonában á11ó nem
szolgáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
lakás céljĺíľa
Buđapest
Józsefuarosi onkormányzati renđeIet|4. $ (2) bekezdése alapjrĺn 3 havi
szálrru
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyző előtt egyoldalú kĺjtelezettségvźů|alásinyilatkozat alź.jrtlsát vállalja a leenđő

5.) a

bérlő.
Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető ígazgatőja
Hatttrĺdő 2013. december 1 6.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:

2013. 12. |3-án a pá|yázat nyertesével a bérleti
intézkedést
nem igényel.
szerződés megkiitésre keľült. További
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Javaslat S. N., Budapest WII., Baross u- ......
... szdm alatti
Iakdsingatlan vételúrhdtralékónakrészletJizetési elmaraddsa miatt, a ľészletÍizetési
ke dvezmény megv o n ds dľa
ZART ULES
Í374/20Í3. (KI.16.) sz. Váľosgazdá|kodátsi és PénzůigyiBizottsághatározata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1.) a Budapest VIII., Baľoss u. ....
.... szám a|atti,
... hľsz-úingatlaĺľa S.
N. vevővel kötött adásvételi szerződés 7.) pontja alapjan megvonja arészletťlzetésľeadott
kedvezméný, amellyel a vételarh éúralék e gyö sszegben válik esedékessé.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t,

a teljes véte|árhátralék egyösszegbentörténő

beszedésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2013 . decembeľ 23.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: AbatározatľĺóI értesítettéka vevőt 2013. !2.20.án,
majd eztkövetően fizetési meghagyás beadására keriilt soľ, melyre a vevő részletfizetést
kért, amĺt a Kĺsfalu Kft. nem engedélyezett. Az ügy végrehajtási eljárás a|zttvzn.
Javaslat útkdrr al kapcs o latos klÍľtérítés
i ig ény mó dosítds úŕa

zŁpĺr Ülns

137612013.

(KI.16.) sz. Váľosgazdáikodási és Pénztigyi Bizottsághatározata
(l4 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási

1.

és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

hozzájźru| ałlhoz, hogy aZ Öĺ,lkormáĺyzat 96001107910640800 köwényszĺĺmú
biĺosítás |.4.1 sz. ',Altalános felelősség biztosítás'' a|apján - az útkáľtérítési

e|őirányzat teľhéreK. I. tulajdonában lévo
fĺsz-úgépjármúben
keletkezett kĺĺnalkapcsolatban felmeľü|t és az onkoľmanyzatot tethelő (50.000,-Ft
owészt el nęm &t5) 34.226-, Ft káľtérítésiĺisszeg megfizetésre kerüljön a kĺírosult
tészéte. A kifizetés feltétele olyan egyezség megkötése, amelyben K. I. nyilatkozik
anól, hogy akźrtérítésmegfizetésévelegyidejűleg lemond mindęn további kĺáĺtérítési
i

2.

gényéről az Önkorm áĺy zattal szemben.

felkéri a polgáľmesteľt, hogy az źlltala meghatalmazott személy azl. pontban
meghatźrozottegyezségettartalmazőmegá|Iapodástírjaa|á.

Felelős: polgármester, Józsefuárosi Kĺiaeľület-felügyelet és Varostizęmęltetési Szo|gáLat
igazgatőja
Határidő: 2013. december 3 0.
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A

JĺĎzsefvárosi Ktizteriilet-felügyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat tájékoztatása
alapján: A kifizetés feltételekéntmeghatározott egyezség - amelyben K. I. nyilatkozik
aľról, hogy a kártérítésmegÍizetésévelegyidejűleg lemond minden további kártérítési
igényéľőlaz Önkormányzatta| szemben - megkiitése megtörtént. A fent említett
felterjesztették
egyezséget, a|áírásźlt ktivetően - 2014. január 06-án
^
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy felé, melyben a megállapított kártérítési
tisszeg kifizetésétjavasolták a káľosult részére.

A

Pénzügyi Ügyosztáty tájékoztatása alapján:a határozatban foglaltak szerintaz
úthibából eľedő kárral kapcsolatban felmerü|t és az onkormányzatot teľhelő 34.226.-Bt
önrész iisszege 20|4. 01.21.-én átutalásľa keriilt károsult részére.
J av as l at fe
t37 7 120|3. ()(II.

1

l l e b b ezés
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6.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Pesti Központi Kertileti Bíĺóság
első fokon meghozott 6P.88.207l20l2l37 szźmlűhatáĺozatźxalszemben fellebbezést nýjt be.
Felelős: polgármesteľ
Hatźridő 2013. december

A Jegyziii Kabinet

1

8.

tájékoztatása alapján:A Főváľosi Tiirvényszék másodfokú

határozatában helyben hagyta az e|ső fokú bírĺóságihatfuozatot.

M. L. tij bérleti jogviszony létesítésérevonatkozó kérelme a Budapest WII. keriilet,
Lovassy L. u. 5. szdm algtti önkoľmdnyzati tulajdoníł helyiség vonatkozĺÍsdban

zÁnr (jĺns

1378/2013. (xII.16.) sz. Városgazdáikođálsi és PénzĺigyiBizottsághatározata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy
I.) hozzájárul aBudapest VIII., 35|74l0INl' he|ytajzi számon nyilvantartott' természetben a
Budapest Vl[.,Lovassy L. u. 5. szám a|atttalá|ható,I29 m" alapteruletti, önkormtnyzati
tulajdonú, utcai bejáratú, pinceszinti helyiség újbóli bérbeadásahozhatározott időľe 2014.
đecembeľ3I. nap1áig,ľ'ł...L.részéte,edzőteľem céljaľa,51.100,- Ft/hó + Áfa béľleti-, +
kotúzemĺéskültjnszo|gá|tatásidíjaktlsszegen.
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2)

abér|eti szerzodés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
Iakźs cé\ára szo|gáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 3512013. (VI. 20.)
számu Budapest Józsefuárosi onkormányzati ľendelet 14. $ (2) bekezdése alapjáĺ 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezeÍtségvźilalási nyilatkozat a|áítását váI|alja a leendő
bérlő.

Felęlős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. decembeľ 23.

A Kĺsfalu Kft.

tájékoztatása alapján: f013. 12. 20-án íľásban értesítéstkĺildtek a
határozatrĺil. A kérelmező fellebbezést nyújtott be a határozatra,vPB 40612014. (Iv.17.)
sz. hatáľozatában újra döntött, erről értesítéstküldtek 2014. 04. 23-án. A bérletĺ
szerződést a kérelmező végül nem ktittitte meg.

Hozzlźjúruldsa Budapest VIII' Losonci tér ...
h e Iy r aj zi s aÍm íl I a k ds i n g at l a n r a v o n at k o zó
szeľződésben foglalt, F. Z. u] arúnyútulajdonjogszerzéséhez

szdm alatti,
aj ó n d éko zd s

i

zÁnr ÜĺÉs

137 9 12013.

A

(KI.16.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(1 igen' 0 nem, 13 tartőzkodás szavazattal)

Városgazdálkodási
nem fogadja el:

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az a|ábbihatěrozati javaslatot

A Vórosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a Budapest Józsefvárosi onkormónvzat, mint
jelzáIogjog jogosult hźpviseletében hozzójárul a
helyľajzi szómon
nyilvóntartott, természetben a Budapest VIII., Losonci tér
...... szám alatti ingatĺan
tekintetłében F. Z. (szüĺetett: ...........), valamint gyermeke F. Z. (született:..............),
k)zott 2013. novembeľ 28-án ĺétrejött Ajándékozósi Szerződésbenfoglaltak szerint F' Z.

arányú tulajdonjogónak ajándékozás jogcíméningatlan-nyilvántartásba

1/1

torténő
bejegłzéséhez,valamint F. Z. Ajándékozó javára alapított holttg tartó, az ingatlan egészére
kiterjedő haszonélvezeti jog bejeglzéséhez a Józsefvárosi onkormányzat javára 1. ranghelyen
bejeg,lzett jeĺzólogjog, elidegenítési és terhelési tilaĺomfenntaľtása mellett.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2013 . decembeľ 23.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: További ügyintézéstnem ĺgényel.
szerződés keretében Magdolna Negyed Progľam III. Teleki
',VĺÍIlalkozlÍsi
tér zöIdfel iilet kivitelezés " tórgy ú közb es zerzés i elj dľlts megindítds óľa

Iavaslat

140|ĺ2013. (xII.16.) sz. Városgazd'á|kodásĺ és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
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AYfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a,,Vóĺlalkozási szerződés keretében a Magdolna
negyed Pľogram III. Teleki téľzöldfelüĺet kivitelezés,, tá,ĺgyű kozbeszerzési eljaľásbaĺ űgy
dönt, hogy
1. a kozbeszerzésehol szóló 20II. évi CMII. tĺjľvényHarmadik Része szerinti, nemzeti,
nyílt kozbeszerzési eljarást folyat le.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 1 6.

2. elfogadjaaz előtefiesztés 2. számll mellékletétképezó aján|attételi felhívást és 3. számú
mellékletétképezőajáĺIattéte|idokumentációt.
Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. december 16.

Városfejlesztési és FőépítésziÜgyosztály tájékoztatása alapján: A Bizottság
határozata szeľinti, MNP III Teleki tér rehabilitációja nevű közbeszeľzési eljárás lefolyt'
aján|attételi felhĺvása és ajánlattételi dokumentációja megewezett azitt elfogadottakkal.
A közbeszeľzés eredményesen |ezáruľlt, melynek eredményeként vállalkozási szerződés
keľült a|áírásr a a zorrc, Kft-vel (azonosító t56 |2014).

A

Javaslat ,,Vlźllalkoztźsiszerződés keretében a Polgdrmesteri Hivatalban vizesblokk
fe l ĺij ítd s a, t dľgy ti kö zb e s ze r zés i e lj dr ds m e g in dít lÍs dr a
1402l20L3. (KI.16.) sz. Váľosgazdá|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(l'4 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

Yárosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság a ,,Vállalkozási szerződés keretében a
Polgármesteri Hivatalban vizesblokk felújítása,, tárgý közbeszerzési eljaľásban úgy dönt,
hogy

A

1. a kozbeszerzésel<ről szóló 20II' évi CVil. töľvény Harmadik Része szerinti, nemzeti,
nyílt közbeszerzésí eljárást folýat le.
Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. decembeľ 1 6.

2. e|fogađjaaze|őterjesztés 2. számÍĺmellékletétképező ajźn|attéte|i felhívást és 3. számú
mellékletétképezóajtnIattéte|idokumentációt.

.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. december 16.

A

Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapjánz azBsz-Ker Kft. a kiizbeszerzési e|járást indító
felhívás Kiizbeszerzési Ertesítőben tiirténő megielentetéséről intézkedett, mely a
2013 1151 számú Kiizbeszerzési Ertesítőben, a 2351'4 ĺ2013 ĺktatĺószámon megi elent.
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Javaslat ,,Vogyon _ és felelősségbiztosítlÍsnyújtltsdra irányuló biztosítĺÍsiszerződés
Jóa efv úľos i o nkoľmónyzat rés zér e,, tórgy ú közb eszeľzés i elj ĺÍrdsaj dnlati
fe l h ív ds dn ak mó do s ít ĺÍsdr u
140312013. ()(II.16.) sz. Váľosgazdálkodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a ,,Vaglon _ és felelősségbiztosítós nylźjtására
irányuló szerződés Józsefvárosi onkormányzat részére''tźtrgyűkozbeszerzésieljárásban úgy
dönt, hogy

A

I. a 20I3lS 240-417683 ajánIatilrészvételi felhívást módosítja oly módon, hogy a Kbt. 57.
(1) bekezdés a) pontjára vonatkozó rendelkezéseket törli.

$

Felelős : polgĺĺľmester
Határíďő : f0I3. decembeľ 1 6.

2. fe|kéri a polgármesteľen keresztül azBsz-KER Kft-t akozbeszeľzési dokumęntáciőbanaz

1. pontban foglaltak źivezetéséreés a módosítás megjelenésére vonatkoző iĺtézkedések

megtételére.

Felelős: polgármester
Hataridő: f0I3. december 16.

A

Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján:

intézkedett, me|y megielent 20|3.

(rED).

mĺĺdosítófelhívás megie|entetésérőI

^ az EurĺípaiUnió Hivatalos Lapjában
decembeľ 19-én

Javaslat ,,VlÍIlalkozlÍsiszerződés a Polgdrmesteľi Hivatal és egyes telephelyeinek
t a k aľ ítds dr a'' t óľ gy íl s ze r ződ és m ó do s ítlÍs dr a
I40 4 l20t3. ()(II. 1 6.) sz. Városgazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdá|kodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.

jőváhagyja a Polgármesteri Hivatal és a Clean City Kft. (1138 Budapest, Pĺíľkanyu.
40.) között, ,,Vállalkozási szerzodés a Polgármesteri Hivatal és egyes telephelyeinek
takarításáta,, tátgyu vállalkozásí szeruođésmódosítását 2014. februaľ 28-ig, a Felek
k<jzĺjtt létrej ĺltt eredeti szerzóđésbenfoglaltak szerinti đíjazással

2.

ahatározat 1. pontja a|apjźtrl felkéri ajegyzőtaszeruódésmódosítás aláítására.

Felelős: jegyzo
Határíđő2013. december

3

1.

A

Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda tájékoztatása a|apjáln: Felek kôzött a vállalkozási
szerző dés módosítása aláíľásľakerült.

9I

Tulajdonosi hozzlÍjdrulds Nemzeti KöazolgúIati Egyetem ,,Ludovika Campus',
Diószegi utcai Kollégium közlekedési létesí,tményeiközteriileti munkĺÍihoz
|405/2013. (KI.16.) sz. Városgazdá|kodási és PénzĺigyiBizottsághatározata
(14 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosi bozzźi1áru|ását adja
Budapest VIII. ker. Nemzeti KözszolgáIati Egyetem ,,Ludovika Campus'' Diószegi utcai
Kollégium közlekedési létesítményeiközteľületi munkáihoz.
IJ gyfu

atszám:

I6

-7 665 /2013

.

Kéľelmező: Közlekedés Fővárosi Tervező

Iroda Kft., tervező: Erős Rhorer Ádem
Helyszínek:
o Budapest VIII. Diószegi Sámuel u. (hrsz.: 35903) 38-40. és 42. számok előtt lévő
járdaszakaszok és iltpá|yaszéIek, bontással és burkolatbontással éľintett,

Helyľeállítási kötelezettség
.
a buľkolatbontással érintett jarda teljes szélességben,az Íftpá|yaszéI bontási
szélességbenés telj es rétegrendj ében tĺjrténő helyreállítása,
a ziildteľiileti szakaszok védelme- teljes helyreállítása (fák megóvása, teľmőtalaj
cseréje, cserjék és fű újľatelepítése),l34lz008. (vII. 15.) Főv. Kgy. ľendelet 18. $
(3)' (4)' (5)' (6). bekezdése szerint,
aburkolatbontáshelyszínételkerülőútvonalatjólláthatóan jeIzik,
jól Iźthatőantájékoztatjek azuthasználókat a buľkolatbontás vaľhatő időtartamfuőI,
kötelezi a kivite|ezot a buľkolat megfelelő minőségben történő helyreállításáľa,
abervháző és kivitelező kozösen 5 év saranciát váI|a| a helvreállított burkolatért.
:

Tárgy:

Tulajdonosi hozzájáruIás, Nemzeti Kozszo|gtiati Egyetem,'Ludovika
létesítményeikozterĹileti
Campus'' Diószegi utcai Kollégium kĺjzlekeđési
munkáihoz.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. decembeľ 1 6.

A

Yagyongazdálkodási és tjzemeltetési ÜgyosztáIy Létesítményüzemeltetésĺlroda
tájékoztatása alapján: Tulajdonosi-, és közútkeze|ői-hor.zájárulások kiadása megttiľtént.
Tulajdonosi hozzdjdrulds Budapest WII. ker. Kerepesi ílt. Hungdria kiiľtit 30.
kö zi)tti kis ny o mús ú g úzv e zet ék r e ko nstr ukc ió kii zter iil eti m un kdih o z
1'406120Í3. (KI.16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattaI)

A Varosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy N+F Méľnökiroda Kft. részére,a
Budapest VIII. ker. Kerepesi út - Hungária kĺjľút30' kozötti kisnyomásu gázvezeték
rekonstrukció köztertileti munkáIhoz, a Tulajdonosi hozzájźlnllását megadja a következő
feltételekkel:
IJ

gyiratszźnl: I 6-1 602l 20

13

.
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Kére|mezo: N+F Mérnökiroda Kft., tervezó Nikolov István
Helyszínek: Budapest VIil. Szöľény u. 5. szám előtti, (hľsz.:38882ll) aszfalt

iftpźL|ya,

burkolatbontással érintett,
Budapest VIII. Stróbl Alajos u. 11. szám előtti, (hľsz.:38875) aszfa|t útpálya'
burkolatbontással érintett,

Tźlrgy:

TulajdonosihozzźĄtrulás Budapest VIII. ker. Keľepesi út - Hungária korut 30.
közotti kisnyomású gázvezeték rekonstrukció közteľĹileti munkáihoz.

Helyreállítási kötelezettség:
- a burkolatbontással érintett útpálya teljes bontási szélességébenés rétegrendjében tĺjrténő
végleges helyreállítása,
- a buľkolatbontás helyszínételkerülő útvonalat jól láthatóan je|zlk,
- közterĹiletek alatt bontott, nem üzemelő kábel, vezeték, védőcső nem maradhat
- j ól látható an tájékoztatják azúthasználó kat, abuľkolatbontás váľhat ő iđőtarľ,.;őÍőI,
- kĺjtelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben történő he|yteá||ításźra,
- aberuházó és kivitelező kilzosen 5 év saranciátvá||a| a helvreállított burkolatért.

Egyéb kikötések:

- Az

engedélyes

) a kivitelezés teriiletén érintett közmúfulajdonosoktól

(közműszolgáltatóktól),

azok eseti előírásai alapján helyszíni szakfelügyelet kér.

Felelős : polgiírmesteľ
Hataľiđő:2013. decembeľ 16.

A

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály LétesítményüzemeltetésiIľoda
tájékoztatása alapján: Tulajdonosi-, és közútkeze|ői-hozzájárulások kiadása megtłirtént.
Teleki téri ťlj piac üzletek hasznúlati jogdnak ótengedése bérleti jogviszony keretében

1

407 ĺ2013. ()(II.

1

s g azdá|ko dás i és P énzü gyĺ Bizotts ág határ ozata
(I2 igen, 0 nem,2 tartőzkodáts szavazatta|)

6.) sz. Váro

A Városgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság

1.

ťlgy dönt, hogy

hozzájá'ru| az új Teleki téľipiacon zöldség-gyĹimĺilcs üzletktir folytatására szolgźió 13 jelű,
I5m. a|apterĹiletrĺ piaci árusítóhely haszná|ati jogának bérleti jogviszony keľetében tĺjľténő

átengedéséhezRévészBé|avźi|a|kozőrészére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 16.

2. felkéría polgármestert a határozat 1. pontja szerinti bérlővel kötendő Bérleti Szerződés
a|áítására.

Felelős: polgármester
Hatźriđő2014. ianuár

3

1.
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A

Yagyongazdátkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Létesítményiizeme|tetésiIroda
a béľletiszerződést RévészBéla egyéni

tájékoztatálsa alapján: Az onkormányzat
vállalkozĺĺvalkiitłitte meg.

1408 l f0Í3. ()(II. 1 6.) sz. Váľos gazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határ ozata
(0 igen, 0 nem, 14 tartőzkodás szavazatta|)

A

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy az alábbi hattrozati javaslatot
nem fogadja el:
hozzájárul az új Teleki téri piacon büfe-fatatozó ĺłzletkar folytatására szoĺgáló E2 jelű, 20 m2
alapterüĺettÍ piaci árusítóhely használaĺi jogának bérleti jogviszony keľetében töľténő
ótengedéséhez a Raul és Ramóna KÍĹ (Céejegyzékszáma: 01-09-98l ]95) ľészére.
Felelős: polgármesteľ
Határido: 20|3. december 16.

A

Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Létesítményüzemeltetésilroda
tájékoztatása alapján: A Raul és Ramróna Kft. értesítésemegtiirtént, további intézkedést

nem igényelt.

1409l20t3. (xII.16.) sz. Városgazdáikodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(1 igen, 0 nem, 13 tartőzkodás szavazatta|)

A

Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot
nem fogadja el:
hozzájórul az új Teleki téri piac bufé-fatatozó tizleftar folytatdsdra szoĺgáló, F.! jetíi, 20 m2
alapterĹiletiÍ, valamint baromfi kiskereskedés üzletkor folytatására A6 jeliÍ, 40 m. alapter,üIetű
piaci órusító helyiség használati jogónak béľletijogviszony keretében tÓrténő _ MEZEI MATE Ęft' (Cégieglzélrszám: 0] 09 965312) részéľetÔrténő _ ótengedéséhez.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. december

1

6.

A

Iroda
Yagyongazdálkodásĺ és Üzemeltetési Ügyosztály Létesítményůizemeltetési
tájékoztatása alapján: A Mezei-Máté Kft. értesítésemegtiirtént, további intézkedéstnem
igényelt.
141012013. (xII.16.) sz. Városgazdáikodási és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(0 igen, 0 nem, 14 tartőzkodás szavazatta|)

A

Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dcĺnt, hogy az a|ábbihatźrozati javaslatot
nem fogadja el:
hozzájárul az új Teleki téri piacon hús-hentesáľútizleftar folytatósára szolgáló C jelű, 36 m2
alapterületií piaci óľusítóhely hasznalati jogának bérleti jogviszony keretében torténő
átengedéséhez KNE-B) Kft. (Cg. 01-09-938864) rószłźre.
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Felelos: polgármester
Határido: 2013. decembeľ 16.

A

Vagyongazdátkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Létesítményüzemeltetésĺlroda
tájékoztatása alapján: A KNE-Bo Kft. értesítésemegttirtént' további intézkedéstnem

igényelt.

Tulajdonosi ltozzlÍjdrulds Budapest WII. ker. Bródy Sdndor u. (Puskin u. Gutenberg tér közötti szakasz) dtépítéseközterületi munkdihoz
1

4ÍÍ/ 20 13.

A

()(II.

1

6.) sz. Váro s g azdáI.ko dás i és P énzü gyi B izotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy Tulajdonosi hozzájáruIását

adjaBudapest VIII. ker. Bródy Sándor u. (Puskin u. - Gutenbetgtér közötti
közterületi munkáihoz.
|J

gyiratszám:

|

6-1 57 0 l20I3

szakasz) átépítése

.

Kérelmező: INNOBER WAWE Kft. (tervező: Fodor István)
Helyszínek:
o Budapest VIII. ker. Bľódy Sándor utca I2-tőI 27. szźmig terjedő paľos és páľatlan
oldali (hrsz.:34775l2) kockakő és aszfalt burkolatú utpáIya, járđa'bontással és
buľkolatbontással éľintett,
Helyreállítási kötelezettség
a burkolatbontással éľintettcsomópontok. útpál}ĺák és jáĺdák terv szerinti átépítése
:

-

(kialakítása).
a zöldteľületi szakaszok védelme . teljes helyľeállítása (fák megóvása, termőtalaj
cseréje, cserjék és fű újľatelepítése),13412008. (uI. 15.) Főv. Kgy. rendelet 18. $
(3)' (4)' (5)' (6). bekezdése szerint,
abuľkolatbontáshelyszínételkerülőútvonalatjő|Iáthatőanje|zik,
jól |áthatőantajékoztatjźk aztÍhasznźt|őkat aburkolatbontás várhatő idotaÍtarÍIárőI,
köte|ezi akivitelezőt a burkolatok megfelelő minőségben tĺiľténőelkészítésére,
abęnlháző és kivitelező közĺjsen 5 év gaĺanciźÍvá|Ia|a helyľeállított burkolatért.

Tárgy:

Tulajdonosi hozzájarulás Budapest VIII. ker. Bľódy Sandoľ u. (Puskin u.

-

Gutenberg tér k<jzĺjtti szakasz) átépítéseköZterĹileti munkáihoz.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺiđó:20|3 . december 1 6.

A

VagyongazdáIkodási és tjzemeltetési Ügyosztáty LétesítményüzemeltetésĺIľoda
tájékoztatása alapján: Tulajdonosi-, és ktizútkeze|ői-hozzá,járulások kiadása megtöľtént.
T ulaj do n os i

ho

zzdj ór

ulús orc6y kerti kdr mentesítés,mo nitoľing
kö zte ľ iil eti m un kĺÍiho z

k ut

ak tömedé kelés e
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14L2l20ĺ3. (KI.16.) sz. váľosgazdáikodźlsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Tulajdonosi hozzájárulását
az

orcry kerti kármentesítés, monitoring kutak tömedékelése közteriileti munkáihoz.

IJ gyiratszénrl: 1 6 -I7 06 l2O 13

ađja

.

Kérelmező: Budapest Fováľos Főpolgármesteri HivatalBeruházási főosztály
Helyszínek:
- az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint
Helyreállítási kcitelezettség :
a burkolatbontással éľintettzöldsáv bontási szélességben, jtľda teljes szélességbenés
telj es réte grendj ében történő helyreállítása,
zii|dterĺi|eti szakaszok védelme - teljes helyreállítása (fák megóvása, termőtalaj
^
cseréje, cserjék és fű újľatelepítése)'13412008. (vII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 18. $
(3)' (4)' (5)' (6).bekezdése szeľint,
aburkolatbontáshelyszínételkerĹilőútvonalat jő||áthatőanjelz1k,
jól lźĺhatőantźljékoztatjźkazuthasznźiókata buľkolatbontás várhatő iđotartarrláÍő|,
kötelezi a kiviteIezőt a burkolat megfelelő minőségben tcĺrténőhelyreá||ítźsára,
aberuháző és kivitelező kĺjzĺjsen5 év garanciátváIIa| a helyreállított burkolatért.

Ttrgy:

Tulajđonosi hozzájáĺu|ás,

orczy kerti

kármentesítés, monitoľing kutak

tömedékelése kĺizterÍiletimunkáihoz.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013. december 16.

A

Iroda
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési t)gyosztály Létesítményůizemeltetési
tájékoztatása alapján: Tulajdonosi., és kiizútkeze|ői-hozzáljáľulások kiadása megtiirtént.

Tulajdonosi hozzlÍjdrulúsa Teleki téľiideiglenes piac iizlet bérleti szerződés
megkt)téséhez

1'41312013.

(KI.16.) sz. Városgazdá'|kodási és Pénzügyi Bizottságbatározata
(l4 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási

1.

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

hozzájáruI az ídeig|enes piacon a 30. szttmu,7,5 fił alapteľületrĺ piaci árusítóhely
(konténer) helyhasználati (béľleti) joganak tLtruháZásźůloz o|tůt Pálné egyéni válla|koző
részére.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. decembeľ 16'

2. felkéría polgármestert a hatźtrozat 1. pontja szerinti bérlővel kötendő Bérleti Szeruődés
a|áírására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. december i6.

A

Vagyongazdálkodási és [Jzeme|tetési Ügyosztá|y Gazdállkodási lľoda tájékoztatása
alapján: A diintésnek megfelelően a bérletĺszerződés aláíľásľakeriilt.

I&AMANDA KÍt. új bérleti jogviszony
WII. keriilet, Baľoss u.

80.

létesí'tésére
vonatkozó kérelme a Budapest

szdm alatti önkoľmdnyzati tulajdonú helyiség
vonatkozlÍsdban

t4|,4/2013. (KI.16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(14 igen' 0 nem, 0 tartĺizkodás szavazatta|)
nem járul hozzá a Budapest VIII.,
teľmészetben
a Budapest Yl[.'Baross u. 80.
3525210ĺN7 he|yrajzi számon nyilvántartott,
szám aIattta|á|hatő,47 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, ftjldszinti
helyiség újbóli bérbeadásához a J&AMANDA Kft. részéľe.

A Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. december 23.

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján: 2013. Í2. 20-án írásban értesítéstküldtek' a
helyiség biľtokbavétele megttirtént. További intézkedést nem igényel.

J&AMANDA KÍt. |,j béľletijogviszony létesítésérevonatkozlÍ kérelme a Budapest
WII. keriilet, Rezső tér 8. szdm alatti önkormdnyzati tulajdonú helyiség
vonatkozlÍsdban
1

415 ĺ 20|3. ()(II. 1 6.) sz. Város g azdáůko dási és P énzü gyĺ Bizotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

jáľul hozzá a Budapest VIII.,
38686l0lÁJ7 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII.'Rezső tér 8.
szám alatt ta|á|hatő, 16 m, a|apterületű, ĺinkoľmanyzatítlJ|ajđonú,utcai bejźratű, ftjldszinti
helyiség újbóli béľbeadásához a J&AMANDA IłÍt.részére.

A Vaľosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dĺ!nt, hogy nem

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hataridő: 2013. december 23.

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján: 2013. 12. 20-án íľásban értesítéstküldtek' a
helyiség birtokbavétele megtiiľtént. További ĺntézkedéstnem igényel.

Extra Kft. béľleti díj csökkentési kérelme u Budapest VIII. keriilet, Rtikk Szildrd

u.

3. szám alatti önkormdnyzati tulajdonú nem lakús célúhelyiség vonatkozlÍsdban
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I416/20t3. (KI.16.) sz. városgazdáikodálsi és Pénziigyi Bizottsághatározata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:
1)

hozzájórul a Budapest VIIL kerĺilet,36658/0ĺN1he|yrajzi szárnon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. keriilet, Rökk Sziláľd u. 3. szám alatti, béľleti
szeruőđésszerint 46 m2 (tulajdoni lap szeľint 43 mz ) alapterületű' udvaľi bejáĺatiĺ,
ftjldszinti nem lakás célúhelyiséget bérlő ľxtra Kft.bérleti szerződésének
módosításához, és abérleti díj 35.500,- Ft + Afa bérleti díj + kĺjzüzemi- és
ktilönszo

l

g

á|tatási

d íj ak ö s

s

ze gen

történő me gál

l

ap ít tsáho

z.

2) a bérleti szeruődés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzat tulajdonában álló

nem lakás céIjára szo|gáIő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló
35l20I3.(vI.fO.) számú Budapest Jőzsefvźĺosi onkormányzati ľendelet 24. s Q)
bekezdése c) pontja a|apján kozjegyzó előtt egyoldalú ktjtelezettségvállalási

ny

í|atkozat aláír ását

v

á|lalja a

b ér|ő .

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataridő: 2013. december 23.

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján: 2014. 01.
szeződésmódosítás. További intézkedéstnem igényel.

lS-én megkötésľe keľült a

Budapest Jóaefvórosi Reformútus Egyhlźzkiiaégbérbevételikéľelme a Budapest
WII., Kisfuvaros u. 1I. szdm alatti üres önkormúnyzati tulajdonú helyiségek
vonatkozltsúban
|4Í7/2013. (KI.16.) sz. Városgazd'á|kod'ási és Pénzügyi Bĺzottsághatározata
(l.4 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy
1.)

hozzájárul

a Budapest vIII.'35100l0lN3 he|yrajzi

számon nyilvántartott,

természetben a Budapest Vlll.,Kisfuvaros u. 11. szźm alatti, 103 m" alapterületű,
utcai bejaľatú,füldszinti nem lakás célúhelyiségľea bérleti szerzođésmegkötéséhez,
hatfuozat|an időre 30 napos felmondási idővel a Budapest Jőzsefvárosi Református
Egyházkőzséggel oktatási és sport (hitéleti, életvitelt segítő és közösségfejlesztő)
tevékenységcé|jźrakedvezményes 81.972'. Ft/hó + Afa bérleti + k<jzĹizemi- és
különszolg á|tatási đíjak <is szegen.

2.) az 1.) pontban megállapított béľletidíjak feltétele, hogy a bérlő köteles a honlapján,
sajtó megjelenésein a Budapest Józsefuarosi onkorményzatot támogatóként
szerepeltetni.
a) a lega|ább havi helyiséghaszná|atot igénylő eseményekĺől (fogadóóra, gyűlés,
renđezvény,tanácskozás, tanácsadás) a Bérbeadót téi;ékońatni, meghívót
ktildeni.
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b) minden év máľcius 1'5. napjáig benyújtani az adott évre vonatkoző sza|<rnai
tervét, amelyből kiderül, hogy milyen eseményeket tetvęz az év során
megrendezni, illetve a bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, az
merĺryiben szoIgáIj a Józsefváro s és a j ózsefváľo si lako sok érdekeit.
c) minden év május 31'. napjáíg benyújtani az ę|őzo éves tevékenységérőlsző|ő, az
onkormányzatáIta|meghattrozotttaľtalmúszakmaibeszámolóját.
d) a helyiségben az alapszabá|ytlban megjelölt céloknak megfelelően a
bérbeadáskor engedélyezett tevékenységetfolyamatosan folyatni.
3.)

a szakmai teľv és a szakmai beszámoló értékeléséreés elfogadásźtta a hatáskĺinel
rendelkező bizottstry (Humánszolgźtltatási Bizottság) jogosult. Amennyiben a
hatáskörrel ľendelkező bizottság a szakmai tęrvet és beszámolót elfogadta, ugy a civil
tevékenységhez kapcsolódó bérleti đijaz adott évľeis érvénybenmaľad.

4.) amennyibeÍI a szeÍYezet a 2.) pont szerinti első éves beszámolój át a szakrnai bizottság

részérebenýjtotta,

és aú. a bizottság

elfogadta,

az

onkormányzat
TulajdonosilBérbeadói jogokat gyakoľló bizottsága kérelemĺea bérleti dijat a helyiség
Józsefuaros, valamint a jőzsefvárosi lakosok érdekébenfolytatott tevékenység szerinti
kihasználtsága fiiggvényében a248l20I3. (VI.19.) sztlmű Képviselő-testületi hatfuozat
27. pont a.), b.) vagy c.) pontja szerinti mértékľemódosíthatj a, a béť'etiszerzőđés
egy éb feltételei nek változatlanul hagyás a mellett.

5.) amennyiben a bér|o a fenti kcjtelezettségeinek nem tesz eleget, illetve a szakmai terve,
szakmai beszámolója alapjźtn nem bizonyított, hogy tevékenységétlegalább részben
Józsefuáros éľdekébenvégezi, iĘy a bérleti díj az éľintett év januáľ |. napjźĺő|, az
akkoľ érvényesszabályok szeľint kiszámított bérleti díjnak megfelelő ĺĺsszeg+ infláció
értékreemelkedik. Amennyiben a bérlő szakmai terve vagy beszámolója alapján
bizonyított, hogy tevékenységétcsak ľészbenvégeńe Józsefuáros érdekében, űgy a
bérleti dfia a nem lakás célúhelyiségek bérleti díjának megállapításaľól sző|ő
24812013. (VI.19.) szźlmiĺKépviselő-testületi hatźrozat 26. pontjában meghatározott,
eggyel magasabb kategőriába sorolt bérleti díjľaemelkedik.

6.) a bérleti szerzodés megkĺitésénekfeltétele, hogy az onkormźnyzat tulajdonában á1ló
nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35/2013.
(VI.20.) számt Budapest Józsefuaľosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése
alapjáĺ 3 havi béľletidíjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (a)
bekezdése a|apján kozjegyzó előtt egyoldalú kĺjtelezettségvállalási nyi|atkozat
aláirásátvźi|alja a leendő bérlő.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľid<ĺ:2013. december 23.

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján: 2014. 02. 27-én megkötésre keľült

a

szeľződésmĺĺdosítás.További intézkedést nem igényel.

A Jegestea Kft. bérbevételikérelme a Budapest WII. Népszínhdzu.
iiľ e s ö n k o r móny zati t uI aj do n ťl h e ly i s ég

von

at k

o zĺÍs d b a

49. szdm alatti

n
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|41812013.

(KI.16.) sz. Váľosgazdá'I.kodátsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(14 igen' 0 nem, 0 tartĺízkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási

és Péľrztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáľul a Budapest VIII.' 35101/0/N6 helyľajzi számon nyilvántartott, természetben
a Budapest VIII.'Népszínház u 49. szám alatt ta|á|hatő, 59 m" alapteľĹiletű' üľes,
önkormányzati tulajdonú, utcai bejaratu, földszinti nem lakás célúhelyiség
bérbeadásahoz határozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikĺjtésévela JegesteaKft.
részére,élelmiszer kiskereskedelem (szeszárusítás nélkü|) cé\ára, 50.680'- Ft/hó' +
Áfa béľleti+ közüzemi- és külonszoLgáItatźĺsi đíjakösszegen.

2.) a bérleti szeruődés megkötésének feltétele, hogy

az onkormányzattulajdonában álló nem
|akts cé|jára szo|gáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.)
számú Budapest Józsefuárosi onkormanyzati renđe|et14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyző előtt egyoldalú kotelezettségvźt|Ialási nyilatkozat aláirćtsát vállalja a leendo
béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hataridő: 2013. december 23.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A rendeletben előírt hatáľidőn belül nem keľült
megkiitésre a bérleti szerződés, mert a bérlő nem jelent meg szerződéskiitésľe. További
intézkedést nem igényel.

A SASÍIN Kft.

bérleti szerződésnek közjegyzői okiratbafoglalóslÍtlíI tiirténő
eltekintési kérelme a Budapest VIil. keľiilet, Szeľdahelyi u. I8. szdm alatti helyiség
vonatkozlźsdban
141912013.

(KI.16.) sz. Városgazd'á|kodásĺ és PénzügyĺBizottsághatározata
(l.4 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási
1

.)

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

N2 |lĺsz-ll,
m" alapterĹilehí, utcai bejźratu, földszinti, önkormányzati t|Jlajđonúnem lakás célú
helyiség tekintetében a SASSIN Kft. részérea bérleti szeruőđésmegkötésének
nem tekint el a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 1 8. szám a|aÍti 3513610l
15

feltételeként előíľt közjegyzői okiratba foglalástól.

2.) fenntartja a Yźtrosgazđálkođásiés Pénzügyi BizoÍtság 1|5612013. (X. 21.) számíl
hatfuozatában foglaltakat azza|, hogy az onkoľmányzat bl/rajdonában á1ló nem lakás
cé|jáĺaszo|gź.Jő helyiségek béľbeadásiĺnakfeltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.) számil
onkormányzati rende|et 18. $ (1) bekezdésében foglalt bérleti szeľzőđésmegkötésére
számítani.
vonatkozó hatáľidőket jelen hatarozatrő| szóló éĺtesítéskézbezvételétőlkell

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. december 23.
L00

